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Este trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado que teve como 

objetivo analisar a relação que crianças estabelecem com programas televisivos 

infantis classificados pelo Departamento de Classificação Indicativa do Ministério 

da Justiça como ER – especialmente recomendados para crianças e adolescentes. 

O trabalho está organizado de forma a, em um primeiro momento, 

apresentar brevemente a pesquisa, seu objetivo, referencial teórico e 

metodológico; em seguida as análises do eixo “Juízo Moral”, subdividido em 

“Regras de jogos” e “Mentira” e, finalmente, algumas considerações finais.  

As crianças brasileiras passam grande parte do dia assistindo televisão. 

Chama a atenção a grande oferta de programas televisivos desenvolvidos 

especialmente para o público infantil, exibidos em diversos horários e canais da 

TV aberta, ou em canais de TV por assinatura com programação 24 horas, 

exclusiva para este público. Parte destes programas é explicitamente (e presume-

se intencionalmente) carregada de virtudes e lições de conduta, como escovar os 

dentes, ter uma alimentação saudável, praticar esportes, ser organizado, trabalhar 

em equipe, não desistir ao se deparar com um problema difícil, aceitar as 

diferenças, ser leal, generoso, solidário, amigo, falar a verdade, etc. Talvez por 

isso alguns programas tenham sido classificados como ER (Especialmente 

recomendados para crianças e adolescentes) pelo departamento de classificação 

indicativa do Ministério da Justiça. Esta classificação foi motivo de grande 

polêmica, por ser uma subdivisão dentro da categoria “Livre para todas as 

idades”, foi criada em 2006 e extinta em julho de 2007.  

Esse carregamento de virtudes e lições de conduta dos programas ER 

me levou a questionar como as crianças lidam com eles, que respostas dão. O 

objetivo da pesquisa era analisar a relação que crianças estabelecem com esse tipo 

de programa que é pensado e recomendado para elas, tentando entender como elas 

os avaliam, interpretam e como lidam com os valores intencionalmente veiculados 

nesses programas.  



 

Os principais autores com quem dialoguei foram Orozco Gomes 

(2001), em relação à recepção televisiva e às mediações que permeiam a recepção 

e Jean Piaget (1977) e Josep Maria Puig (1998), no que diz respeito ao 

desenvolvimento da moralidade. 

A pesquisa consistiu na realização de dez oficinas de visualização de 

programas infantis ER, com atividades e registros feitos pelas crianças – 

desenhos, modelagem, jogos e brincadeiras – no Instituto Tear, uma ONG ligada à 

arte e educação, além de ponto de cultura, no Rio de Janeiro. Os sujeitos da 

pesquisa foram crianças de 6 e 7 anos, estudantes de escolas públicas, que 

freqüentavam o Instituto Tear no contra-turno.  

Os programas exibidos nas oficinas foram organizados em três blocos 

temáticos: avaliação, endereçamento e juízo moral. As oficinas foram 

vídeogravadas e o conteúdo das gravações analisado com o auxílio do programa 

ATLAS TI.  

O critério utilizado para a seleção dos programas a serem exibidos no 

último bloco, cuja análise será apresentada neste trabalho, foi, além de 

classificados com ER, conterem problemas morais estudados por Piaget. 

Piaget Jean Piaget (1977) investigou o julgamento moral nas crianças. 

Para isto analisou o respeito às regras e normas de conduta, tanto do jogo social, 

entre as crianças, como as prescritas pelos adultos. Segundo Piaget, “toda moral 

consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada 

no respeito que o indivíduo adquire por essas regras” (p. 11). O pesquisador parte 

de pequenas histórias envolvendo problemas morais como o roubo, a mentira, os 

desajeitamentos e as punições, contadas às crianças, e chega à conclusão que 

existe um realismo moral, onde o respeito, por exemplo, é unilateral (e não 

mútuo), as regras são exteriores e de caráter místico (sagradas, imutáveis), a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, o julgamento das ações recai sobre o seu 

conteúdo, suas conseqüências, seus aspectos quantitativos e não sobre as 

intenções dos sujeitos ao praticá-las. 

Dessa forma, os programas exibidos no último bloco foram:  

Jakers17 – Episódio “A foto perfeita” (Oficina 5) 
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 Série de animação estadunidense produzida pela Parthenon Entertainment Ltd, em que o 

Personagem principal Piggley conta histórias de sua infância na Irlanda para seus netos. No Brasil 

é exibida nos canais Cultura e Discovery Kids Brasil. 



 

Piggley recebe uma câmera fotográfica de presente e passa o dia se 

divertindo muito com Ferny e Dannan. Acidentalmente, tira uma foto de Ferny no 

momento em que sua calça rasga e aparece sua cueca. Piggley promete rasgar a 

foto após a revelação, mas ele a deixa cair e esta vai parar perto de um bode. 

Piggley e Dannan fazem de tudo para pegar a foto, mas o bode não permite. 

