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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo investigar como professoras de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental aprenderam os valores morais de uma forma geral e, 

particularmente o valor moral da justiça, durante a sua vida escolar e como ensinam 

esse valor moral específico em sua prática pedagógica. Pretende averiguar se houve 

mudanças nas práticas empregadas e, em caso afirmativo, analisar tais mudanças. Para 

tanto, conta com a participação de vinte (20) professoras do ensino fundamental de 

escolas particulares do município de Vitória (ES). Faz uso de entrevistas individuais, de 

acordo com o método clínico proposto por Piaget (1926/s.d.; 1932/1994). A pesquisa 

possui dois enfoques específicos: os valores morais de forma geral e o valor moral da 

justiça. Os resultados obtidos permitem concluir que o respeito é o valor moral mais 

citado pelas participantes, de forma espontânea, e a família, o principal contexto social 

na educação em valores. Além disso, a maioria dos relatos acerca de como as 

professoras aprenderam sobre os valores morais de forma geral e a justiça em 

específico remetem a ações de cunho impositivo. Ao mencionarem a forma pela qual 

ensinam sobre a justiça, as participantes citam, de forma mais intensa, exemplos nos 

quais a imposição ainda está presente, porém relacionada a conversas. Em poucas 

palavras, as professoras ensinam como aprenderam: com imposição. Assim, este 

trabalho, ao analisar os dados levantados com as pessoas diretamente envolvidas no 

processo de educação em valores – os professores –, contribui para a área da Psicologia 

da Moralidade, oferecendo importantes subsídios para a intervenção na prática 

pedagógica desses profissionais e no aprimoramento de sua formação. 

 

Palavras-chave: Psicologia da Moralidade, Educação em valores, Justiça. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This study aims at analyzing how high school teachers learned about moral values in 

general, and more particularly about justice during their school lives, and how they 

teach this specific value nowadays. Our proposal was to look for changes in the 

teaching practices and, if so, analyze such differences. Participants were twenty (20) 

high school teachers of private schools in Vitória (ES). We performed individual 

interviews according to the clinical method proposed by Piaget (1926/s.d; 1932/1994). 

This research has two main subjects: moral values in general, and justice. Results 

showed that respect was the most spontaneously named moral value, and that family 

was the main social context regarding moral education. Moreover, most of the answers 

on how they learned about moral values and justice at school were related to imposition 

actions. Nowadays these teachers still use imposition to teach about justice, but it is 

related to conversations. In short, teachers teach about justice as they’ve been taught: 

with imposition methods. Therefore, the present work contributes to the Psychology of 

Morality by analyzing data from the ones directly involved in teaching practices – the 

teachers – thus offering important subsidies for interventions in their pedagogical 

practices as well as in their formation betterment. 

 

 

  

 

Key-word: Psychology of Morality, Value Education; Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma pesquisa é sempre uma construção que envolve múltiplos processos: 

pensar, buscar, voltar, escrever, refazer, analisar... Como todo processo humano, longe 

de ser linear e determinístico, é um processo sinuoso, um ir e vir constantes, que mostra 

claramente como tudo está interligado – teoria, prática, curso do pensamento, dados – e 

cujo resultado final contém mais perguntas do que respostas, mais reticências e 

interrogações do que um simples e definitivo ponto final. Se considerarmos com Piaget 

(1954) que não existe mecanismo cognitivo sem elementos afetivos e que não existe um 

estado afetivo puro sem elementos cognitivos, vemos que o processo de 

desenvolvimento de uma pesquisa deve incluir tanto um quanto o outro: toda pesquisa 

inclui perguntas e “paixões”.  

