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Resumo 

 
Este projeto teve por finalidade verificar, através de pesquisa de campo com abordagem qualitativa, se as crianças que convivem em 

ambiente escolar que visa a cooperação mantêm, conforme acreditamos, relações cooperativas nos demais ambientes onde atuam. O 
trabalho foi elaborado a fim de constatar se as crianças que são constantemente lembradas da importância da cooperação no ambiente de sala 

de aula recorrem a este tipo de ação no momento de resolverem situações hipotéticas de conflito fora deste ambiente. Considerando que, nas 

escolas construtivistas as situações de conflito são vistas como oportunidade de aprendizado, escolhemos uma delas para realizarmos nossa 
pesquisa. Através de quatro dilemas contendo situações hipotéticas de conflito que se remetem aos contextos familiar e escolar, com ou sem 

a presença de uma autoridade, coletamos dados de 15 alunos, do 6° ao 8° ano do ensino fundamental, que foram tratados em forma de 

categorias e posteriormente tabulados. 
 

Palavras-chave: família; escola; ambiente cooperativo. 

 

Abstract 
 

The purpose of this project was to verify, through a qualitative field research, if the children who interact in a school environment which 

aims at cooperation, maintain cooperative relationships in other ambiences where they act, as we believe happens. This research was 
developed in order to find out if the children who are constantly reminded of the importance of cooperation in the classroom environment 

appeal to this kind of action in the moment they face hypothetical conflict situations out of the classroom. Considering that in constructivist 

schools conflict situations are understood as opportunities for learning, we chose one of these situations to develop this work. Through four 
dilemmas containing hypothetical conflict situations, which refer to family and school contexts, with or without the presence of an authority, 

we collected data referent to 15 students from the sixth to the eighth grade, which were treated into categories and, after that, tabulated. 

 
Keywords: family; school; cooperative environment. 
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Introdução 

 
Seria ideal se as relações no contexto das 

nossas escolas se dessem de forma pacífica e 

harmoniosa, onde alunos, professores e 

funcionários cooperassem mutuamente diante de 

cada situação cotidiana, favorecendo o aprendizado 

de uma forma mais completa. Na realidade a grande 

maioria das escolas brasileiras passa bem distante 

desse ideal e a escola, enquanto instituição co-

formadora do sujeito, aliada à família num cenário 

social de diversidades, caminha ainda na tentativa 

de redescobrir-se para poder cumprir o seu papel. 

As ações (e reações) entre autoridades e alunos 

parecem esbarrar na agressividade e no medo, no 

abuso de autoridade e no desrespeito, no despreparo 

e no desinteresse. Apesar disso, há iniciativas 

isoladas que objetivam melhorar essas relações. 

Como num dos pilares da educação para a 

autonomia, está a “cooperação”, é nela em que 

focamos nossa pesquisa. 

Piaget (1973) define a cooperação como co-

operação, é a ação que se constrói por 

reciprocidade, pela coordenação de pontos de vista, 

pelas operações de correspondência, ou 

complementaridade e pela existência de regras 

autônomas de condutas fundamentadas no respeito 

mútuo. A cooperação está vinculada à interação, e 

essa, requer a formação de vínculos e a 

reciprocidade afetiva entre os sujeitos, o que 

possibilita que os sujeitos solucionem problemas 

cognitivos com uma melhor qualidade, do que se 

tivesse tentado solucioná-los individualmente.  

Disputa entre alunos pela escolha da bola na 

hora do recreio, insatisfações expressadas 

verbalmente de forma agressiva, explosões 

emocionais, gozações e brincadeiras de mal-gosto 

entre alunos são apenas alguns exemplos de cenas 

constantemente vistas nas escolas, tanto públicas 

quanto particulares, independentemente do método 

educacional que se aplique. No entanto, seria 

possível pensar em um ideal para as relações 

escolares se estamos lidando, exatamente, com 

pessoas que estão em pleno processo de 

aprendizagem? Crianças e adolescentes envolvem-

se normalmente em conflitos de toda natureza, pois 

estão em fase de desenvolvimento, como afirma 

Tognetta (2004, p. 111). 