Quando Piggley vê que o bode a está comendo dá o caso por encerrado e segue 

para casa. Poucos minutos depois, no entanto, o bode cospe a foto no rio e esta é 

pescada mais abaixo por Heitor. Heitor mostra a foto a toda escola e Ferny fica 

muito magoado. Piggley, ajudado por Molly e Dannan faz várias tentativas para se 

desculpar com Ferny, mas antes de conseguir acaba causando mais confusão. 

Charlie e Lola18 – episódio “Eu ganhei! Não, eu ganhei!” (Oficina 7) 

Lola sempre quer ganhar e dá um jeito para que isso aconteça. Charlie 

resolve propor uma brincadeira que sabe ser impossível de Lola ganhar. No final, 

percebe que tem que ter paciência com a irmã. Mas Lola dessa vez não fica 

chateada em perder. 

Este episódio fala das regras dos jogos. As respostas de Lola são típicas 

do estágio descrito por Piaget (1977) em que as crianças começam a entender que 

há regras nos jogos, mas jogam individualmente, conforme seu ponto de vista. 

Enquanto Charlie está em outro estágio, que sabe que as regras são convenções e 

que há necessidade de combiná-las antes de jogar, bem como de ambos seguirem 

as mesmas regras. Ele entende que a irmã é mais nova e é condescendente com 

ela.  

Um menino muito maluquinho19 – Episódio “O Ilusionista” (Oficina 8) 

Neste episódio são narradas duas histórias entrelaçadas, ambas 

envolvendo uma situação de mentira para os pais, uma do menino maluquinho 

quando tinha 5 anos e outra quando ele tinha 10. O personagem de 30 anos 

aparece comentando as duas histórias, como se estivesse dando conselhos às suas 

versões mais novas.  

                                                           
18 Animação produzida por Andrew Zein e Michael Carringtone e distribuida pela BBC. No Brasil 
é exibida nos canais TV Cultura e Discovery Kids Brasil. 
19 Série nacional, sobre a vida do célebre personagem de Ziraldo, dirigida por César Rodrigues e 
exibida no canal TV Brasil. Três atores representam o personagem em diferentes idades: aos 5, 10 
e 30 anos. 
 



 

Quando tinha 5 anos, o menino maluquinho chega em casa com um 

estojo, cheio de lápis e diz para sua mãe que o ganhou de uma amiga da escola. 

No dia seguinte, aparece com um boné do “Zooper”, seu herói favorito. Sua mãe 

fica desconfiada e logo recebem a visita do dono do boné, acompanhado de sua 

mãe. Ele havia emprestado o boné ao maluquinho no ônibus escolar, mas este não 

lhe devolvera ao final do percurso. O menino maluquinho subiu na árvore com 

medo que sua mãe lhe batesse e também com vergonha, mas sua mãe conversou 

com ele e tudo se resolveu. 

Com 10 anos, o menino maluquinho tira sua primeira nota vermelha, 

em Matemática. Ele fica com medo da reação dos seus pais e diz que o boletim 

ainda não tinha chegado. Ele acaba envolvendo toda a sua turma de amigos, que 

estava em sua casa, assistindo ao seu show de mágica. O tempo vai passando e o 

menino maluquinho vai se enrolando cada vez mais na mentira, até que falsifica a 

assinatura de sua mãe, que é chamada pela diretora da escola e a mentira é 

descoberta. 

Cocoricó20 – Episódio “Arte na Natureza” (Oficina 9) 

Júlio ensina aos animais coma fazer desenhos com giz de cera deitado e 

folhas encontradas no chão. Dito e Feito a princípio fazem pouco dos trabalhos, 

mas quando os animais deixam o paiol para chamar o vovô e a vovó para verem a 

exposição que organizaram, eles pegam o material para fazer desenhos também. 

Feito queria o lápis amarelo e perguntou a Dito se ele havia visto. Dito estava 

usando o lápis amarelo, mas disse que não havia visto.  

Este episódio envolve uma situação de mentira, quando Dito diz a Feito 

que não havia visto o lápis amarelo, enquanto o usava. Meu objetivo era saber se 

as crianças percebem a situação e como a avaliam. 

Durante a seleção dos episódios para a exibição nas oficinas do bloco 

“juízo moral”, foi difícil encontrar, com exceção da mentira, os problemas 

estudados por Piaget – roubo, desajeitamentos e punições.  

O episódio “o ilusionista”, de Um menino muito maluquinho, retratava 

o “roubo” de um boné e um estojo, mas a trama não enfatizava as condições em 

                                                           
20 Programa nacional exibido na Tv Cultura e dirigido por Fernando Gomes que também 
confeccionou a maior parte dos bonecos e é o manipulador do personagem Júlio. A série estreou 
em 1996. 
 



 

que os fatos ocorreram e sim as mentiras associadas a eles (de que o menino 

ganhou os objetos). As crianças, em seus comentários, também deram pouca 

importância a esse aspecto, e muita importância à mentira, principalmente a que 

envolvia, com o personagem mais velho, a falsificação de uma assinatura no 

boletim. 