A “paixão” por trás desta pesquisa é o desenvolvimento moral: grande área da 

Psicologia que busca desvendar as bases morais que guiam nossos pensamentos, 

sentimentos e ações. De forma mais específica (porque a precisão é necessária), 

podemos dizer que a “paixão” que motiva esta pesquisa é a educação em valores. Como 

é belo o processo pelo qual conteúdos morais se transformam em valores centrais na 

personalidade de alguém: valores que guiam suas ações no mundo, suas posturas diante 

da vida, seus sonhos de futuro. Valores que aos poucos deixam de ser leis externas e se 

convertem em diretrizes internas, legitimadas pela própria pessoa. Em poucas palavras, 

a educação em valores tem como objetivo maior a formação de sujeitos autônomos. 

O desenvolvimento moral pela perspectiva da educação em valores é 

considerado importante em vários países: Estados Unidos (Nucci, 2000), Portugal 

(Estevão, 2006), Canadá (Lapointe e Legault, 2004), México (Bertussi, 1998), França 

(Barrere & Martuccelli, 2001; Delors, 1996; Morin, 2007), Espanha (Puig, 1998a, 

1998b, 2000, 2007), Chile (Maturana, 1998), Brasil (Araújo, 1996, 2000, 2007; 

Camino, 1993, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007; La Taille, 1992, 1996, 1998, 2000, 2001, 

2002, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d; Menin, 1996, 2002; Tognetta, 2003), entre outros. 

Porém, estudos realizados aqui no Brasil (La Taille, Souza & Vizioli, 2004; Shimizu, 

Cordeiro & Menin, 2006) mostram que ainda existem aspectos que precisam ser 

enfocados nessa área, no País – por exemplo: propostas sobre educação em valores, e a 

ação dos professores. 

Em síntese, as “paixões” que moveram este trabalho são o desenvolvimento 

moral – em especial a educação em valores – e a possibilidade de poder contribuir para 
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essa área do conhecimento que, além de encantadora, é fundamental para a 

humanidade, visto que tem como objetivo compreender o processo de formação moral 

das pessoas. 

As perguntas que direcionaram esta pesquisa foram muitas – todas decorrentes 

da pergunta inicial, baseada na tese de Fiorot (2006), que mostra a importância de se 

pesquisar a relação entre o aprender e o ensinar em um contexto de jogo de regras: 

como aprenderam aqueles que ensinam e como ensinam aqueles que aprenderam? Ou 

seja, o foco de análise da referida tese foram os conteúdos cognitivos envolvidos no 

processo de aprender e ensinar. Porém, a mesma pergunta também pode ser feita em 

relação aos conteúdos morais, por isso decidimos verificar a problemática 

anteriormente mencionada tendo em vista não mais o jogo de regras, mas os valores 

morais.  

Esta pergunta inicial – como aprenderam aqueles que ensinam e como ensinam 

aqueles que aprenderam? – é muito ampla, assim como o contexto geral no qual ela está 

incluída – a educação em valores. Por isso foi necessário delimitar o foco, o que 

fizemos em relação ao espaço social a ser estudado, aos participantes desta pesquisa, e 

ao conteúdo a ser abordado. 

No que diz respeito ao contexto social pesquisado, sabemos que a educação em 

valores pode acontecer nos mais diversos espaços: na família, na Igreja, no encontro 

com os amigos, na escola, no trabalho, e em outros locais onde acontecem encontros 

humanos significativos (Piaget, 1932/1994; La Taille, 1996; Menin, 1996; Biaggio, 

1997; Puig, 1998a, 2007; U.F. Araújo, 2000, Camino & Luna, 2004).  Diante de tal 

amplitude de possibilidades, optamos por enfocar a escola: espaço socialmente 

determinado para a transmissão de todo o arcabouço cultural, o que inclui também os 

valores morais de forma geral, e a justiça em específico. Assim sendo, nossas perguntas 

aos participantes da pesquisa sempre enfocaram a situação escolar, com vistas a saber, 

por exemplo, como eles aprenderam sobre os valores morais em geral e sobre a justiça 

em específico, no contexto escolar e como eles ensinam sobre a justiça também dentro 

desse contexto? 