 
Ao compreendermos que o fato de as crianças 

baterem, xingarem, esbravejarem, se deve à sua 

condição normal de ser humano que se esforça por 

superar suas próprias limitações ao tentar elaborar 

suas representações de si e do mundo, estaremos 

dando o primeiro passo para vislumbrar aquele ser 

harmonioso [...] 

 

Há, no entanto, uma grande diferença na forma 

como as escolas lidam com esses conflitos.  Na 

maioria das vezes, principalmente por 

desconhecimento de como se dá o desenvolvimento 

da criança, procura-se evitar, quando não coibir, 

tais manifestações. Para Winnicott (1999, p. 99) “A 

agressividade que dificulta seriamente o trabalho da 

professora, é quase sempre essa dramatização da 

realidade interior que é ruim demais para ser 

tolerada como tal”.  E, se essa dramatização citada 

por Winnicott não é compreendida pelos docentes 

ou familiares, estes acabam reagindo de forma 

também agressiva, fazendo da autoridade sua 

ferramenta para tentar controlar a classe e manter a 

disciplina, o que desfavorece a relação de respeito 

entre educandos e educadores e, conseqüentemente, 

impede o desenvolvimento autônomo desses 

últimos, pois a mera obediência apenas manterá a 

heteronomia do sujeito, comprometendo seu 

desenvolvimento moral, como afirma Piaget 

(1932/1994, p. 250). 

 
A moral da coação é a moral do dever puro e da 

heteronomia: a criança aceita do adulto um certo 

número de ordens às quais deve submeter-se, 

quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o 

que está de acordo, o mal o que não está de acordo 

com estas ordens: a intenção apenas desempenha 

pequeno papel nesta concepção, e a responsabilidade 

é objetiva. Mas, à margem desta moral, depois em 

oposição a ela, desenvolve-se pouco a pouco uma 

moral da cooperação, que tem por princípio a 

solidariedade, que acentua a autonomia da 

consciência, a intencionalidade e, por conseqüência, 

a responsabilidade subjetiva. 

 

Durante entrevista, La Taille (2007), professor 

doutor em psicologia e educação, sugere que ética e 

moral devam ser temas trabalhados nas escolas:  

 
Uma das críticas que eu ouso fazer à Educação é que 

ela se queixa muito dos problemas de 

relacionamento, mas não tem nenhum trabalho 

explícito para tratar dessas questões. E a tendência 

dentro da escola é dizer que o problema é da família. 

Bom, é da família, mas é da escola também. Quem 

lida com os jovens, quem educa os jovens, todos têm 

responsabilidades na transmissão do conhecimento 

em geral e da moral e da ética em particular. 

 

A escola, nesse contexto, se torna um espaço de 

extrema importância para auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia moral do sujeito, 

pois essa pode se tornar um espaço que oportunize 

as relações simétricas e a cooperação. Araújo 

(2001, p. 10) essa idéia, além de destacar o 
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importante papel que a escola exerce na 

democratização do conhecimento.  

 
O papel da escola é o de uma instituição socialmente 

responsável não só pela democratização do acesso 

aos conteúdos culturais historicamente construídos, 

mas também o de co-responsável pelo 

desenvolvimento individual de seus membros (em 

todos os seus aspectos), objetivando sua inserção 

como cidadãos autônomos e conscientes em uma 

sociedade plural e democrática. Para isso, ela deve 

tomar para si a responsabilidade de também 

trabalhar o desenvolvimento das capacidades 

cooperativas ao mesmo tempo em que respeitando as 

diversidades da criança. 

 

Diante desse quadro, indagamos: 

Independentemente de ser um valor importante para 

a família, a escola pode servir como referência para 

seus alunos tornarem-se cooperativos? Mas como 

ela pode vir a ser uma referência positiva para 

crianças e adolescentes, se os mesmos se rebelam, 

especialmente diante das regras preestabelecidas?  