O episódio “A foto perfeita”, de Jakers, envolvia uma situação de 

desajeitamento, ainda que não de danos materiais, mas uma falta de 

intencionalidade ao divulgar a foto do amigo em situação constrangedora. Da 

mesma forma, as crianças não deram importância a esse aspecto, prendendo-se a 

“mensagem principal” da narrativa, que dizia que o melhor era rir junto com seus 

amigos, do que se ofender quando eles riem de você. 

Dessa forma, a mentira foi o único problema estudado. As regras dos 

jogos infantis e a forma com que as crianças lidam com elas não constituem um 

problema moral, mas foram estudadas por Piaget, como uma forma de 

compreender a moral infantil. Nesta pesquisa foi estudada a partir do episódio “Eu 

ganhei, não eu ganhei!”, de Charlie e Lola.  

Além dos programas selecionados para esse bloco, as oficinas contaram 

com atividades de desenho, dramatização, jogo das escadas e serpentes21 e alguns 

pares de histórias utilizadas pelo próprio pesquisador e sua equipe (1977)22, mas 

contadas por mim para o grupo de crianças e não individualmente, como teste. O 

objetivo não era reafirmar ou refutar a teoria, mas ter um parâmetro para avaliar a 

forma como as crianças lidam com os problemas morais dos programas, no caso, 

a mentira. 

                                                           
21 Jogo confeccionado de forma semelhante ao do episódio “Eu ganhei, não eu ganhei!”, de 
Charlie e Lola. Trata-se de um jogo tradicional britânico, cujo objetivo é chegar ao ponto mais alto 
do tabuleiro, podendo cortar caminho, caso caia na base de uma escada e devendo descer muitas 
casas, caso caia na cabeça de uma serpente. 

22 História do cachorro e da vaca, história da tesoura e história do nome das ruas (PIAGET, 1977, 

p.129 – 130). As histórias serão apresentadas no item 3.3.2 - Mentira 



 

 
Jogo das escadas e serpentes 

 

Regras de jogos 

 

Piaget estudou o respeito que as crianças adquirem pelas regras dos 

jogos infantis e a consciência que têm delas, como um indicador do 

desenvolvimento da moralidade, uma vez que, para o autor, a essência da 

moralidade está no respeito pelo sistema de regras sociais. Por isso incluí nas 

oficinas o episódio “Eu ganhei, não, eu ganhei!”, de Charlie e Lola, que, como 

descrito no segundo capítulo, retrata várias situações de jogos entre os irmãos, 

além de levar o jogo das escadas e serpentes. A intenção era saber como as 

crianças avaliavam a situação do episódio (Lola querendo ganhar sempre) e como 

elas próprias lidavam com os jogos. 

No dia da oficina em que o episódio foi exibido, apenas Breno e Daniel 

estavam presentes. Havia chovido muito nessa manhã. O jogo das escadas e 

serpentes foi retomado em outra oficina, mas avaliei que não seria interessante 

repetir a exibição do programa. A atitude da personagem Lola foi duramente 

criticada por Breno, que já havia assistido o episódio. Ele repetia, durante a 

visualização: “ela vai roubar”, “ela vai trapacear”, “também...está em câmera 

lenta!” (quando ela dizia que corria mais rápido que um guepardo e aparecia a 

imagem do animal), “não sabe nada!” (pular mais alto que um canguru), “garota 

engraçada!”, “ela vai juntar o rei com a rainha, não é igual, tem que ser rei com 

rei” etc. Daniel apenas comentou que “Lola ganha”. 

Antes de jogarmos o jogo das escadas e serpentes, um impasse: Breno e 

Daniel resolveram tirar para ou ímpar para ver quem começaria. Ao questionar 

como se sabia quem tinha vencido, percebi que eles, apesar de terem disputado 

par ou ímpar inúmeras vezes durante as oficinas, utilizavam regras diferentes: 



 

 

 Oficina 7 – Charlie e Lola 
Daniel: Eu sou ímpar, você é par. Um-do-la-si-já! 
(Daniel coloca 1 e Breno, 2) 
Daniel: Eu ganhei. 
Breno: não, calma aí. Coloca o um. Ímpar, par, ímpar. 

Eu ganhei. 
Andrea: Por que você ganhou, Breno? 
Breno: Olha: ímpar, par, ímpar. 
Andrea: E quem pediu ímpar? 
Breno: Eu. 
Daniel: Eu pedi ímpar! 
Breno: Ah, é... 
Andrea: Mas espera aí, Daniel, como você sabia que 

tinha ganhado? 
Daniel: Sabendo. 
Andrea: Sabendo como? Me explica de novo? Daniel 

já ganhou. Ele vai começar. Vamos jogar de novo só pra ver 
como é? 

Daniel: (prontamente) Eu sou ímpar! 
Breno: Par. 
Daniel: Ganhei. 
Andrea: Como você sabe, Daniel? 
Daniel: Porque o ímpar ganha. 
Andrea: Sempre? 
Daniel: sempre. 
 