Mas, mesmo dentro do espaço escolar, podemos investigar sobre a educação em 

valores segundo diversas perspectivas: dos pais, dos professores, dos alunos, dos 

diretores, enfim, de vários ângulos diferentes e complementares. Nossa opção foi pelos 

professores – os agentes diretos de educação no espaço escolar – mais especificamente 

as professoras de ensino fundamental. 
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Além de delimitar o contexto, também definimos o conteúdo a ser abordado. 

Iniciamos nossa investigação tratando dos valores morais de forma geral: Que valores 

as professoras entrevistadas consideram morais? Que conceito elas têm sobre o que são 

valores morais? Será que elas aprenderam sobre os valores morais quando eram 

estudantes? Quais os procedimentos usados pelos seus professores para lhes ensinar os 

valores morais? Como consideram essa forma de ensinar sobre valores? Em quais 

outros contextos sociais elas também aprenderam sobre os valores morais?  

Porém, como a questão dos valores morais engloba um universo muito amplo, 

julgamos necessário definir um valor moral específico para ser abordado: a justiça. 

Considerada como o objeto por excelência da moralidade, a justiça é a virtude maior: 

aquela que possibilita uma vida em sociedade, pois, ao conferir para cada pessoa 

direitos e deveres, delimita e regulamenta as ações em termos da igualdade, eqüidade e 

reciprocidade. Afinal, todos nós devemos ser justos e temos o direito de ser tratados de 

forma justa. A pergunta inicial do presente trabalho, neste momento, gerou outros 

questionamentos: Como as professoras entrevistadas conceituam o valor moral da 

justiça? Em quais contextos sociais este valor moral lhes foi ensinado? A escola foi um 

lugar onde lhes ensinaram sobre justiça? Quais os procedimentos de educação usados 

pelos seus professores para lhes ensinar esse valor moral? Como consideram essa forma 

de ensinar sobre um valor moral? Será que as participantes consideram que devem 

ensinar sobre justiça? Quais os motivos que apontam para tal? Quais os procedimentos 

de educação em valores que elas mesmas utilizam em sala de aula para ensinar sobre 

justiça a seus alunos? Como avaliam a sua forma de ensinar sobre justiça?  

Assim sendo, podemos dizer que o enfoque principal deste trabalho sobre 

educação em valores é investigar como as professoras aprenderam sobre os valores 

morais de uma forma geral, e especificamente o valor moral da justiça, durante a sua 

vida escolar, e como ensinam esse valor moral específico em sua prática pedagógica. 

Aprender e ensinar são os dois aspectos da nossa pergunta inicial que vão guiar esta 

pesquisa. Apesar de parecerem distintos, esses dois momentos da educação muito se 

assemelham às duas faces da mesma moeda: aparentemente isolados, constituem um 

todo único e inseparável. E considerados como unidade, o aprender e o ensinar valores 

morais apresentam um valor inestimável, pois estão entre as ações que promovem a 

humanização do homem (Delors, 1996; Morin, 2007; Puig, 2007).  

Mas, qual a relevância deste estudo para a área da moralidade? Shimizu, 

Cordeiro e Menin (2006) realizaram uma revisão das publicações em periódicos 
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nacionais entre os anos de 1970 e 2003 e constataram que, de forma geral, a maioria 

dos estudos relativos à educação em valores são trabalhos bibliográficos, com 

discussões teóricas, e poucos desses trabalhos envolvem professores. Além disso, com 

relação às pesquisas, a maioria delas teve, no máximo, 50 participantes e usou, para 

levantamento de dados, questionários ou entrevistas. Por meio dessas informações, 

podemos dizer que nosso trabalho enfoca um tema de interesse na área, de uma maneira 

diferenciada da que comumente é feita, visto que tratamos o tema de uma forma 

empírica e envolvemos os professores, e, da mesma forma que a maioria das pesquisas, 

com poucos participantes e por meio de entrevistas.  

