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RESUMO 

Compreendendo a educação como prática social, este trabalho discute a 
relação entre ética e educação a partir de uma análise sobre a educação formal 
praticada na instituição escolar. Este tema é fruto de uma inquietação pessoal 
para compreender como se dá o processo de agregação de valores pelos 
educandos em sala de aula. Será necessariamente que o docente use de sua 
visão de mundo para influenciar a formação dos valores dos educandos? Se 
um docente acha que um aluno roubou a prova de outro, ele tem mesmo 
“autoridade moral” para conferir nota zero para o referido aluno? Com base em 
que fundamentos? Ou seja, podemos inferir a existência de neutralidade neste 
processo ou será que o docente não age de maneira neutra, sendo 
influenciado por seus próprios valores para estabelecer ações como estas? 
Para tanto, estruturamos este trabalho a partir das seguintes hipóteses: a) O 
sentido de educar é construído socialmente; b) A construção social do sentido 
de educar exige dos professores um comprometimento com valores que são 
sociais e não meramente reflexo de suas próprias visões de mundo; c) Os 
valores sociais a serem incorporados por este sentido de educar como prática 
social são aqueles direcionados para a formação cidadã dos educandos. Os 
pontos um e dois são discutidos no primeiro capítulo enquanto o ponto três é 
discutido no segundo capítulo. Concluímos percebendo que, ao ensinar certos 
conteúdos, o docente também promove uma formação ética, ou seja, a seleção 
de conteúdos não é desprovida de subjetividade. Ainda que o docente não 
escolha os conteúdos da disciplina, ao fazer a seleção do material a ser 
trabalhado em sala de aula, o faz consoante sua própria visão de mundo. 
Portanto, o estudo dos valores por parte dos próprios docentes torna-se crucial 
para a formação dos discentes. E não apenas isso, a prática social influencia 
na prática educativa, ao promover certos valores em detrimento de outros em 
sala de aula. Defendemos, pois, que a educação para a ética, portanto, está 
integrada às disciplinas no ensino dos conteúdos. 

Palavras-chave: Ambiente escolar; Valores; Cidadania; Ética; Educar; 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Understanding education as a social practice, this work seeks to discuss the 
relationship between ethics and education based on an analysis of the formal 
education practiced in the school institution. This theme is the result of a 
personal concern to understand how the process of value-adding by the 
students in the classroom occurs. Is it necessarily that the teacher uses his or 
her world view to influence the formation of the values of the learners? If a 
teacher thinks one student stole a test from the other, does he have the moral 
authority to give the student a zero grade? Based on what grounds? That is, 
can we infer the existence of neutrality in this process or does the teacher not 
act in a neutral way, being influenced by his own values to establish actions like 
these? Therefore, we structure this work from the following statements: a) The 
sense of educating is socially constructed; B) The social construction of the 
sense of educating requires of teachers a commitment to values that are social 
and not merely a reflection of their own worldviews; C) The social values to be 
incorporated by this sense of educating as social practice, are those directed to 
the citizens' formation of the students. Points one and two are discussed in the 
first chapter while point three is discussed in the second chapter. We conclude 
by perceiving that, in teaching certain contents, the teacher also promotes an 
ethical formation, that is, the selection of contents is not devoid of subjectivity. 
Although the teacher does not choose the contents of the discipline, in making 
the selection of the material to be worked in the classroom, it does so according 
to his own worldview. Therefore, the study of values by the teachers themselves 
becomes crucial for the formation of the students. And not only that, social 
practice influences educational practice by promoting certain values to the 
detriment of others in the classroom. We argue that education for ethics, 
therefore, is integrated into the disciplines in the teaching of content. 

Keywords: School environment; Values; Citizenship; Ethic; To educate; 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de conclusão de curso discute a relação entre ética e educação a 

partir de uma análise sobre a educação formal praticada nas instituições 

escolares. Considerando o contexto atual brasileiro, buscamos entender o que 

significa educar nos dias atuais.  Neste sentido, promovemos uma investigação 

de como se dá o ensino de valores na escola a partir da seguinte inquietação: 

poderá a educação formal ensinar valores para a prática social? Se sim, como? 

Nesse trabalho, abordamos o papel da escola na sociedade contemporânea 

para a formação em valores. Partimos do pressuposto de que à escola cabe o 

trabalho com os conhecimentos científicos e também com a formação ética de 

seus discentes para que estes sejam capazes de construir relações sociais 

mais justas e solidárias, contemplando o que estamos delimitando por “ensino 

de valores”. 

Este tema é fruto de uma inquietação pessoal para compreender como se dá o 

processo de agregação de valores pelos educandos em sala de aula. 

Buscando desvelar o processo de formação docente, nos preocupamos ao 

longo do trabalho em enfatizar a importância do ensino de valores na formação 

dos profissionais de educação e no processo de formação cidadã. Para tal,  

É preciso que a escola contribua para uma nova postura ético-
valorativa de recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, 
a solidariedade, a honestidade, o reconhecimento da diversidade e da 
diferença, o respeito à vida e aos direitos humanos básicos, como 
suportes de convicções democráticas (LIBÂNEO, 1998, p. 67). 

Buscamos, por meio desta investigação, levantar menos respostas e mais 

reflexões para problematizar como a sociedade, através das normas sociais, 

pode exigir dos indivíduos uma conduta baseada em valores morais, sendo que 

estes não são ensinados por nenhuma instituição formadora. Buscamos 

problematizar como se dá o processo de ensino de valores nos cursos de 

formação docente e qual é o comprometimento das instituições em relação a 

esse tema.  
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Visando defender a importância do ensino de valores na instituição de ensino, 

sendo esta formadora tanto de docentes quanto discentes, delineamos essa 

pesquisa em três seções. 

Na seção 1 fizemos investigações sobre o sentido de educar, dando a este, 

duas definições: o advindo da etimologia e o que se refere à formação crítica.  

Utilizamos autores como Sônia Maria Pinheiro (que coloca a educação como 

algo que perpassa todos os grupos sociais em diferentes escalas), Paulo Freire 

(que ressalta a importância dos conteúdos na formação crítica dos educandos 

e a articulação entre conteúdos escolares e realidade dos discentes, 

considerando os conflitos sociais e o contexto ao qual estão inseridos) e Inácio 

Striender (que considera que a questão dos valores na sociedade vai muito 

além de como esta está organizada). 