Em outra oficina, Daniel sugeriu que jogassem par ou ímpar para ver 

quem começava o jogo, mas dessa vez eram três crianças. Breno e Arthur 

disseram que não era possível jogar de três, mas Daniel explicou que sim: 

 

 Oficina 10 – Um menino muito maluquinho 
Daniel: Eu sou ímpar! 
Arthur: Eu sou par, e ele? (apontando para o Breno, 

tentando convencer Daniel) 
Daniel: Par. 
Andrea: E se sair par, quem ganha? 
Daniel: O ímpar ganha. 

 



 

Barbara Freitag descreve uma situação muito semelhante, onde a 

criança que estava sendo observada acreditava que ganhava o jogo quem gritasse 

primeiro: “ganhei!” (1992) 

Ao analisar o material percebi que em outras situações, em oficinas 

anteriores, as crianças tinham jogado par ou ímpar do mesmo modo que Daniel e 

Breno. As crianças procuravam o meu aval para confirmar o vencedor e as 

diferenças ficavam camufladas. Isso ficou visível em uma ocasião em que Arthur 

e Matheus não conseguiram se entender e eu e Mércia não havíamos prestado a 

atenção em quem tinha pedido par e quem tinha pedido ímpar. Sem me dar conta, 

pedi que jogassem novamente. Matheus perdeu e pediu que jogassem mais uma 

vez, ele esperava que eu ou Mercia disséssemos quem havia ganhado, parecia não 

“confiar” na palavra de Arthur, que utilizava do recurso “ímpar-par-ímpar-par”. 

Só assistindo a videogravação é que percebi que da primeira vez que jogaram 

Arthur tinha mesmo ganhado. Ao pedir que eles jogassem novamente e prestar 

atenção no jogo, confirmar a vitória de Arthur, fiz com que Matheus aceitasse sua 

“derrota”. O prestígio do adulto ou da criança mais experiente faz com que as 

crianças aceitem e imitem as regras, mesmo sem compreendê-las.  

Por isso Piaget iniciou sua pesquisa sobre a moralidade investigando 

como as crianças adquirem o respeito e a consciência das regras dos jogos infantis 

(no caso, jogos de bolinha de gude), já que as regras prescritas pelos adultos são 

difíceis de ser estudadas, uma vez que não se sabe se o respeito a estas regras 

emana delas próprias ou da figura de autoridade e prestígio de quem as prescreve 

(1977) 

Do ponto de vista da prática da regra, Piaget descreve quatro estágios. 

No primeiro, puramente motor e individual, o mais importante seriam os desejos e 

hábitos motores da criança. No segundo, egocêntrico, a criança, já tendo recebido 

o exemplo das regras codificadas, joga coletivamente, mas cada um para si. Neste 

estágio, não há preocupação em vencer. No terceiro estágio, da cooperação 

nascente, há a preocupação em vencer e o controle mútuo, mas esse controle 

coexiste com uma grande variação de regras. Crianças que jogavam o jogo de 

bolinha de gude juntos, ao serem entrevistados separadamente por Piaget, deram 

informações muito diferentes sobre o jogo. No quarto e último estágio, da 

codificação das regras, as regras são minuciosas e conhecidas igualmente por 



 

todos. Combinar as regras torna-se nesse estágio mais importante ou quase tanto 

quanto jogar em si.  

Do ponto de vista da consciência da regra, Piaget descreve três estágios. 

No primeiro, a regra não é obrigatória. No segundo, é considerada sagrada, de 

origem externa e imutável. No terceiro, uma lei, que deve ser cumprida, mas que 

pode ser modificada se todos estiverem de acordo. Estes três estágios estão 

intimamente relacionados com os quatro estágios da prática da regra.  

Mais importantes que os estágios, que não são absolutamente rígidos 

(tanto que para o jogo de pique pesquisado com meninas Piaget encontra apenas 

dois estágios de prática da regra), são os três tipos de regras descritos: a regra 

motora, a regra coercitiva e a regra racional. A primeira se origina da inteligência 

motora, dos hábitos, da repetição, da regularidade. A segunda surge a partir do 

respeito unilateral, ou da coação, do modelo dado pelos adultos e crianças mais 

velhas – a regra é imitada, recebida de fora, pronta, e por isso considerada 

sagrada, imutável. A terceira, do respeito mútuo e da cooperação.  

Breno e Daniel percebem que Lola estava burlando as regras e que é 

preciso que ela as siga, mas ao jogarem, seja par ou ímpar ou o escadas e 

serpentes, os dois também jogam o mesmo jogo de formas diferentes e vão 

variando as regras ao longo da partida. No jogo das escadas e serpentes eles 

alternaram o caminho que se deveria fazer: Em vez de conduzirem as peças 

horizontalmente, subindo uma casa ao final de cada fileira, na segunda jogada 

começaram a “cortar caminho” conduzindo as peças verticalmente. Não haveria 

problema desde que ambos combinassem que era possível fazer isso. Breno 

continuou jogando horizontalmente e Daniel verticalmente. Breno não percebeu 

ou não cobrou de Daniel que seguisse a mesma regra que ele, mas depois de uma 

ou duas jogadas, passou a fazer o mesmo.  