Estas são as perguntas e as “paixões” que orientaram a presente pesquisa, com 

suas devidas considerações e delimitações. Nossa proposta é apresentar de forma mais 

detalhada cada um dos tópicos destacados, o que será feito como segue: no presente 

capítulo relatamos as interrogações e os motivadores deste trabalho. 

No capítulo 2, intitulado Estudo da Moralidade, verificamos a relevância atual 

do tema e, em seguida, buscamos esclarecer o enfoque dado para determinados 

conceitos presentes ao longo do texto – moral, ética, virtude, valor moral, 

personalidade, educação em valores – pois, conforme nos mostra Morin (1999/2007), 

as palavras polissêmicas (que têm várias significações) estão entre os fatores que 

prejudicam a compreensão mútua; portanto, consideramos necessário estabelecer e 

compartilhar os parâmetros pelos quais esses termos serão considerados nesta 

dissertação. Em seguida, apresentamos uma perspectiva geral sobre os estudos na área 

da moralidade, destacando a fundamentação teórica deste trabalho – o enfoque 

cognitivo-construtivista de Piaget e de Kohlberg. 

No capítulo 3, Educação em Valores, dividimos o trabalho em três seções. Na 

primeira – Panorama Geral –, verificamos a necessidade de pesquisas na área da 

educação em valores e iniciamos uma contextualização do tema, buscando responder às 

seguintes questões: O que é a educação em valores? É possível ensinar valores morais? 

Onde tais valores podem ser ensinados?  Na segunda seção – Conteúdos de uma 

Educação em Valores –, tentamos responder à pergunta: O que ensinar? E, diante da 

amplitude do tema, seguimos a proposta de La Taille (2006a) de que os conteúdos 

morais sejam especificados, e definimos o valor moral da justiça como nosso foco. Por 

isso, dentro desta seção, incluímos o tópico Justiça, no qual explicamos os motivos de 

tal eleição, definimos o que vem a ser esse valor moral, analisamos quais as suas 

relações com o desenvolvimento moral e mencionamos algumas pesquisas sobre o 
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tema. Na terceira seção – Procedimentos de Educação em Valores –, para responder à 

pergunta ‘Como ensinar?’, buscamos identificar, na teoria, algumas sugestões práticas e 

nos guiamos por cinco parâmetros: as relações interpessoais, os métodos de ensino oral, 

com especial destaque para o diálogo, a prática da cooperação, a explicitação de valores 

e a relação dos valores morais com situações práticas. Esses parâmetros serviram de 

norteadores para verificar o que dizem as pesquisas na área sobre esses procedimentos.  

No capítulo 4, apresentamos os Objetivos da pesquisa, de forma geral e 

específica, estabelecendo assim as metas que buscamos alcançar em cada uma das 

etapas do trabalho. 

No capítulo 5 – Método – esclarecemos as opções metodológicas deste estudo: 

os critérios usados para a seleção dos participantes, os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados, os procedimentos da referida coleta e a forma pela qual fizemos o 

tratamento desses dados. 

No capítulo 6 apresentamos os Resultados e Discussões deste trabalho. Para 

tanto, o capítulo foi dividido em três seções, cada uma delas enfocando uma parte 

específica. Na seção inicial – Caracterização das participantes –, nosso intuito foi 

definir o perfil das participantes, considerando seus dados pessoais e profissionais e os 

das escolas nas quais elas lecionam. Na segunda seção – Valores Morais – 

apresentamos os dados relativos aos valores morais de forma geral. Tal seção está 

dividida em tópicos que tratam sobre os exemplos espontâneos de valores morais 

mencionados pelas professoras, como conceituam valor moral, quais os valores morais 

que aprenderam na escola, como aprenderam sobre os valores morais nesse contexto 

social, quais as considerações sobre os procedimentos de educação em valores usados 

pelos seus professores e quais foram os outros contextos sociais nos quais os valores 

morais lhes foram ensinados. Na seção seguinte – Valor Moral da Justiça –, 

apresentamos a análise e discussão dos dados referentes a este valor moral específico. 