Na seção 2 analisamos quais valores devem ser transmitidos ao se educar. 

Entendendo que os valores ensinados pelo docente não são desprovidos de 

neutralidade, são valores que de alguma forma compõe o individuo que ensina, 

estes devem ser aprendidos ao longo da vida. Ressaltamos a importância do 

docente no processo de ensino e que através dele são transmitidos valores que 

permearão toda a vida do aluno. 

Discutimos a formação docente, quer na graduação, quer no curso normal, 

buscando entender como se dá o ensino de valores nesse processo. Autores 

como Pedro Goergen (2007) afirmam que os docentes precisam ter uma 

análise da sua formação moral para que, a partir daí, possam pensar no papel 

que lhes cabe como agentes da formação moral. Libâneo (1998) nos leva a 

defender que as escolas devem assumir o papel de ensinar valores, pois, 

quando esta se silencia sobre isto, deixa de exercer uma de suas funções 

principais, que é a formação cidadã. Leva-nos também a reflexão de qual tipo 

de docente os cursos de formação (graduação e curso normal) estão sendo 

formados nos dias atuais. 

Na seção 3 seguimos, diante dos conceitos e análises apresentados nas 

seções anteriores, para uma critica sobre a ausência do ensino de valores na 
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instituição de nível superior, tendo como base uma experiência pessoal de 

formação acadêmica. Acordamos sobre as ideias de Dias Sobrinho (2005) que 

considera que a universidade precisa cada vez mais assumir o papel de formar 

pessoas capazes para o mundo, pois é nesse espaço de formação que o 

profissional entrará em contato com a metodologia do ensino, podendo assim 

modificar sua prática. Silvia Blissari (2010), nos mostra que um dos grandes 

desafios das universidades está na formação de educadores que contribuam 

para que os nossos educandos exerçam conscientemente a sua cidadania. Por 

isso a necessidade de os docentes repensarem sua forma de ensinar, levando 

em consideração o contexto da educação e dos educandos e suas relações 

com a sociedade. 

Por fim, vale mencionar que as duas primeiras seções tem caráter 

eminentemente reflexivo, sendo constituídas por conceitos pesquisados na 

bibliografia referente ao tema, diferentemente da terceira seção que traz, por 

meio de própria experiência adquirida, consolidar as reflexões trazidas pelos 

autores estudados neste trabalho. 
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Seção 1 - A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL 

Nesta seção, discorremos, primeiramente, sobre os sentidos do educar. Ou 

seja, será a educação formal capaz de promover valores que gerem condutas 

cidadãs na vida em sociedade? Respondendo positivamente, passaremos a 

busca por uma compreensão sobre como esta poderá ser possível e em que 

condições, ou seja, o que é efetivamente ser cidadão no Brasil de hoje? Para a 

fundamentação teórica, utilizamos o pensamento de Paulo Freire. Em suma, 

defendemos duas proposições como verdadeiras: a) O sentido de educar é 

construído socialmente; b) A construção social do sentido de educar exige dos 

professores um comprometimento com valores que são sociais e não 

meramente reflexo de suas próprias visões de mundo. 

1.1 OS SENTIDOS DO EDUCAR: EDUCAÇÃO COMO FORMAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DA PESSOA HUMANA 

Por longas datas tem sido motivo de discussão a importância da ética no 

processo de formação dos indivíduos. Essa discussão tem nos atingido em 

diferentes escalas. Educadores, teóricos e filósofos de diversas áreas do 

conhecimento se digladiam sobre esta questão. Poderão ser ensinados 

conteúdos de ética em sala de aula? E como tais conteúdos são ensinados (ou 

deveriam ser)? Estas respostas não são simples. 

Pensar nestas questões é apropriar-se de uma discussão que envolve a 

reflexão sobre a “educação de valores”. Neste sentido, Martins (2005) afirma 

que, para a educação de valores ser uma realidade educacional, primeiro ela 

terá que cumprir dois requisitos do processo educativo: o ensino e a instrução 

de valores.  

Se a escola deixa de cumprir o seu papel de educadora em valores, a 

referência ética dos seus alunos será limitada, impedindo assim um 

aprendizado mais amplo, impossibilitando os educandos, diante dessa 

deficiência na sistematização do que é ensinado, a entenderem o ensino de 
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valores como meros conceitos abstratos, principalmente para aqueles que não 

os vivenciam.  

Contudo, neste trabalho, ao falar de educação em valores, nos referimos a esta 

expressão como um processo social, inserido numa sociedade que pretende, 

através da escola, levar os educandos a assimilação dos valores que estão 

presentes nos conteúdos das aulas, no comportamento dos professores, nos 

colegas de sala, na conduta dos pais e também nas experiências humanas 

adquiridas em seu contexto social. Pensando nisso, surgem–nos algumas 

inquietações. 

A primeira delas é: “Como a educação formal pode, ao mesmo tempo, formar 

indivíduos reflexivos e autônomos, de um lado, e, de outro, ensinar conteúdos 

que não são desprovidos da subjetividade inerente ao docente que os vai 

ensinar?” Um exemplo disso é o caso de uma professora de Direitos Humanos 

que tem por compromisso no programa da disciplina discutir o aborto. Digamos 

que a referida professora é partidária de um posicionamento religioso contrário 

ao aborto. Ao escolher os textos para trabalhar este tema, ela o fará de 

maneira neutra? A prática nos mostra que, na maioria das vezes, isso não 

acontece. O que acontece é que tal professora postula a sua própria visão de 

mundo no desenvolvimento do tema em sala de aula, utilizando um recorte 

teórico que sinaliza seus próprios valores. Isto é correto? Será possível ensinar 

de outra maneira? 

Essas questões, complexas, têm contribuído para ampliar a discussão sobre a 

relação entre ética e educação. Ainda, nos incita a refletir sobre como deve ser 

o ensino dos valores para uma formação cidadã. Nessa perspectiva, 

defendemos aqui uma educação capaz de contribuir para que os sujeitos 

incorporem para si os valores de uma sociedade. Valores que, inclusive, 

ganham consistência em contextos sócios históricos bastante específicos. 