Outra variação interessante foi a correspondência que fizeram com os 

degraus das escadas. No início a regra utilizada era a que eu expliquei: andava-se 

a quantidade de casas correspondente com o número tirado no dado. As escadas 

servem para “cortar caminho verticalmente”, dependendo do seu tamanho pode-se 

pular duas, três ou quatro fileiras, mas os degraus servem apenas para ilustrar, não 

havendo necessidade de correspondê-los com o número tirado no dado, pois 

caindo-se em uma casa que tem a base de uma escada, sobe-se automaticamente 

até a casa em que está o topo dela. A certa altura, quando ambos estavam 



 

próximos ao fim do jogo, começaram a andar degrau por degrau das escadas, não 

mais pelas casas do tabuleiro. Dessa forma, as regras não apenas variaram entre os 

jogadores, mas também de um mesmo jogador durante a partida. 

No decorrer do jogo e na oficina em que o jogo foi retomado, as 

crianças passaram a cobrar mais as regras dos companheiros. Pode ser que isso 

tenha se dado porque eles esperavam de mim, como adulto, que fizesse as devidas 

cobranças e “organizasse” o jogo. Ao perceberem que eu ficava de fora e deixava 

que eles resolvessem, tiveram que por si próprios, exigir dos outros o 

cumprimento da regra.  

Outra hipótese seria a de que eles não estavam acostumados a esse tipo 

de jogo. Breno era o único que já tinha jogado um jogo com dados. Nas quartas-

feiras, quando observava as atividades no Tear, era muito comum as crianças 

brincarem livremente. A regra dada pelas professoras era que todos participassem. 

Se não houvesse um consenso quanto à brincadeira, havia a “caixa de 

brincadeiras”, onde as criança sorteavam um papelzinho com uma sugestão. As 

brincadeiras preferidas eram pique-esconde e linha de fogo. Nesses momentos, 

embora as professoras ficassem olhando sem dirigir tanto (em relação a outras 

atividades), as crianças mais velhas assumiam a liderança. Era comum vê-las 

“impondo” as regras às mais novas e, somente quando não atendidas, buscavam o 

apoio dos adultos.  

A hipótese de que as crianças não cobravam as regras umas das outras e 

jogavam com variação entre elas e entre um mesmo jogador ao longo da partida 

por não estarem acostumadas com esse tipo de jogo (jogo de dados/jogo de 

tabuleiro) poderia explicar a atitude das crianças durante o jogo das escadas e 

serpentes, mas não durante o par ou ímpar, uma vez que é um jogo amplamente 

difundido e utilizado pelas crianças em qualquer situação em que se tenha que 

definir por uma criança (quem vai jogar primeiro, quem vai ser o pegador, quem 

vai ser o personagem escolhido por duas crianças etc.) 

Ainda durante a oficina de Charlie e Lola, propus às crianças que 

criassem um jogo. Aproveitando o formato do esquadro, que estava junto com 

diversos materiais oferecidos, as crianças desenharam uma casa. O jogo consistia 

em partir do telhado e chegar até o carro, passando por casas que eram partes do 

desenho – uma janela, uma parede, a porta, o pátio, o gramado e o carro. Breno 

insistia para conversar com Daniel sobre o jogo – “que jogo estamos fazendo?”, 



 

mas este estava mais preocupado com o desenho e o colorido do que com a 

codificação das regras. Não ficou claro, por exemplo, se deveríamos (joguei junto 

com eles dessa vez) contar os espaços entre as partes da casa ou somente as 

partes, que eram de tamanhos e formatos diferentes. Na oficina em que Arthur 

estava presente, eles ensinaram o jogo e foram aprimorando as regras. Arthur 

sugeriu que dois dados fossem lançados ao invés de um, todos concordaram, mas 

perceberam que o jogo poderia acabar na primeira rodada e resolveram manter a 

regra anterior.  

Isso sugere que essas crianças, embora com diferenças, estão 

caminhando em direção ao que Piaget descreveu como um estágio onde as regras 

são mais racionais, mutáveis, consensuais, baseadas na cooperação e no respeito 

mútuo. 

 

Mentira 

 

As respostas das crianças aos testes de Piaget (histórias) revelaram que 

as crianças encontram-se no realismo moral, ou moral do dever, baseada nas 

relações de coação.  

Para Piaget (1977), existem dois tipos de moral, a primeira da 

autoridade, do dever, da obediência, da heteronomia, da coação e a segunda do 

respeito mútuo, do bem (em oposição ao dever), da autonomia e da cooperação.  

Segundo o autor, a primeira delas tem três características fundamentais: 

a heteronomia, a interpretação das normas “ao pé da letra” e não em seu espírito e 

a concepção objetiva da responsabilidade (idem: p. 97). A heteronomia consiste 

na regra recebida exteriormente à consciência, já pronta e acabada. O bem se 

define heteronomamente pela obediência, enquanto são maus os atos que não 

estão de acordo com as regras. A responsabilidade objetiva, por sua vez, consiste 

em avaliar os atos em função de suas conseqüências e não em função da intenção 

de quem os praticou. Assim, uma mentira pode ser avaliada pelo seu conteúdo 

(uma mentira é maior quanto maior for seu distanciamento com a realidade), pelas 

suas conseqüências (o resultado da mentira) ou para quem se diz a mentira. 