Também dividimos esta seção em tópicos para tratar de pontos específicos, quais 

sejam: o conceito de justiça, os contextos nos quais esse valor moral foi ensinado para 

as participantes, como aprenderam sobre o valor moral da justiça na escola, quais as 

considerações sobre os procedimentos de educação em valores, se consideram que o 

professor deve ensinar sobre justiça, se ensinam sobre justiça em sala de aula, como 

ensinam sobre este valor moral, quais as considerações sobre os procedimentos que 

usam para ensinar sobre justiça e as análises comparativas sobre as formas como as 

professoras aprenderam e ensinam sobre a justiça. 
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No último capítulo, apresentamos as Considerações Finais deste trabalho. 

Muito mais do que conclusões fechadas a respeito do tema, o que buscamos nesse 

momento é mostrar os principais resultados alcançados, destacando nessa apresentação 

as contribuições deste trabalho para a área da moralidade e, também, propondo 

sugestões para novas pesquisas.  
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Conclusões de Aninha 

 
Cora Coralina 

 
 

Estavam ali parados. Marido e mulher. 
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça 
tímida, humilde, sofrida. 
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, 
e tudo que tinha dentro. 
Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar  
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.  
 
 
O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula,  
entregou sem palavra. 
A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, 
se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar 
E não abriu a bolsa. 
Qual dos dois ajudou mais? (...) 
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2 ESTUDO DA MORALIDADE 

 

Tanto a moral quanto a ética foram objetos de estudo de grandes filósofos 

antigos, como, por exemplo, Aristóteles, que, em sua obra intitulada Ética a Nicômacos 

(384-322 a.c./1992), define a felicidade como o objetivo da ética, e a moral, como o 

agir correto na busca do bem e da felicidade; e Immanuel Kant (1788/2006), que 

considerava a educação e a prática como as vias pelas quais as leis morais e seus 

princípios podiam ser acolhidos em nossa vontade. Tal pensador formula em sua obra o 

imperativo categórico: “age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer 

sempre como princípio de uma legislação universal” (Kant, 1788/2006, p. 40), do qual 

resulta um segundo princípio: que todas as pessoas sejam tratadas como um fim em si 

mesmas e nunca como um meio. Ou seja, a educação tornaria os seres humanos capazes 

de desejar e buscar a dignidade e o respeito igual para todos.  

Apesar de distantes no tempo, as reflexões trazidas por esses filósofos 

continuam atuais e presentes em nossa realidade diária. Basta ligar a televisão, ler um 

jornal ou conversar com amigos para verificarmos a relevância de estudos que auxiliam 

na compreensão da moralidade humana. Tal compreensão pode ser considerada 

segundo o ponto de vista da Filosofia, que auxilia na definição do objeto a ser estudado, 

da Antropologia, que verifica as diferentes posturas morais dentro de diferentes 

culturas, da Sociologia, que busca esclarecer as relações entre a moralidade e a 

organização social, da História, que considera as transformações ocorridas ao longo do 

tempo, da Psicologia, que, ao estudar o comportamento, busca compreender como a 

pessoa respeita e legitima determinado conjunto de regras, entre outras possibilidades. 

Como este é um trabalho na área da Psicologia da Moralidade, não nos vamos deter em 

análises sobre as outras áreas de conhecimento que tratam da questão da moralidade, 

apesar de considerarmos que sejam todas importantes e complementares.  