Nesse cenário, entendemos ser a escola a instituição responsável por 

transmitir e sistematizar conhecimentos adquiridos historicamente e capazes 

de promover o ensino da ética para a construção da cidadania.  
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Outra destas inquietações é “Mas, afinal, quais seriam os sentidos do educar?” 

Um primeiro sentido pode ser construído a partir da etimologia. Por este, a 

palavra latina educare significa o ato de alimentar ou criar. Sendo, pois, nesse 

sentido, entendida como o ato de instruir, alimentar de conhecimentos o outro. 

Esta definição nos faz perceber que não há uma preocupação com uma 

reflexão crítica sobre o saber, sobre o conhecimento. Aliás, enquanto 

graduandos (as), muito pouco estudamos sobre epistemologia, sobre como se 

dá o processo de construção do conhecimento. 

De outro lado, educação também pode assumir um sentido de formação 

integral do indivíduo. Ou seja, o educando não é visto como desconectado de 

um determinado grupo social, que acumula e sistematiza conhecimentos do 

mundo. Assim, estabelece relações com demais integrantes do grupo social 

que faz parte e de outros. A educação perpassa todos os grupos sociais, em 

diferentes escalas na sociedade. E “[...] é na instituição escolar que ela assume 

seu real significado, revelando o caráter eminente da sociedade, a partir do 

contexto em que ela se realiza [...]”. (SOUZA. J.V, 1995, p.2). 

Nessa perspectiva, a educação pode ser concebida como uma prática social, 

que ocorre em um contexto histórico de forma relacionada à maneira como os 

homens produzem sua própria existência, possuindo múltiplos sentidos e 

alcances para o indivíduo e a coletividade. O papel formativo da escola é 

destacado por Freire (2001), que ressalta a importância dos conteúdos na 

formação crítica dos educandos. Para o autor, a articulação entre conteúdos 

escolares e realidade dos discentes, considerando os conflitos sociais, permite 

que os alunos e alunas se percebam como agentes capazes de agir e 

transformar a realidade. É importante destacar que este sentido de educação 

sempre vem seguido de uma visão de mundo, que pode ou não transformar a 

realidade existente, influenciando de maneira gradativa o processo de 

formação do individuo.  

Pensando a educação como prática social e tendo em vista a influencia da 

visão de mundo de cada individuo que compõe esse processo, é importante 

ressaltar, como já postulamos acima, a intencionalidade da prática pedagógica, 
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sendo ela vinda das ações de professores e de alunos, na qual estão baseadas 

em caráter politico, social, econômico, cultural, etc. No contexto social que 

estamos inseridos atualmente, diante de vários problemas que surgem 

enlaçados aos avanços tecnológicos e culturais da sociedade, cabe a nós nos 

colocarmos diante de tantas outras inquietações: o que significa educar? Como 

ensinar além dos conteúdos, valores éticos em uma sociedade tão cheia de 

mazelas?  

No contexto atual em que vivemos onde os valores éticos são tão incabíveis 

face às deformações que compõem o comportamento humano, procuramos 

incansavelmente uma maneira de entender onde foi parar a integridade que 

cada componente da sociedade deveria ter perante tantos erros, diante da 

corrupção, da má distribuição de renda, dentre outros fatores, que influenciam 

o fato de nos definirmos vivendo em uma sociedade considerada sem 

princípios éticos.  

Como reflete Striender (1992), a questão dos valores na sociedade atual é uma 

questão sistêmica. Mas, é preciso saber que a opção por um sistema mais 

ético não depende simplesmente de quem o preside, mas sim de um processo 

em que se prestigie o desenvolvimento das potencialidades como: a 

racionalidade, a sociabilidade, a liberdade, a responsabilidade, a honestidade. 

 A partir de Striender (1992), cito um exemplo de como na política o ser 

humano perde totalmente a noção do que é “certo e errado”. É o exemplo do 

sujeito que se candidata a um cargo politico e é induzido por esse próprio 

processo a praticar ações antiéticas. A maioria dos candidatos a cargos 

políticos busca rebaixar seus adversários, procurando qualquer coisa para 

puni-los. Fazem pesquisas sobre suas vidas, sobre a de seus familiares, até 

encontrarem algo que possa os prejudicar. Mas, depois de conquistar o poder 

ou de ser eleito, por mais irônico que possa parecer, o candidato chega a 

abraçar quem, eventualmente, difamou e até mesmo quem era seu “inimigo” na 

campanha eleitoral. 



19 

 

Estas indagações nos remetem à percepção das dificuldades que rondam a 

educação nos dias atuais, exigindo uma reflexão crítica sobre a formação 

cidadã, a construção de valores éticos e a democratização da sociedade e da 

escola como instituição transmissora do conhecimento.   

A educação é tida como um fenômeno social, que constrói e forma o mundo 

através do conhecimento que atinge a sociedade nas suas especificidades. 

Segundo Freire (1985), a educação se constituirá na construção do ser mais de 

todos os seres humanos. Ou seja, cada indivíduo precisa ser despertado de 

sua inconsciência, de sua ingenuidade e de sua passividade, para assumir a 

sua condição de agente da própria história e da história de seu povo, para que 

assim possa ter a liberdade de se constituir como cidadão e se conscientizar da 

sua potencialidade. A partir dessa libertação defendida por Paulo Freire e 

também neste trabalho, os educadores precisam entender a importância da 

formação cidadã em uma sociedade onde o ensino tecnicista, faz do 

pensamento crítico uma opção de conhecimento variável. Por isto,  

Uma das tarefas do educador ou educadora, através da análise 
política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam 
os obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer 
porque dificilmente lutamos e quando lutamos, enquanto 
desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um 
corpo-a-corpo puramente vingativo (2001, p. 11). 

Esta educação se fará numa relação educador-educando. Tanto quem tem o 

papel de ensinar quanto aquele que, em princípio, estaria ali para aprender, 

ambos, dialogicamente, estará um educando o outro. Mais do que meramente 

transmitir conteúdos, estará vivendo uma experiência solidária de busca do 

conhecimento, isto é, de saberes que representarão vida vivida e caminhos a 

serem ainda percorridos por ambos. A reflexão crítica do saber e o 

aprimoramento do aprendizado fará com que ambos cresçam e a educação 

acontecerá mutuamente.  