Antes de comentar as respostas das crianças, vamos apresentar as 

histórias, citando literalmente Piaget (1977): 

 



 

Histórias do nome das Ruas 

“a – Um menino conhecia mal o nome das ruas e não 

sabia bem onde era a rua das Bananeiras [uma rua perto da escola 

onde trabalhamos]. Um dia um senhor o deteve na rua e lhe 

perguntou: ´onde é a rua das Bananeiras?` Então o menino 

respondeu: ´eu penso que é lá.` Mas não era lá. O senhor se perdeu 

completamente e não conseguiu encontrar a casa que procurava.” 

“b – Um menino conhecia bem o nome das ruas. Um dia 

um senhor lhe perguntou: ´onde é a rua das Bananeiras?` Mas o 

menino resolveu pregar-lhe uma peça e lhe disse: ´é lá`, indicando-

lhe uma rua errada. Apenas, o senhor não se perdeu e, depois, 

conseguiu encontra seu caminho.” (p. 130) 

 

(Usei o nome da Rua do Tear – Rua Pereira Nunes, onde os meninos 

estavam e disse que o senhor havia perguntado onde era a Praça Saens Peña – que 

é bem próxima dali. Dei ao primeiro menino o nome de Pedro e ao segundo, de 

João.) 

 

História do cachorro e da vaca 

“Um garoto [ou garota] passeava na rua e encontrou um 

grande cachorro que lhe despertou muito medo. Voltou então para 

casa e contou à mãe que viu um cachorro tão grande como uma 

vaca.” (p. 129) 

 

História da tesoura 

“Um menino brincava com a tesoura quando a mãe não 

estava, e a perdeu. Quando ela voltou, disse-lhe que não a tinha 

visto nem a tocara.” (p.130) 

 

(Contei a história do cachorro e da vaca como sendo um menino e a da 

tesoura como sendo uma menina). 

Além das histórias inclui perguntas, inseridas no contexto das oficinas, 

durante jogos ou conversas sobre os programas, como: o que é uma mentira? É a 

mesma coisa dizer mentira para adultos ou crianças? O que é pior? Por quê? Pode-



 

se dizer mentiras? Por quê? Qual a maior mentira do mundo? (ou uma mentira 

muito, muito grande) 

Na história do nome das ruas, as crianças foram unânimes em condenar 

o menino que indicou o caminho errado, por não saber bem o nome delas, “porque 

ele não é muito inteligente”, “porque não se pode mentir para gente idosa” e 

“porque ele ensinou o caminho errado”. O fato de o senhor ter se perdido 

(conseqüência) foi mais importante do que a intenção de ajudar do primeiro 

menino e a intenção de pregar uma peça do segundo. As crianças ficaram muito 

sensibilizadas com a situação e, pensando se tratar de uma história verídica, 

quiseram saber onde o senhor tinha ido parar. Elas acharam um absurdo o menino 

não conhecer as ruas que eles conheciam tão bem. 

Nas histórias do cachorro/vaca e da tesoura, não houve consenso, mas, 

embora diferentes, todas as respostas não faziam distinção entre exagero ou 

inexatidão e mentira como intenção de enganar. Uma criança respondeu que a 

menina que mentiu sobre a tesoura era pior, “porque não pode brincar com 

tesoura, corta o dedo”. Embora a resposta pareça “correta”, pois a menina mente 

para a mãe sobre não ter visto a tesoura, enquanto o menino apenas exagera, a 

justificativa parece centrada no conteúdo da mentira. Mentir sobre uma tesoura é 

pior porque é um objeto perigoso para as crianças. Outras crianças responderam 

que dizer que viu um cachorro do tamanho de uma vaca é pior. Houve ainda quem 

dissesse que nenhuma das duas, pois “nenhuma fez mal e nenhuma fez bem”.  

Em relação à definição de mentira, Piaget distingue três níveis de 

resposta: o primeiro em que as crianças definem mentira como um nome feio, ou 

um palavrão. “a criança, reconhecendo perfeitamente a mentira, quando ela 

aparece, assimila-a tanto às blasfêmias ou aos palavrões que está proibida de 

pronunciá-la” (1977: 122) Não encontrei respostas desse tipo entre as crianças da 

pesquisa, mas elas responderam freqüentemente que “é feio” mentir e uma criança 

associou mentira à falta de educação. 

O segundo tipo de resposta descrito por Piaget consiste em agrupar 

qualquer erro involuntário ou inexatidão com as mentiras. Perguntando às 

crianças da pesquisa, assim como fez Piaget (idem: 125), se dois mais dois são 

cinco, as crianças disseram que se tratava de uma mentira (mesmo sendo um erro), 

embora Arthur tenha dito que não, que quando errava não era mentira, 



 

aproximando-se do terceiro tipo de resposta, que compreende ser a mentira toda a 

afirmação intencionalmente falsa.  