Dentro do enfoque desta pesquisa, uma reflexão trazida recentemente por La 

Taille (2006d) em seu texto Crise de Valores ou Valores em Crise? sugere que as 

pesquisas em Psicologia da Moralidade busquem verificar se estamos de fato vivendo 

uma radical desvalorização dos valores morais (crise de valores) ou se estamos diante 

de um processo de transformação e de re-arranjo moral (valores em crise). Segundo 

esse autor, a crise de valores remete a uma situação na qual os valores estariam doentes, 

sob risco de extinção, conseqüentemente, estaríamos caminhando em direção ao fim da 

moral. As pesquisas na área da moralidade deveriam, nesse caso, verificar se isso 
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realmente está acontecendo. Por outro lado, a noção de que os valores estão em crise 

indica uma mudança de interpretação, uma transição para novas modalidades de 

considerações morais. O foco das pesquisas seria, então, averiguar se existem novas 

tendências morais surgindo. Diante dessas considerações iniciais, podemos afirmar que 

desenvolver estudos sobre valores morais é algo não apenas atual, mas também 

necessário. 

Mas, para realizar uma investigação sobre um determinado assunto, é necessário 

que os conceitos que serão discutidos sejam esclarecidos. Afinal, o que significa a 

palavra moral? Terá ela alguma semelhança com o termo ética ou será diferente dele? 

Qual seria a relação entre virtude e valor moral? O que vem a ser personalidade moral? 

Vamos começar nossa caminhada esclarecendo esses conceitos, pois eles nos 

acompanharão ao longo deste trabalho. Em seguida, vamos apresentar as principais 

teorias relativas ao tema geral desta dissertação – a moralidade humana. 

Escrever sobre moral e ética implica estabelecer os marcos dentro dos quais 

esses termos serão tratados. Isto é imprescindível quando estamos diante da polissemia 

de uma noção a qual pode ser enunciada de uma forma, mas ser entendida de outra, 

causando um obstáculo à compreensão (Morin, 2007). Assim, os termos moral e ética 

podem ser definidos de diversas formas: como sinônimos, como relativos a contextos 

ora pessoais ora públicos, como um conjunto de normas e regras ou um conjunto de 

princípios, como aquilo que é relativo à sociedade ou às corporações, entre outras 

possibilidades. Para fins deste trabalho, assumimos as concepções propostas por La 

Taille (2006a e 2006c) e vamos considerar esses termos como inseridos em dimensões 

bem diferenciadas, porém complementares. 

Para melhor entender essas dimensões, é importante separar a forma do 

conteúdo. Assim, se tomarmos como foco a moral, sua forma é denominada de plano 

moral e o seu conteúdo está vinculado a todas as possibilidades de respostas à pergunta 

‘Como devo viver?’. Tal pergunta, centrada no verbo dever, remete à questão do 

sentimento de obrigatoriedade que, em nível psicológico, é o sentimento moral por 

excelência. Piaget (1932/1994) afirmou que “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. 23). Em outras palavras, sentir-se obrigado a respeitar 

determinadas normas é o que fundamenta o plano moral. Porém, o sentimento de 

obrigatoriedade por si só não garante que a pessoa tenha claro qual o dever a ser 

seguido em cada situação. Isso acontece, em parte, porque cada resposta moral inclui a 
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possibilidade de vários conteúdos, porém cada um desses conteúdos está regido por 

princípios, ou preceitos, dos quais são originadas as regras. Assim o princípio de 

valorizar a vida gera várias regras, tais como não matar, preservar as espécies, não 

desmatar, entre outras. Para que a pessoa saiba qual regra deve ser seguida é 

fundamental que o plano moral seja direcionado pelas opções referentes a outra 

dimensão: a dimensão ética. Vamos, então, apresentar o conceito de ética. 