A visão construtivista, defendida teoricamente 

a partir das pesquisas de Jean Piaget, não garante 

que oferecer um ambiente escolar cooperativo 

extermine os conflitos, mas aposta neles como 

oportunidades de aprendizado. A prática 

construtivista visa, portanto, a resolução de 

conflitos baseada na cooperação, como um dos 

itens elementares para a construção do sujeito ético. 

Segundo Vinha (1999, p. 2) ambiente exercerá um 

importante papel para a conquista da autonomia. 

 
Quanto à conquista da autonomia, inúmeras 

pesquisas têm confirmado que o desenvolvimento 

moral está relacionado à qualidade das relações que 

se apresentam nos ambientes sociais nos quais a 

criança interage, se cooperativos ou autoritários. 

 

Com base na mesma linha de pensamento, La 

Taille (1992, p. 59) reforça ainda que: 

 
As relações de cooperação são simétricas, portanto, 

regidas pela reciprocidade. São relações 

constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos entre 

os participantes, uma vez que as regras não são 

dadas de antemão. Somente com a cooperação, o 

desenvolvimento intelectual e moral podem ocorrer, 

pois ele exige que os sujeitos se descentrem para 

poder compreender o ponto de vista alheio. No que 

tange à moral, da cooperação derivam o respeito 

mútuo e a autonomia. Para Piaget, as relações entre 

crianças promovem a cooperação, justamente por se 

configurarem como relações a serem constituídas 

entre seres iguais (grifo nosso). 

 

Assim, escolhemos realizar nossa investigação 

por meio de pesquisa de campo em uma escola do 

município de Itapira que tem como objetivo 

educacional seguir os pressupostos piagetianos, 

dentre os quais propiciar um espaço que favoreça o 

desenvolvimento da autonomia moral é um dos 

seus principais objetivos. Trata-se de um instituto 

particular de ensino focado no desenvolvimento e 

que demonstra predisposição em atender aos 

quesitos considerados necessários para a prática de 

ações morais pautadas em valores e não apenas na 

mera obediência. Destacamos, por exemplo: o uso 

do material coletivo, a valorização da qualidade da 

interação entre os sujeitos (visando sempre o 

respeito mútuo) a realização de assembléias de 

classe e de nível (como ferramentas utilizadas 

especialmente para a discussão e a resolução de 

conflitos), a preocupação constante com a formação 

dos docentes e que estes ofereçam aos alunos 

oportunidades de escolhas, tomadas de decisões e 

de se expressarem com liberdade, percebendo as 

conseqüências dos seus atos (através de sansões por 

reciprocidade). Assim sendo, espera-se que as 

famílias que mantêm seus filhos numa escola como 

esta, tenham também a cooperação como princípio 

básico. No entanto, contam-se com alguns fatores 

desfavoráveis. Um deles são as famílias 

superprotetoras, que fazem tudo pela criança, 

poupando-a de descobrir e explorar o mundo à sua 

volta, mantendo-a muitas vezes alheia ao 

seguimento de regras ou à noção de limite. E temos, 

por outro lado, após a passagem para o ensino 

fundamental III (a partir da quinta-série, ou sexto 

ano) os professores das diferentes áreas que, 

naturalmente frutos de uma educação autoritária, 

assumem as relações diretas com os alunos, vindo a 

fazer parte desse processo de construção e tendo 

também que aprender a atuar de forma cooperativa. 

E há ainda um terceiro fator que diz respeito à 

turma do oitavo ano: quase metade da classe é 

formada por alunos que estudaram em outras 

escolas e trouxeram consigo experiências de 

fracasso. Enfim, um desafio para todos. Um objeto 

de pesquisa. 