[...] o esforço crítico, através do qual, homens e mulheres se 
vão assumindo como sujeitos curiosos, indagadores, como 
sujeitos em processo permanente de busca, de desvelamento 
da razão de ser das coisas e dos fatos (FREIRE, 2001, p. 106). 
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A libertação do indivíduo através da expressão dos seus conhecimentos 

existentes permite o aprendizado de maneira mais consolidada.  Nesse 

sentido a escola cumpre uma função social essencial à formação de novos 

cidadãos, na medida em que os saberes selecionados por uma sociedade e 

os valores serão transmitidos e construídos mediante ações educativas. A 

influência da escola sobre a vida dos alunos não se restringe às horas em 

que permanecem na instituição, vai além deste tempo, compreendendo 

tarefas, estudos, trabalho em grupo, brincadeiras, etc. Como afirma Araújo 

(2003), a escola é o lugar onde o individuo irá criar laços e comprometimento 

para a vida social: 

A condição social de criança e de jovem associa-se a sua vida 
escolar, que se apresenta como uma porção “séria” de suas 
existências, implicando em compromissos e responsabilidades 
extremamente valorizados. Essa instituição constitui em um 
espaço onde se travam relações institucionais e interpessoais 
regulares que vão além dos laços de parentesco ou 
comunidade. (ARAÚJO, 2003). 

Ao pensarmos em educar para a sociedade democrática, pensamos em uma 

escola que forme indivíduos para a participação social, lotados de uma 

consciência humanitária e pautados em valores de igualdade social, uma 

instituição que se atenha a ensinar para a formação cidadã. Porém, é 

impossível pensar a educação democrática sem antes pensar num ensino de 

igualdades, numa educação que atinja a todos os níveis sociais. Uma escola 

promotora de valores, onde a educação é priorizada desde os conteúdos, que 

não só trará o conhecimento cientifico, mas também a conscientização dos 

valores sociais que não deve apenas se ater a preocupação de manter a 

“escola cheia”, mas também a permanência dos que a integram. Para que 

assim a educação aconteça de maneira plena e constante. 

 

1.2 A INTEGRAÇÃO DOS VALORES ÉTICOS NA PRÁTICA EDUCATIVA 

Entendendo a escola enquanto instituição criada pela sociedade para educar 

as futuras gerações, esta deve se preocupar também com a construção de 
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valores para o exercício da cidadania nos moldes que acima defendemos. E, 

neste contexto, como os valores poderão ser apropriados pelos sujeitos 

inseridos no espaço escolar? Ao defendermos a educação como prática social, 

adotamos uma ideia de que os valores não são ensinados e nem nascem com 

o individuo, mas são sim construídos à medida que este indivíduo vai fazendo 

parte da sociedade e aprendendo diferentes formas de conviver com o mundo 

e com os fatores que o cercam. 

De acordo com Vásquez (1980), a ética corresponde à preocupação na 

maneira como os indivíduos tornam legítimas suas relações sociais, o que a 

caracteriza como uma reflexão crítica a respeito dos atos morais dos sujeitos, 

considerando determinada realidade. Mas se o professor, em sala de aula, se 

restringe a ensinar conteúdos a partir de sua própria visão de mundo, como 

poderá formar sujeitos críticos sobre as diferentes visões de mundo existentes 

na sociedade? 

A ética implica numa crítica reflexiva sobre a moral que orienta a conduta 

humana. Ela assume o papel de uma ação moral que orienta os homens e 

suas ações, tomando como referência indivíduos de uma determinada 

sociedade. Contribui na reflexão sobre a diversidade do mundo social e para a 

o equilíbrio dos valores na sociedade. Daí surge às indagações sobre o ensino 

dos valores éticos, que no meio educacional atingem uma escala mínima de 

preocupação, já que a escola se atém apenas à formação pelo conhecimento 

científico.  

Paulo Freire coloca a ética como elemento essencial na prática educativa, pois, 

segundo ele: “nos tornamos capazes de intervir, de decidir, de romper, e por 

tudo isso nos fazemos seres éticos”. (FREIRE, 1996, p.16). A educação ética 

nos ajuda a obter uma análise crítica da realidade cotidiana, de modo que 

contribua para idealizar formas mais adequadas de convivência.  

Os problemas éticos assumem cada vez mais relevância na educação, razão 

pela qual é importante saber como as escolas tratam desse assunto, como as 

escolas entendem e explicam a questão dos valores éticos, já que esse tema é 
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abordado nos PCNS. Os Parâmetros Curriculares Nacionais defendem a 

perspectiva da transversalidade para o tratamento de temas como Ética, 

Saúde, Meio Ambiente, Educação Sexual e Pluralidade Cultural. Essa é uma 

perspectiva diferente da usualmente tomada quanto a estes temas, geralmente 

inseridos em uma ou poucas disciplinas específicas. No que diz respeito à 

Ética ela já foi objeto de disciplina específica, sendo trabalhada dentro dos 

programas da disciplina Filosofia. 

Em geral, a ética tem sido colocada como uma complementação (quando 

necessária) das demais disciplinas existentes na escola, não tendo assim, um 

caráter eminente na formação do indivíduo. A escola se isenta na participação 

no ensino de valores aos seus alunos, deixando essa responsabilidade para a 

sociedade, e para a família, mesmo sendo papel de a instituição formar o 

cidadão através do conhecimento cientifico e também do conhecimento de 

mundo. Segundo, Rios (2002): 

Mesmo com limitações, a escola participa da formação moral 
de seus alunos. Valores e regras são transmitidos pelos 
professores, pelos livros didáticos, pela organização 
institucional, pelas formas de avaliação, pelo comportamento 
dos próprios alunos, e assim por diante. [...] Isso significa que 
essas questões devem ser objeto de reflexão da escola como 
um todo, ao invés de cada professor tomar isoladamente suas 
decisões. Daí a proposta de que se inclua o tema ética nas 
preocupações oficiais da educação. (RIOS, 2002, p. 70). 