Quando nosso foco passa  a ser a ética, tanto forma quanto conteúdo 

modificam-se. A forma relativa à dimensão ética é denominada de plano ético e o seu 

conteúdo está diretamente relacionado às respostas dadas à pergunta ‘Que vida quero 

viver?’ Diante dessa pergunta cada pessoa pode emitir diversos conteúdos éticos, dentre 

essas opções, cada um escolhe aquelas que mais se aproximam da noção pessoal de 

qual vida vale a pena viver. Em outras palavras, a resposta ética leva à reflexão sobre 

uma vida que faça sentido viver, que mereça ser vivida e, conseqüentemente, à 

percepção de si mesmo como uma pessoa de valor, uma pessoa que mereça viver essa 

vida. Toda esta reflexão dá respaldo à motivação ética: o sentimento de expansão de si 

como pessoa de valor. Ou seja, viver de forma a tornar-se cada vez melhor. Em poucas 

palavras, a motivação ética significa ser cada vez melhor para poder viver uma vida 

cada vez mais valorosa. 

Posto isso, vamos verificar a relação entre os planos moral e ético, pois, de 

acordo com La Taille (2006a), “para compreendermos os comportamentos morais dos 

homens, devemos conhecer quais as opções éticas que eles assumem” (p. 25). Assim 

temos que, se, por um lado, os conteúdos éticos são muito amplos e dizem respeito a 

princípios, por outro, é importante que os conteúdos morais sejam bem definidos a fim 

de se estabelecerem as condições necessárias para que as opções de vida boa mereçam 

o nome de ética. Dessa forma, podemos dizer que a ética abarca a moral, apesar de uma 

não poder ser reduzida à outra.  

Além disso, os planos moral e ético são complementares e indissociáveis. 

Conforme afirma La Taille (2006c), “o desenvolvimento moral depende, em grande 

parte, das opções feitas no plano ético” (p. 18). Isso porque, no plano ético são 

encontradas as respostas do porquê e para quê, noções que dão respaldo, no plano 

moral, às respostas sobre o como agir. Isso significa que “a energética do sentimento de 

obrigatoriedade, essencial ao plano moral, deve ser procurada no plano ético, na busca 

de representações de si com valor positivo” (La Taille, 2006a, p. 56). Desta forma, 

estaremos assumindo neste trabalho que moralidade humana, valor moral e 
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personalidade moral estão relacionados a essa dimensão dos deveres que inclui tanto o 

sentimento de obrigatoriedade quanto a noção das regras, dimensão denominada por La 

Taille (2006a e 2006c) de moral. 

Nosso próximo esclarecimento refere-se a dois outros conceitos: as virtudes e os 

valores morais. Virtude diz respeito tanto à função de um objeto – a virtude da faca é 

cortar – quanto às qualidades que uma pessoa manifesta e que lhe conferem valor e 

admiração alheia. Assim, Comte-Sponville (2002) chama de virtude toda qualidade de 

uma pessoa. As qualidades, por sua vez, podem estar fundadas na ação (qualidades 

físicas em geral: beleza, força, habilidade, entre outras) e, também, na personalidade 

(aquilo que a pessoa é: generosa, justa, fiel, tolerante...). Dentro desse marco 

referencial, podemos dizer que, em sendo o amor, a polidez, a honestidade, a tolerância, 

o respeito mútuo, a justiça, a generosidade exemplos de qualidades morais que uma 

pessoa pode possuir e que lhe conferem valor e admiração, essas características são 

chamadas de virtudes morais.  

Cabe, então, explicar o que entendemos por valor moral. Valor aqui é visto, 

segundo a perspectiva de Piaget (1954), como um investimento afetivo, como produto 

de um sentimento que é projetado, atribuído ao objeto ou a pessoas. Quando esses 

valores são atribuídos a pessoas, eles servem de base para os sentimentos morais. 

Tendo como referência também a perspectiva piagetiana sobre a noção de valor, Araújo 

(2007) e La Taille (2006a) promovem algumas discussões relevantes para o presente 

trabalho.  

Para Araújo (2007), os valores são construídos por meio da projeção de 

sentimentos positivos sobre objetos e/ou pessoas e/ou relações e/ou sobre si mesmo. Os 

valores morais podem ser centrais ou periféricos na representação que o sujeito tem de 

si: centrais, quando são importantes para determinar suas ações, e periféricos, quando 

deixam de ser relevantes em prol de outros valores. Nessa dinâmica interna, um mesmo 

valor pode ser central ou periférico, dependendo do conteúdo e das pessoas envolvidas 

em uma determinada ação. 