Os resultados não surpreendem. Não era de se esperar que as crianças 

estivessem em uma moral autônoma. Nem é inadequado estar em uma moral 

heterônoma. Não se trata de juízo de valor, nem de usar a teoria piagetiana para 

classificar as crianças. Não há, também, uma linha divisória clara que limita de 

forma brusca os dois tipos de moral descritos por Piaget. O objetivo, como já foi 

dito, era apenas ter um parâmetro para avaliar o julgamento que as crianças 

faziam dos programas visualizados, no que se refere a valores morais, como 

veremos daqui por diante. 

A maneira como as crianças que participaram dessa pesquisa avaliaram 

as situações de mentira nos programas visualizados assemelha-se muito às suas 

respostas às histórias de Piaget.  

Elas consideraram grave a mentira que o Menino Maluquinho contou 

para os seus pais, sobre o boletim, mas não acharam nada de mais que Feito, 

personagem de Cocoricó, dissesse para Dito que não havia visto o lápis amarelo, 

enquanto o estava usando, apesar de reconhecerem essa situação como uma 

mentira: “isso não tem problema”, disseram. 

Essa avaliação das crianças parece estar ligada a duas de três 

características do realismo moral: a heteronomia e a responsabilidade objetiva. 

A heteronomia está ligada à idéia de autoridade. O Menino Maluquinho 

mentiu para os pais e para a diretora da escola (ao falsificar a assinatura), 

enquanto não há hierarquia entre Dito e Feito. Agir bem, nesse caso é respeitar a 

autoridade, obedecer.  

Dentro da responsabilidade objetiva está a idéia de mentira avaliada de 

acordo com a pessoa para quem se fala, o que está também ligado à característica 

anterior, da heteronomia. Para as crianças, mentir para os adultos é muito pior do 

que mentir para as crianças, porque aqueles batem ou podem nunca mais 

acreditar.  Mentir entre as crianças é ruim, mas nem tanto. Para André, “uma 

mentira muito grande é mentir para a professora”, já para Arthur é mentir para 

Deus, “porque Ele castiga”.  

As mentiras avaliadas pelas suas conseqüências também fazem parte da 

realidade objetiva, sejam elas resultados da mentira em si (como prejudicar 

alguém, no caso do senhor que se perde ao procurar a praça Saens Peña) ou as 



 

conseqüências da descoberta da mentira. Segundo Daniel, “mentir é muito feio, 

porque o nariz cresce.” O Menino Maluquinho foi fortemente repreendido pelos 

pais, enquanto não houve nenhuma conseqüência para a mentira de Feito. Dito 

acha estranho, ao exporem os desenhos, que tenha amarelo no desenho de Feito, 

mas não chega a descobrir a mentira.  

Embora as crianças tenham concordado que foi feia, “falta de 

educação”, mas não seja nada de mais a atitude de Feito, quando perguntei o que 

fariam se  estivessem no lugar de Dito, a avaliação mudou: 

 

 Oficina 10 – Um menino muito maluquinho 
Arthur: Se ele fizesse isso comigo? (sorri e olha para o 

Breno) Sabe o que eu ia fazer?  
Breno: Não faz isso... Não quero nem ver... 
Arthur: (faz gesto de soco) 
Daniel: Dava uma porrada. 
 

Em resumo, as falas das crianças sobre os episódios exibidos que 

envolviam mentira parecem indicar que elas interpretam as histórias e julgam o 

comportamento dos personagens de acordo com seus esquemas de assimilação. 

Ainda que as crianças reconheçam que não devem mentir (para os adultos 

principalmente), elas o fazem por medo das sanções, de forma heterônoma, da 

mesma forma que reconhecem a importância de arrumar o quarto; apesar de todos 

os argumentos utilizados no programa, o argumento usado em primeiro lugar 

pelas crianças é a obediência aos pais: 

 

 

 Oficina 3 – Charlie e Lola 
Andrea: É importante guardar as coisas no lugar? 
Francisco: É. Para o quarto não ficar bagunçado. 
Andrea: E por que o quarto não pode ficar bagunçado? 
Francisco: Porque a mãe briga. 
(...) 
Andrea: E se a mãe não brigar? E se ela falasse assim 

“ah, pode deixar bagunçado”. A gente podia deixar bagunçado? 
Arthur: Não.  
Breno: Não. 
Andrea: Por quê? 



 

Arthur: Porque senão você não acha o brinquedo que 
você quer. 

Andrea: Como assim? 
Arthur: Assim, o brinquedo que você quer... 
Breno: Fala qualquer coisa, um carrinho... 
Arthur: É, um carrinho, qualquer coisa. Um boneco que 

eu quero brincar com ele agora. Quando o meu quarto está 
bagunçado, eu não consigo encontrar ele. 

 

Esse trecho, apesar de não estar ligado à mentira, mostra o quanto as 

primeiras respostas das crianças estão próximas da moral do dever, utilizando o 

argumento da obediência para a arrumação do quarto, mesmo que no episódio em 

questão os argumentos de Charlie para que Lola o arrumasse, eram a importância 

da organização para não quebrar os objetos, encontrá-los com mais facilidade, 

respeitar o espaço do outro (Charlie divide o quarto com a irmã), ter um ambiente 

mais saudável.  