Com efeito, a ética contribui para a construção do indivíduo, fazendo-o 

perceber-se como membro da sociedade, o que nos permite a reflexão de que 

a ética não se reduz apenas ao campo da teoria sobre o certo ou errado, mas 

muito, além disso, a ética exige um aprofundamento no campo da prática e da 

experiência, para trazer explicações sobre o ser social em diferentes contextos: 

político, social, econômico, cultural, educacional, etc. o que torna a ética cada 

vez mais voltada para o campo social, para o coletivo de cada individuo, 

deixando assim de ter um caráter individual.  

Diante desse contexto, trazer a ética para o campo educacional ainda exige 

muitos desafios dos educadores, no que diz respeito à diversidade de cada 
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componente da escola, que coloca em atrito a condição social, cultural e 

econômica, assim como a promoção dos valores éticos para ensinar os alunos 

a conviver com diferenças de diversas naturezas, como o preconceito e a 

discriminação, promovendo assim a reeducação ética desses indivíduos que 

compõe a sociedade atual. O professor precisa integrar ao conhecimento 

científico ações permeadas pela ética, facilitando assim a formação para a 

cidadania, como nos orienta Freire (1996): 

O preparo científico do professor ou da professora deve 
coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer 
descompasso entre aquela e esta. Formação científica, 
correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de 
viver e aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-
estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos 
façam acusá-lo do que não fez, são obrigações a cujo 
cumprimento devemos humilde mas perseverantemente nos 
dedicar. (FREIRE, 1996, p.11). 

Com efeito, a formação ética na escola, exige um olhar mais atencioso dos 

educadores, para que se promova junto ao conhecimento necessário para a 

formação acadêmica, o conhecimento necessário para o mundo social, muito 

mais do que ensinar valores e conceitos, é necessário que esses valores sejam 

vividos e aplicados na instituição escolar, esta pode ser a maneira de converter 

diversidade e as diferenças em possibilidades, em uma educação melhor, 

formando assim cidadãos emergidos de valores e de democracia, prontos para 

lutar por uma sociedade mais junta e mais cidadã. 
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SEÇÃO 2- UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE O PAPEL DA ESCOLA 

E DA EDUCAÇÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Neste capítulo, analisamos como e quais valores sociais devem ser 

incorporados pelo sentido de educar como prática social defendido no capítulo 

anterior. Entendemos aqui que estes valores não são neutros, mas também 

não são mera expressão de visões de mundo subjetivas. São, sim, valores 

direcionados para a formação cidadã dos (as) educandos (as). Perante as 

estas afirmações buscamos entender como a educação pode, assim, promover 

ações cidadãs. 

2.1. INTRODUÇÃO À REFLEXÃO SOBRE A NEUTRALIDADE DOCENTE EM 

SALA DE AULA 

Pensando a relação entre escola e sociedade, ao longo de sua história, vemos 

que esta passou por algumas transformações. Refletir sobre as funções desta 

instituição em diferentes contextos torna-se importante na medida em que 

buscamos novos caminhos para entender a educação escolar. Caminhos estes 

articulados com a complexidade que caracteriza a sociedade atual. O contexto 

em que estamos inseridos hoje impõe à escola o desafio de reconhecer que, 

cada vez mais, novos campos de aprendizados têm surgido e a escola deixou 

ser a única a promover conhecimento. 

No cotidiano da escola, os professores ocupam papel essencial no processo 

educativo. Boa parte da responsabilidade no êxito ou fracasso desse processo 

reside no modo como o realiza o educador. No campo da formação moral dos 

alunos, acontece o mesmo. A postura desse profissional quando discute 

diferentes temas, transmite conhecimentos e, principalmente, torna-se 

“exemplo de vivência” do conjunto de valores que será, sem dúvida, uma das 

condições essenciais na obtenção do êxito educativo. Os professores são 

“interlocutores da educação moral”. Diante disso, buscaremos entender quais 

valores devem ser ensinados pelos docentes e de onde vêm esses valores que 

serão transmitidos. 
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Ao pensarmos a educação para a formação social do individuo é importante 

considerar que o professor se torna diante desse processo uma peça 

fundamental. É através dele que serão transmitidos os valores que conduzirão 

o comportamento do aluno perante a sociedade. É no espaço escolar que o 

aluno vivencia experiências que lhe fará tomar decisões sobre como agir na 

sociedade e é nesse espaço que a ação do professor torna-se crucial. As 

noções de certo ou errado, do respeito ao outro, da compreensão, da 

honestidade, que irão ser ensinados no contexto escolar, irão acompanhar 

esse aluno para toda a sua vida. Portanto, quando há uma deficiência (ou até 

mesmo a ausência) do ensino desses valores, entendemos que o professor 

está retirando do aluno elementos cruciais para sua formação enquanto 

cidadão. Mas de onde vêm os valores que os docentes irão ensinar? Estarão 

estes valores baseados na sua experiência profissional, ou no que lhes foram 

ensinados durante sua formação como individuo? 

Para esta discussão analisamos a formação adquirida pelo professor, quer na 

graduação, quer nos cursos normais. Afinal, como os valores morais são 

inseridos no processo de formação docente? A partir daí, buscamos 

compreender como deve ser a conduta dos professores em relação à 

transmissão desses valores em sala de aula. 

 

2.2. A FORMAÇÃO DOCENTE E A CONSTRUÇÃO DE VALORES 

Não é possível deixar de conferir importância à formação agregada a partir dos 

cursos de formação de professores, quer no nível dos cursos normais, quer no 

ensino superior. Por certo que tais cursos possuem o compromisso de preparar 

o profissional que trabalha na escola. Contudo, ao reconhecermos esta 

importância, cabe-nos a seguinte pergunta: Que conhecimentos são 

necessários para constituir esse profissional? 

A formação do educador não pode deixar de atentar para o contexto em que se 

realizará sua atuação profissional. Considerando que irá trabalhar com alunos, 
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que estão em processo de formação, independente da faixa de idade em que 

se encontram, é necessário despertar nesse profissional um senso crítico e 

moral. O estudo dos valores na formação do educador visa tornar os (futuros) 

professores conscientes de sua responsabilidade na promoção desses 

conteúdos em seus alunos. Esse profissional necessita fazer continuamente 

um exame sério de seus valores e atitudes, para melhorar sua atuação. 