 

Método e Instrumento 

 
Investigamos alunos que convivem diariamente 

neste ambiente escolar que objetiva as relações 

cooperativas, com a finalidade de avaliar como 

demonstram lidar com situações hipotéticas de 

conflitos e verificar se a forma como pensam e 

agem correspondem aos pressupostos e ao trabalho 

da escola; isto é, se consideram essa prática 

cooperativa no momento de resolverem seus 

conflitos, seja em casa ou na escola. 

Pretendíamos ainda verificar se haveria 

diferenças entre as formas de resolução de conflitos 
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hipotéticos em contexto escolar e familiar e se a 

presença de um adulto em meio a esses contextos 

interferiria de algum modo. 

Assim, entrevistamos quinze alunos, sendo 

cinco de cada uma das classes do Ensino 

Fundamental III e IV (sexto ao oitavo ano, ou 

antigas quinta à sétima séries), para podermos 

considerar a possível influência das etapas do 

desenvolvimento da criança que adentra à 

adolescência, nas respostas à pesquisa.  

Apresentamos aos alunos quatro dilemas 

morais relacionados à vivência: familiar e escolar, 

com e sem a presença de um adulto, onde 

escreveram como lidariam com aquelas situações. 

Após quinze dias repetimos as mesmas questões 

para os mesmos indivíduos a fim de que lessem 

suas respostas e redigissem se haveria alguma outra 

forma (além daquela descrita) para resolverem as 

mesmas situações.  Pretendíamos, com isso, 

observar se as resoluções hipotéticas dependiam de 

algum fator interno, como humor ou disposição ou 

se elas simplesmente se confirmariam depois de um 

espaço de tempo. 

Coletados os dados e registrados nos 

protocolos, constatou-se que as respostas dos 

sujeitos permitiam a análise dos resultados, 

dividindo-as em categorias que foram 

desenvolvidas da seguinte maneira: 

 

C – Cooperativas aquelas que indicaram atitudes 

cooperativas, tais como:  

 expressar sentimentos através de palavras 

 procurar envolver o outro na possível 

solução do problema 

 não precisar da interferência do adulto 

para a resolução do conflito  

 

PC – Parcialmente cooperativas as que indicaram 

uma predisposição a atitudes cooperativas (idem 

acima), mas que se demonstraram necessitar da 

ajuda de um adulto para a resolução do conflito ou 

se basearam em expressões de: 

 submissão 

 medo da autoridade 

 autoritarismo   

 

N – Não cooperativas as que indicaram ausência 

ou indisposição para a cooperação, através de: 

 atitudes agressivas 

 desconsideração (do ponto de vista) do 

outro 

 

Os dados abaixo incluem as folhas de resposta 

da avaliação inicial e da avaliação postergada, pois 

não houve incoerência entre elas, tendo ocorrido 

apenas a confirmação ou a complementação da 

mesma idéia.  

Para acompanhamento da nossa categorização, 

após a transcrição do conflito são apresentados 

alguns exemplos de protocolo das respostas, e o 

gráfico referente à categorização das mesmas em 

todas as séries pesquisadas. 

 

Resultados 

 
Primeiro conflito 

 
Numa reunião em família você está montando 

um quebra-cabeça quando uma criança se aproxima 

e desarruma as peças que você já havia montado.  

Como não tem ninguém por perto, você... 

Exemplo de respostas realizadas pelos alunos 

do 7º ano. Cooperativas: “No momento eu iria ficar 

brava, mas iria conversar com a criança e 

perguntar porque fez aquilo. E pediria para me 

ajudar a montar novamente.” (Let. 12) 

Parcialmente cooperativa: “Converso com a 

criança e falo que isso não é certo”. (Leo, 12) 

Não cooperativa: “Xingo, mando sair de perto 

e começo a montar o quebra-cabeça de novo”. 

(Mat, 12).  
Gráfico 1: das respostas dadas ao primeiro conflito hipotético 

apresentado do 6°, 7° e 8° ano.  