Em outras palavras, não basta mostrar para ensinar a ser verdadeiro, 

solidário, organizado, respeitar as diferenças, promover uma cultura da paz, seja o 

que for. As crianças dialogam com o conteúdo dos programas com todas as 

mediações a que se refere Orozco (2001) — experiências anteriores, a família, os 

diálogos que mantém sobre o que vêem, se assistem acompanhadas, se este 

espectador parceiro é o irmão mais velho, o do meio, o caçula ou ainda se é um 

colega da vizinhança, se freqüentam a escola, a igreja, o Tear; e ainda o gênero, a 

idade, o espaço geográfico  etc. Entre os diferentes fatores que integram essa rede 

de mediações podemos dizer que também estão incluídos os esquemas cognitivos 

para lidar com as regras e os valores morais – seja de forma mais ou menos 

autônoma.  

Ao mesmo tempo, a visualização desses programas, com todas essas 

mediações, compõe, por sua vez, a também complexa rede de meios de 

experiência moral, com guias de valor e campos de problematização, que 

possibilitam o processo de construção da personalidade moral (PUIG, 1998) 

A fala de Arthur e Breno – sobre organizar o quarto para encontrar os 

brinquedos – mesmo que em resposta a uma provocação minha (e se a mãe não 

brigasse?) sugere que alguns valores do episódio foram incorporados, ainda que 

não tenha sido a primeira resposta deles, e ainda que eles não tenham utilizado 

todos os argumentos apresentados pelo personagem Charlie.  



 

Não é possível fazer inferências sobre porque as crianças citaram esse 

motivo para arrumar o quarto e não os outros que aparecem no episódio, (o que 

não é o mesmo que dizer que elas não incorporaram os outros por não terem 

verbalizado) talvez as experiências prévias – perder e encontrar brinquedos – 

talvez a fala de algum adulto, o que importa é que o argumento “organizar o 

quarto facilita a localização de brinquedos” foi compreendido e utilizado por esses 

meninos com suas próprias palavras e exemplos – um carrinho, um boneco, 

“qualquer coisa”. 

Podemos dizer que houve uma generalização: a situação do episódio 

“arrumando o quarto, Lola encontra mais facilmente os seus brinquedos” foi 

generalizada por Breno e Arthur como “qualquer criança arrumando seu quarto 

encontra qualquer brinquedo mais facilmente”. Uma generalização maior ainda, a 

título de exemplo, seria: “em qualquer ambiente organizado é possível encontrar 

os objetos com mais facilidade”. 

Nesse sentido podemos afirmar que a problematização realizada pelo 

episódio – Lola não querendo organizar o quarto e seu irmão argumentando a 

favor da organização produziu resultados interessantes. 

Para Puig, não há possibilidade de construção moral sem a presença de 

problemas morais contextualizados. A educação moral é um processo de 

construção que se inicia com os problemas que o meio coloca. As experiências de 

problematização moral obrigam o sujeito a agir moralmente e incorporar essas 

experiências à sua personalidade. “Esta atuação ajudará a aprimorar as 

capacidades morais do sujeito, a dotá-lo de certos guias de valor de caráter 

cultural, a formar um modo de ser pessoal que permitirá superar os problemas 

morais enfrentados e a melhorar sua relação com o meio social.” (1998, p. 162) 

 

Considerações Finais – Os programas “funcionam”? 

Se pensarmos que as crianças da pesquisa interpretaram de forma 

pertinente os programas, reconheceram neles os valores, as normas de conduta e 

os conhecimentos ali veiculados, fazem generalizações e os avaliaram como bons 

programas, podemos dizer que sim, esses programas – que foram especialmente 

recomendados para crianças e adolescentes pelo Ministério da Justiça, por, além 



 

de não conterem conteúdos inadequados, conterem conteúdos adequados 

(ROMÃO, CANELA E ALARCON, 2006) – cumprem seu papel.  

Cabe retomar aqui a idéia de multimediação de Orozco, para quem o 

processo de recepção televisiva é um fenômeno onde interferem inúmeros fatores, 

presentes antes, durante e depois do momento em que se assiste à televisão, que se 

combinam em uma complexa rede de mediações. 

De forma semelhante ao que Orozco afirma sobre a recepção televisiva, 

Puig descreve a respeito da construção da personalidade moral, onde diferentes 

meios de experiência moral – dos quais os meios de comunicação, em particular a 

televisão, é apenas um – estruturam metas, possibilidades de comportamento, 

formas de regulação e relação, normas, papéis, guias de valor, dispositivos que 

orientam o tipo de experiências morais, em uma perspectiva ecológica, onde 

“além de toda a riqueza que aporta um meio com quantidade e variedade de 

elementos morais, ainda deveremos levar em consideração os efeitos de conjunto 

que esse meio é capaz de propiciar.” (1998, p. 157) 

A recepção dos programas ER/educativos/apropriados, seja como 

chamarmos, dependerá de todo um contexto complexo e multifacetado e será 

ainda só um dos aspectos dentro de muitos os que interferem direta e 

indiretamente na construção da personalidade moral.  
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