Segundo Goergen (2007) é preciso que os docentes recebam uma formação 

correspondente à oferecida aos alunos, que tenham passado por um processo 

de conscientização de sua própria moralidade, de seus ideais e sentidos de 

homem, de mundo e de vida, dos fundamentos que orientam seu julgar e agir, 

para só então, e a partir daí, pensarem no papel que lhes cabe como agentes 

da formação moral. Ao assumir uma postura moral, o docente permite análises 

e discussões sobre problemas sócio morais, reflexões sobre eles e trocas 

significativas com seus discentes. 

O docente transmite valores não apenas quando os ensina, mas, 

principalmente, quando os transforma em “estilo de vida”, pois os professores 

geralmente são “modelos”. É sendo um professor justo que se ensina o valor e 

o princípio da justiça aos alunos. Sendo respeitoso e exigindo que eles também 

o sejam é que se ensina o respeito. Não se trata apenas de mencionar justiça 

ou respeito como conceitos, mas como uma norma de conduta. Entretanto, o 

contrário também é verdadeiro, pois se as virtudes, como o respeito, a 

tolerância e a justiça são ensináveis, também o são os vícios como o 

desrespeito, a intolerância e a injustiça, pelas mesmas formas (CARVALHO, 

2004). 

É através dos valores adquiridos no seu processo de formação docente, que 

nos revela uma rede de ensinamentos, que o professor irá formar sua conduta 

como educador, ou seja, o que ele tem como “certo ou errado”, não deixando 

de considerar, é claro, sua experiência na sociedade, que irá de uma forma ou 

de outra contribuir fortemente para criar suas normas de conduta. Normas 

estas que podem ou não estar em harmonia com as que foram impostas pela 
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sociedade, mas que irão permear a prática educativa, possibilitando a conexão 

dos conteúdos com o ensino de valores.  

Acreditamos que tanto no curso de formação de professores quanto na 

graduação tem-se a necessidade da inserção do ensino de valores, pois é 

nesse espaço que o profissional irá aprender a conduzir sua prática. No 

entanto, nem sempre encontramos uma maneira de rever nossos valores e 

condutas. Acreditamos que esses espaços deveriam intermediar o que seria 

ensinado na sala de aula, muito além dos conteúdos científicos. Deveria trazer 

também o que seria ensinado a um aluno que discorde das regras impostas 

pela sociedade da qual faz parte. 

O que terá de fazer o professor ao ter que vivenciar exemplos de violência 

verbal entre seus alunos, já que no seu percurso de formação apenas 

aprendeu como ensinar a ler e escrever (incluindo aqui seus complementos)? 

Teria ele que agir segundo o que tem para si como verdade, como certo? Ou 

seria total deficiência dos cursos de formação não se preocuparem em 

transmitir valores para que seus docentes saibam como agir em situações 

como estas? 

Nos posicionamos no sentido de que, considerando que a escola é uma 

instituição capaz de formar indivíduos para a vida social, também esta deverá 

assumir o compromisso de ensinar valores. Reconhecemos, assim, que as 

instituições formadoras, que preparam pessoas para ensinar outras, deveria 

oferecer o ensino de valores, mesmo que estejamos diante de uma possível 

contradição. Qual contradição? Ao nascer numa sociedade que assume como 

norma social a inviolabilidade da vida humana, por exemplo, como alguém 

(uma pessoa que irá ensinar outras) pode ser favorável à morte por 

espancamento de um cidadão qualquer? Não teria este agente formador que 

ter recebido estes valores de certo e errado durante a sua própria formação? E, 

se a escola não oferece tal formação, terá o agente que agir segundo as 

normas sociais? Ou deverá ele agir segundo sua própria concepção de certo?  
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Vemos uma sociedade que se fundamenta em leis, numa Constituição, em 

regras não positivadas e condutas morais e que, através destes, exigem do 

individuo valores de integridade, honestidade e outros, mas que não coloca à 

disposição dos próprios indivíduos os meios para o aprendizado de tais 

valores. Então, como exigir comportamentos desta natureza? Isto nos leva a 

refletir que se torna cada vez mais difícil exigir do ser humano uma conduta 

integra, quando a sociedade não lhes dá oportunidades de aprender os valores 

que lhe serão cobrados futuramente.  

Partindo das ideias discutidas nesta seção, investigaremos como alguns 

autores respondem a estas questões problematizadas até aqui. Para tanto, 

Goergen (2007) nos traz claramente a importância do estudo dos valores na 

formação docente, para torna-los conscientes de sua responsabilidade na 

promoção do aprendizado de seus alunos. O professor necessita ser formado 

para respeitar as características dos seus alunos vivendo seus próprios 

valores, respeitando os valores desses, e propondo novas opções de valores. 

Como agente de formação moral, o professor não fala sozinho, 
mas com ele fala todo o contexto escolar, ou seja, na educação 
moral escolar está sempre envolvida a escola como um todo. 
Na verdade, é este todo, com suas diferentes vozes, desde o 
diretor ao funcionário, desde os conteúdos aos procedimentos 
didáticos, desde os momentos formais aos lúdicos, que 
representa o verdadeiro agente da educação moral. 
(GOERGEN, 2007, p.747). 
 
 

Formar docentes com consciência moral significa despertar neles formas mais 

dignas, mais justas, de modo que eles possam despertar em seus alunos 

sensibilidade semelhante. Permitindo assim, que a consciência moral os torne 

capazes de avaliar o que é correto, construindo assim sua identidade moral.  A 

formação inicial dos professores envolve a reconstrução da prática acadêmica, 

essa deve refletir o desejo sobre a identidade do indivíduo na qual tem que 

vivenciar pelas experiências o que foi lhe passado na teoria.  

 

Os cursos de formação docente devem se ater a um ensino de profissionais de 

educação priorizando a formação de cidadãos com consciência moral, 
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inerentes a uma sociedade democrática. Devem produzir em seus docentes 

uma posição crítica, que os permita compreender sua prática como subsídio 

para uma um mundo melhor.  