 

Segundo conflito 

 
Você está em casa brincando na sala com 

alguns colegas. Sua mãe lhes trouxe uma bacia com 

pipocas e permanece ali assistindo TV. Um dos 

colegas esbarra em seu braço e derruba um copo de 

suco sobre o tapete. Sua mãe fica brava. Ele diz que 

a culpa foi sua, pois bateu o braço no copo dele. O 

que você faz? 

Exemplo de resposta cooperativa: “Eu digo que 

foi sem querer e converso com minha mãe, dizendo 

que nós dois deveríamos limpar.” (Let, 12- 7° ano) 

Parcialmente cooperativa: “Falo que fui eu pra 

não ficar um clima chato entre mãe e amigo”. 

(Mur, 13- 8° ano)  
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Não cooperativa: “Eu discutiria com o colega 

até ele concordar que foi ele que bateu no meu 

braço” (Mat, 12 – 7° ano) 

Gráfico 2: das respostas dadas ao segundo conflito hipotético 
apresentado do 6°, 7° e 8° ano. 

 
Terceiro conflito 

 
Na escola a professora apresenta uma atividade 

e pede que grupos de três pessoas sejam formados. 

Você queria muito ficar no grupo de um(a) 

determinado(a) colega mas este(a) acaba se 

juntando a outros amigos, restando a você ficar no 

grupo em que menos queria trabalhar. O que você 

faz? 

Resposta cooperativa: “Fico chateada, mas vou 

tentar trabalhar naquele grupo, pois posso ter mais 

aprendizados.” (Let, 12- 7° ano) 

Parcialmente cooperativa: “Fico no grupo que 

não queria, pois não quero arrumar confusão e o 

que importa é aprender.” (Wel, 13 – 8° ano) 

Não encontramos respostas não cooperativas. 

 

 
Gráfico 3: das respostas dadas ao terceiro conflito hipotético 
apresentado do 6°, 7° e 8° ano. 

 

 

 

 

Quarto conflito 

 

Durante o recreio você e um (a) colega de sua 

classe se esbarram enquanto jogam bola e ele (a) o 

xinga. O que você faz? 

 
Gráfico 4: das respostas dadas ao quarto conflito hipotético 

apresentado. 

 

Exemplo de resposta cooperativa: Digo que eu 

não gostei, que não é assim que se fala com os 

outros ou que se resolve as coisas.” (Hel, 11 – 6° 

ano) 

Parcialmente cooperativa: “Fico quieta, pois 

várias pessoas fazem isso em um momento de raiva, 

mas aviso algum professor” (Tai, 12 – 6°ano). 

Não cooperativa: “Xingo ele de novo e peço 

pra sair de perto de mim”. (Mat, 12 – 7° ano) 

Numa somatória geral, considerando o 

resultado das quatro questões por aluno, tivemos 

um total de vinte por turma, percebemos que em 

todas as séries prevaleceram as respostas 

hipotéticas que sugerem atitudes parcialmente 

cooperativas, revelando predisposição para ações 

pautadas na cooperação, com discursos condizentes 

ao nível de desenvolvimento cognitivo da faixa 

etária observada. 

Dentre os alunos do sexto ano, apareceram 

duas respostas que revelam uma predisposição à 

cooperação, dezoito parcialmente cooperativas e 

nenhuma não cooperativa.  

Entre os alunos do sétimo ano, foram seis as 

respostas que revelaram uma predisposição a 

cooperação, nove parcialmente cooperativas e já 

surgiram cinco respostas não cooperativas.  

Finalmente, entre os alunos do oitavo ano, 

nenhuma resposta que revelou uma predisposição à 

cooperação, dez para as respostas parcialmente 

cooperativas e dez para as não cooperativas, 

havendo um empate entre essas duas últimas 

categorias.  
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O resultado final geral, portanto, é o que segue: 

8 respostas cooperativas, 37 respostas parcialmente 

cooperativas e 15 respostas não cooperativas, 

perfazendo um total de 60 respostas, que englobam 

as quatro respostas dadas por cada um dos 15 

alunos participantes (Gráfico 5).  