Assim como defende Libâneo, e também este trabalho a formação de atitudes 

e valores, perpassa as atividades de ensino, adquirindo, portanto, um peso 

substantivo na educação escolar, porque se a escola silencia sobre valores, 

abre espaço para os valores dominantes no âmbito social.  

As escolas devem, então, assumir que precisam ensinar valores. 
Certamente, a todo o momento a escola, os professores, o 
ambiente, passam valores como parte do chamado currículo 
oculto. Mas é justamente por isso que o grupo de professores e 
especialistas de uma escola precisa explicitar princípios 
norteadores para a vida prática decorrentes de um consenso 
mínimo, a partir da busca de sentidos de sua própria 
experiência. (LIBÂNEO, 1998). 

 

O autor nos traz também uma reflexão muito interessante sobre a formação 

docente.  Colocando-nos diante de uma reflexão sobre que tipo de docente as 

instituições pretendem formar, evidenciando que o curso de formação de 

docentes tem dado menos importância às teorias pedagógicas e a investigação 

de formas específicas dessas ações, impedindo assim sucesso no ensino após 

a formação desses profissionais. 

 

[...] É, em parte, por isso que o campo da educação não tem 
conseguido sequer um consenso mínimo sobre políticas para a 
escola básica, sem conseguir até hoje formular um sistema 
integrado e articulado de formação de educadores. (LIBÂNEO, 
1998). 

 

Diante dessas contribuições percebemos que as instituições de ensino, tem 

uma importância significativa no processo de ensino de valores. É neste 

espaço, principalmente, que o docente irá adquirir o conhecimento que mais 

tarde poderá transmitir aos seus educandos. A prática desse ensino irá 

permear a consciência social de cada aluno ensinado por ele, modificando ou 

não sua forma de enxergar o mundo. Por mais, o que o ensino de valores 

pretende, segundo o autor e também as reflexões desse trabalho, é promover 
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no cotidiano da instituição escolar (iniciando pela graduação e pelo curso 

normal), a educação para a cidadania, permitindo, a prática social. 
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SEÇÃO 3 - UMA CRÍTICA A AUSÊNCIA DO “ENSINO DE VALORES” NO 

ENSINO SUPERIOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A partir da importância que legamos ao “ensino de valores” nos cursos de 

formação docente, discorremos a seguir sobre o papel da universidade e seu 

posicionamento atual sobre o ensino de valores para a promoção da cidadania 

a partir de experiências vividas na minha graduação. Esta seção, portanto, traz 

um relato de experiência. 

3.1. O INGRESSO NA UNIVERSIDADE: ENTRE EXPECTATIVAS E A 

REALIDADE 

O ingresso na universidade nos permite diversos aprendizados. No que diz 

respeito à formação docente, nos possibilita uma maior compreensão sobre a 

prática e sobre o ensino no contexto escolar. Permite-nos, através dos 

conhecimentos transmitidos pelos docentes, assumir um posicionamento diante 

das questões éticas na sociedade. Posicionamentos esses, em sua maioria, 

reproduzidos a partir também da visão de mundo do professor. Nas palavras de 

Dias Sobrinho, 

A universidade faz parte da totalidade da vida social. A globalização 
invade todos os cantos do mundo, sejam as micro dimensões do 
cotidiano ou as grandes manifestações cada vez mais multiculturais 
das sociedades, influencia as novas configurações societais, altera as 
velhas noções de espaço e tempo na comunicação, expande as 
estruturas de informação, potencializa a mobilidade, imprime novos 
perfis no mundo do trabalho, [...] produz o declínio das certezas, 
aumenta a complexidade nas relações humanas e na vida em geral 
(DIAS SOBRINHO, 2005, p. 165). 

Conhecimentos teóricos, conceitos e até mesmo posicionamentos políticos 

preenchem hoje a esfera da universidade, conduzindo e limitando as opiniões 

dos discentes ao que é verdade ou não. Por essas razões, em sua maioria, as 

instituições de ensino superior (restrinjo-me aqui à minha instituição formadora) 

tendem a se preocupar em formar a “indivíduos críticos”, mas a partir do viés 

da parcialidade. Muito raramente vemos um professor de política, por exemplo, 

abster-se de seu posicionamento partidário ao ensinar política em sala de aula. 

Não oferece “alternativas”, oferece apenas “a sua alternativa”. Em sua maioria, 
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a partir da minha experiência, as aulas são totalmente influenciadas pela 

ideologia que o professor se debruça, desde a escolha das referências a serem 

utilizadas. Ainda que esse professor lecione uma disciplina que exija de si um 

posicionamento neutro sobre o tema da aula, a intencionalidade de seu 

posicionamento se torna claro ao conduzir a aula segundo o pressuposto de 

sua linha de pensamento. Blissari enfatiza que, 

Um dos grandes desafios das universidades está na formação 
de educadores, na formação de professores para atuar na 
formação formal, contribuindo para que os nossos educandos 
exerçam conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito 
a sua atuação como cidadão crítico e consciente de seus atos 
na vida em sociedade. Para isso, os professores que atuam 
diretamente na formação de profissionais da educação devem 
repensar sua forma de ensinar, levando em consideração o 
contexto da educação e suas relações com a sociedade, 
enquanto sujeito histórico, cultural, enquanto ser “no mundo e 
com o mundo”, a partir das ideias e valores predominantes em 
cada época. (BLISSARI, 2010). 

Neste sentido, admitimos que esta instituição existe e é norteada a partir das 

condições presentes na sociedade. Logo, ela se espelha em suas próprias 

convicções. Se a sociedade passa por profundas fissuras, transformações e 

crises, a universidade as reflete. No mundo atual, conduzido pelas inovações 

tecnológicas, à universidade precisa cada vez mais assumir o papel de formar 

pessoas capazes para o mundo do trabalho e, fundamentalmente, seres 

conscientes para discernir os caminhos a serem tomados para a produção e 

preservação de condições mais igualitárias nas relações sociais e da 

preservação dos valores fundamentais para a prática social. 

Com esses exemplos respondemos também uma das questões colocadas ao 

longo do trabalho, em que os sujeitos não são neutros, e que os docentes ao 

ensinar, podem sim, tomar-se de sua visão de mundo para conduzir sua 

prática.  Prática essa conduzida por aprendizados ao longo do seu curso de 

formação, e que irá de uma forma ou de outra permear toda a sua experiência 

profissional.  