 

Discussão sobre os Resultados 

 
Gráfico 5: Gráfico geral das respostas do 6°, 7° e 8° ano. 

 

Percebemos que, tanto no 7° quanto no 8° ano 

surgiram respostas não cooperativas e houve um 

decréscimo evidente nas respostas cooperativas, o 

que pode revelar os primeiros indícios de transição 

rumo à autonomia. Isto é, já que a escola tem um 

perfil cooperativo e os alunos sabem o que se 

espera deles, começam a apresentar uma posição 

crítica, propícia dos adolescentes que questionam as 

regras e idéias do seu ambiente próximo e do 

mundo em que vivem.  

Vejamos agora como fica este quadro se 

considerarmos as variáveis: A) “com” e “sem” a 

presença de um adulto e B) em contexto “familiar” 

e “escolar”. 

  

A’) As perguntas 1 e 4 referem-se a situações de 

conflito onde um adulto se faz presente; 

A’’) As de número 2 e 3 referem-se a situações de 

conflito em que não há a presença de um adulto. 

 

Os alunos do sexto ano demonstraram maior 

disposição para agirem de forma cooperativa na 

presença de um adulto (apenas 2 respostas), e 

parcialmente cooperativos mais na ausência de um 

adulto (10 respostas) do que na presença dos 

mesmos (apenas  8).  E, independentemente da 

presença ou ausência do adulto, nenhuma resposta 

não cooperativa apareceu. Confirma-se com isso o 

que PIAGET chamou de respeito unilateral, 

levando a criança a procurar agradar a autoridade, 

dando-lhe a “resposta correta”, ou seja, a que esta 

gostaria de ouvir: 
 

[...] há o respeito que chamaremos de unilateral, 

porque ele implica uma desigualdade entre aquele 

que respeita e aquele que é respeitado: é o respeito 

do pequeno pelo grande, da criança pelo adulto, do 

caçula pelo irmão mais velho. [...] o dever primitivo 

assim resultante da pressão do adulto sobre a criança 

permanece essencialmente heterônomo. (1930/1996, 

p. 4-5) 

 

Na presença de um adulto, as respostas dos 

alunos do sétimo ano aparecem mais entre atitudes 

cooperativas (04 respostas, para 02 na ausência), 

como também em não cooperativas (03 na presença 

e 02 na ausência). Mas as respostas parcialmente 

cooperativas parecem sofrer maior influência da 

presença de um adulto, na verdade, o dobro (6 

respostas na presença de um adulto contra 3 na 

ausência deste). Demonstram, assim, estar em 

transição, rumando para a autonomia, mas ainda 

bastante heterônomos. 

Tais resultados remetem-nos novamente a 

Piaget (1976, p.252-255-256) à citação que faz a 

respeito do pensamento do adolescente: 

 
O adolescente é o indivíduo que, embora diante de 

situações vividas e reais, se volta para a 

consideração de possibilidades. Em outros termos, e 

dando às palavras “teorias” e “sistemas” a 

significação mais ampla, o adolescente, ao contrário 

do que ocorre com a criança, é o indivíduo que 

começa a construir sistemas ou teorias. (...) A 

especulação filosófica apaixona uma minoria e, para 

todo intelectual autêntico, a adolescência é a idade 

metafísica por excelência, cujas seduções perigosas a 

reflexão adulta terá dificuldade para esquecer. 

 

Os alunos do oitavo ano demonstram atitudes 

não cooperativas na presença de um adulto (8), 

mais do que em sua ausência (2). E o número se 

repete nas respostas parcialmente cooperativas: 8 na 

ausência do adulto e 2 na presença. Não 

encontramos respostas cooperativas, o que pode ser 

justificado por uma característica muito peculiar 

dos jovens e que faz parte do desenvolvimento da 

autonomia, que é a rebeldia às respostas 

politicamente corretas, além da necessidade de 

chamar a atenção contrapondo as expectativas dos 

adultos, como explica Derval (1998, p. 134)  

 
O cinismo dos adultos, sua moralidade dupla e seu 

pragmatismo representam um choque para os 

adolescentes. Este fato e a necessidade de encontrar 

seu próprio lugar na vida social provocam uma 

rejeição do mundo adulto, dos seus valores, das suas 

crenças, da sua forma de vida. A reação dos 

adolescentes contra os adultos é uma manifestação 
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necessária da afirmação da sua própria 

individualidade. 

 

Para ilustrar essa questão, citaremos a 

contradição percebida entre as respostas de dois 

alunos a uma das perguntas do questionário 

(consideradas não cooperativas) e algumas atitudes 

desses alunos nos corredores da escola e que 

puderam ser observadas pelos pesquisadores. 

 

Situações Observadas 

 
Pergunta: Durante o recreio, você e um garoto 

de outra classe se esbarram enquanto jogam bola e 

ele o xinga. O que você faz?  

Resposta aluno 1 (And, 13): 1ª possibilidade: 

“Eu não o agrido, mas eu o xingo.”; 2ª 

possibilidade: “Talvez eu possa bater ao invés de 

xingá-lo”.  

Resposta aluno 2 (Gio, 13): 1ª possibilidade: 

“Paro de jogar, porque se eu falar algo, eu fico mais 

brava ainda”; 2ª possibilidade: “Paro de jogar e fico 

muito brava com o colega da outra classe”.  

Atitude do aluno 1 observada pelos 

pesquisadores: Ao sair da sala com ambas as mãos 

ocupadas, a professora é chamada por uma aluna 

em sua cadeira de rodas, pois precisava de ajuda 

para recolher um papel que havia caído no chão e 

que não conseguira apanhar sozinha. Passando 

próximo ao local e percebendo a situação, o mesmo 

garoto da resposta acima recolheu e entregou 

espontaneamente à colega de classe vizinha a folha 

de papel que lhe pertencia. 

Atitude do aluno 2 observada pelos 

pesquisadores:  Durante o intervalo para o lanche, 

uma aluna da classe especial demonstra estar muito 

brava com o colega da mesma turma devido a um 

desentendimento prévio. O aluno em questão (2) se 

aproximou dela e disse-lhe: “Você está brava, mas 

eu vi que ele também ficou muito chateado. Por que 

você não volta lá e conversa com ele? Vocês podem 

fazer as pazes...”  

Tais ações pareceram às pesquisadoras, atitudes 

cooperativas espontâneas por parte dos alunos, 

contrariando a indisposição apresentada 

anteriormente, em suas respostas hipotéticas. Estes 

fatos indicam que começa a haver a tomada de 

consciência, independentemente do discurso que 

apresentem tais adolescentes. 

Observamos ainda que a predisposição a 

atitudes cooperativas ou parcialmente cooperativas 

na ausência de um adulto apareceu com maior força 

entre os alunos do sexto ano, seguido pelos do 

oitavo ano e, por último, os do sétimo. 

Consideremos agora a variável “ambiente”, 

acompanhando os itens: B’) e B’’): 

 

B’) As perguntas 1 e 3 acontecem em ambiente 

familiar; 

B’’) As de número 2 e 4 acontecem no ambiente 

escolar.   

 

Os alunos do sexto ano demonstraram 

hipoteticamente o mesmo percentual, tanto nas 

respostas cooperativas (1 para ambiente escolar x 1 

para ambiente familiar) quanto nas parcialmente 

cooperativas (escolar: 9; familiar: 9). Isso revela 

que a autoridade do professor ou dos pais, até então 

tem valor semelhante para as crianças. 

As respostas dos alunos do sétimo ano 

apresentam tanto maior disposição para atitudes 

cooperativas no ambiente familiar (4 respostas) do 

que no escolar (2 respostas), como também não 

cooperativas (familiar: 3; escolar: 1). As respostas 

parcialmente cooperativas ficaram bastante 

próximas (5 no ambiente familiar x 4 no ambiente 

escolar).  