De fato, o ensino de valores na formação docente, em se tratando da minha 

formação, foi desde o início, até aqui, escasso. Muito aprendi de didática do 



33 

 

ensinar. Teorias que, em sua maioria, se esvaziaram no decorrer da graduação 

e que, pouco ou quase nada, me ofereceram em relação a posicionamentos 

éticos possíveis em casos concretos. Muito pouco me foi ensinado sobre a 

ética na educação, sobre como ensinar valores aos meus futuros alunos, ou 

até mesmo, como transmitir as normas de conduta impostas pela sociedade, 

para conter os impulsos humanos. Ao ingressar na universidade, no curso de 

pedagogia, pensei que além das teorias sobre o ensino também seriam 

oferecidas maneiras de entender o universo acadêmico. E principalmente 

entender a prática docente que viria após a formação. O discurso democrático 

da universidade é encantador. A formação do sujeito crítico, as ações políticas 

que norteiam os posicionamentos dos docentes. Mas limitam-se as 

possibilidades de aprendizado sobre “como ser professor”, sobre como ensinar 

os meus alunos a serem sujeitos éticos, sobre como me posicionar diante de 

determinadas situações que exijam de mim como docente, um comportamento 

diferente.  

A ausência dessas posições nos meus anos de universidade me levou a 

questionar o seguinte: Afinal, não seria este o papel da instituição escolar? Que 

tipo de docente as instituições de ensino superior pretendem formar? Meros 

indivíduos com o diploma de nível superior, capazes de receber privilégios por 

passarem alguns anos frequentando um curso de graduação? Ou profissionais 

capazes de rever sua prática a cada momento, moldados pelo 

comprometimento do ensino e pelo caráter eminente de uma sociedade tão 

desprovida de valores e de condutas? Essas reflexões permitem-nos pensar o 

que levaremos ao sairmos da universidade, recém-formados e que 

conhecimentos irão permear nossa prática a partir do término da formação. 

Acredito que a prática docente deve ser feita buscando-se o papel ativo do 

professor que, através da reflexão, adquirirá conhecimento crítico de sua ação 

docente podendo, a partir daí, reconstruir os condicionantes de sua ação, os 

pressupostos de suas escolhas cotidianas.   

Posicionamo-nos acreditando que a universidade compõe o espaço onde as 

experiências trocadas irão permitir que os conhecimentos adquiridos ao longo 
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da vida se agreguem aos conhecimentos adquiridos durante a formação, 

compondo, assim, um indivíduo capaz de reconhecer no dia a dia da sua 

prática docente os ensinamentos que recebeu. Deixar de ensinar um docente a 

como agir diante de uma situação antiética, ou privar o curso do ensino de 

valores, seria como, por exemplo, não ensinar a um médico como agir diante 

de uma situação antiética no hospital onde trabalha.  

Cabe-nos entender que o ensino de valores permeia todos os setores do 

ensino e da vida. Que não somente no meu relato de experiência vemos a 

ausência deste, mas também na sociedade a que pertencemos. Diante dessas 

reflexões, faz-se necessária a compreensão do ensino em suas faces mais 

complexas. Resta-nos entender onde queremos chegar sendo educadores. Se 

iremos educar o mundo ou educar para o mundo... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa, desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso para o 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, 

resulta dos “incômodos” a respeito do ensino de valores para a prática social e 

para a promoção da cidadania. Por meio dela, pude investigar as contribuições 

dos autores citados no decorrer do texto e a importância do ensino de valores 

nas instituições de formação, para docentes e discentes. Pude perceber, ainda, 

que a ética conduz e permeia os espaços de formação e que a educação 

perpassa todos os níveis da sociedade. Neste sentido, percebi ser importante 

defender que o ensino de valores seja repensado na prática diária do docente, 

já que essa prática irá conduzir a vivência dos alunos ao longo de sua vida.  

Apoiada na ideia de que os objetivos da escola giram em torno da instrução e 

também da formação para o exercício da cidadania, entendo que a escola 

precisa desenvolver práticas pedagógicas que levem alunos e alunas a analisar 

e atuar criticamente diante da realidade.  E que, para tanto, torna-se também 

responsabilidade dessa instituição promover o ensino de valores, visto que a 

conduta moral de cada indivíduo é necessária na sociedade, pela imposição 

das normas sociais. Percebemos que a universidade é “espelho da sociedade” 

e, assim sendo, especialmente nos casos de formação de professores, deve 

ser capaz de promover valores na formação do futuro docente, permitindo a 

seus alunos uma reflexão sobre sua própria moralidade e sobre a moralidade 

da sociedade. Só assim, estes poderão provocar também, em sua prática, uma 

reflexão em seus alunos. 

Certamente não é possível esgotar o tema visto que se trata de um campo 

novo para a educação. Temos mais questões do que respostas. Temos o 

intuito de desenvolver mais pesquisas e estudos sobre o tema. Contudo, 

persistimos no caminho da defesa do ensino de valores para a promoção da 

cidadania e para a construção de um saber crítico. Esta pesquisa contribuiu 

para nosso entendimento sobre a formação do indivíduo no âmbito escolar e 
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também para a compreensão da importância do curso de formação docente, 

para conduzir e construir o conhecimento dos educandos. Pois, como nos traz 

SAVIANI: 

Nesse momento, a ética, a educação e a cidadania já não 
serão deste ou daquele tipo, mas se converterão na expressão 
plena do desenvolvimento da existência humana. Assim, a 
educação, enquanto comunicação entre as pessoas livres em 
graus diferentes de maturação realizará a promoção do homem 
formando o cidadão ético, isto é, o indivíduo consciente e 
responsável que tomará como seu próprio ideal de toda a 
humanidade. (SAVIANI, 2000 – b). 

Por fim, ressaltamos que, embora o ensino de valores ainda exija muitas 

reflexões, é através da incorporação de valores na escola que uma nova 

sociedade, mais ética e cidadã, emergirá mediada por uma educação que 

realize a efetiva emancipação humana. 
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