Os alunos do oitavo ano mostraram-se 

parcialmente cooperativos, mais no ambiente 

familiar (6 respostas) do que no ambiente escolar 

(4) e, não cooperativos, mais no ambiente escolar (6 

respostas) do que familiar (4), como se pode notar, 

em proporção igual.  

Tanto no 7° ano como no 8°, houve aumento 

das respostas não cooperativas e diminuição das 

respostas cooperativas no ambiente escolar, o que 

nos indica uma oposição às idéias e valores da 

instituição escolar, já que esta valoriza a 

cooperação. Novamente a transição se explicita, 

surgindo a necessidade de se contrariar o discurso 

do adulto, pois a autoridade começa a ser 

questionada. 

Há nesse resultado o indício de que, num 

ambiente em que se objetiva a cooperação, os 

adolescentes encontram maior espaço do que na 

família para que o discurso e a autoridade sejam 

questionados. Isso indica a extrema importância de 

que os valores pautem as regras e que as mesmas 

sejam cobradas com base no respeito mútuo, pois 

desta forma a escola conseguirá ser uma referência 

considerável para esses alunos que constroem a 

própria identidade.  

 

Conclusão 
 

De maneira geral, concluímos que a grande 

maioria dos indivíduos entrevistados já apresenta 

hipoteticamente uma predisposição a ter atitudes 

cooperativas, porém ainda dependem de condições 

favoráveis e referências positivas para se manterem 

cooperativos e superarem a heteronomia, pois ora 

se apóiam na presença do adulto, ora refletem 
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autoritarismo ou se reprimem por medo da 

autoridade.  

Essa inconstância revela ao mesmo tempo a 

transição por que passam os sujeitos e a 

importância de se continuar valorizando a 

cooperação nas relações escolares nesse período em 

que atravessam os últimos anos do ensino 

fundamental, quando deixam de ter um professor e 

um auxiliar por sala, mas passam a se relacionar 

com os professores das áreas específicas. Quanto 

mais se distanciam da infância, mais os alunos 

parecem precisar dessas referências, considerando 

as palavras de Piaget (1976, p. 256): “é 

característico do processo que, em qualquer dos 

patamares de desenvolvimento, leva do 

egocentrismo à descentração, subordine o 

progresso do conhecimento a uma revisão 

constante das perspectivas”.  

Os adolescentes, iniciando ou vivenciando o 

processo de construção da identidade, apresentam 

claramente a necessidade da auto-afirmação, 

demonstrando indisposição para agirem de maneira 

cooperativa, expressando autoritarismo e, até 

mesmo, sinais de agressividade. No entanto, ao ter 

seu ponto de vista considerado, ao ter seu espaço de 

expressão preservado, angaria referências positivas 

a respeito do valor da cooperação e terá maiores 

chances de agir cooperativamente e desenvolver 

uma autonomia moral do que aqueles que não 

tiverem a mesma oportunidade.  Acreditando, 

portanto, que o enfoque esteja no processo, 

compreendemos que intervenções diárias se fazem 

necessárias em casa e na escola diante de atitudes 

não cooperativas, pois os alunos estão construindo a 

própria identidade e ainda precisam de limites, 

tanto quanto se sentirem respeitados, para que a 

cooperação possa ser um valor central em suas 

vidas e assim eles possam rumar, naturalmente, em 

direção à autonomia. 

Com os dados coletados e aqui apresentados, 

no entanto, verificamos a necessidade de que sejam 

desenvolvidas novas pesquisas de aprofundamento, 

com utilização do método clínico, para afinamento 

das relações estabelecidas. Consideramos que esta 

seja, portanto, apenas um ponto inicial, a partir do 

qual diversos aspectos poderão ser explorados para 

a aquisição de novos conhecimentos e uma 

compreensão ampliada da temática em questão. 
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