 Para La Taille (2001 e 2006a), esses investimentos afetivos (valores) podem 

recair sobre a própria pessoa. Daí que todas as representações de si são imbuídas de 

valor. Buscamos sempre uma representação de nós mesmos com valor positivo, de 

acordo com a nossa própria escala de valores, que serve de motivador para a nossa 

expansão. Queremos tornar-nos melhores para podermos ter uma representação positiva 

de nós mesmos. Essa representação positiva pode basear-se em algumas características 
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pessoais que cada um valoriza em si, tais como beleza, força física, habilidades 

esportistas ou artísticas, entre outras, e pode também estar baseadas em virtudes morais, 

tais como generosidade, honestidade, coragem, gratidão, entre outras. Esse estado 

subjetivo de valorização de si mesmo, La Taille (2006a) chama de auto-estima. Porém, 

esse autor sugere uma nuança nessa avaliação: quando a pessoa coloca no núcleo das 

representações de si os valores morais, então falamos de auto-respeito. Em poucas 

palavras, o auto-respeito é a auto-estima quando esta se baseia em valores morais. Isso 

significa uma grande mudança no posicionamento diante de determinadas situações. 

Como vimos anteriormente, o sentimento de obrigatoriedade não é garantia de uma 

postura moral. Para que tal postura ocorra, é necessário que esse sentimento esteja 

vinculado a uma representação de si com valor positivo e seja baseado em valores 

morais. É por meio do auto-respeito que a pessoa pode manter uma postura moral. Em 

outras palavras, “respeita a moral quem, ao fazê-lo, respeita a si próprio” (La Taille, 

2006a, p. 56). 

A relação entre as virtudes e os valores morais pode, então, ser assim descrita: as 

virtudes não são naturais, elas são construídas e mantidas por meio de ações que visem 

ao agir bem. Dessa maneira, determinada pessoa pode considerar uma virtude como 

valor moral se o investimento afetivo nela depositado tiver valor positivo e, com isso, 

essa virtude tornar-se central na personalidade da pessoa, determinando a forma como 

deve agir. Assim, estamos levando em consideração outro aspecto deste trabalho: a 

personalidade. No glossário da APA, encontramos que a personalidade é formada pelas 

qualidades singulares do indivíduo, que influenciam uma variedade de padrões de 

comportamento (externalizados ou não) em diferentes situações e ao longo do tempo 

(Gerrig & Zimbardo, 2002). Para Blasi (1989), a personalidade é uma organização 

psicológica que suporta certo grau de harmonia e unidade interna, e os processos 

cognitivos são alguns dos seus componentes. Verificamos assim a relação entre a 

personalidade e uma integridade da organização psíquica que agrega qualidades 

singulares, independe das situações e se mantém no curso do tempo.  

Dentro da perspectiva teórica aqui abordada (cognitivo-construtivista), Piaget 

(1967/1998) diz que a personalidade é formada no fim da infância (aproximadamente 

entre os 8 e 12 anos): “existe personalidade, pode-se dizer, a partir do momento em que 

se forma um ‘programa de vida’ (Lebensplan) funcionando este, ao mesmo tempo, 

como fonte de disciplina para a vontade e como instrumento de cooperação” (p. 61). Os 

aspectos relativos à teoria piagetiana serão discutidos mais à frente neste capítulo. Por 
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ora, cabe ressaltar que essa noção de personalidade inclui desenvolver a capacidade de 

saber organizar as regras, os valores e a própria vontade de forma autônoma, por meio 

da regularização e hierarquização moral das tendências. Assim temos que a 

personalidade está relacionada com qualidades, unidade, programa de vida, além de 

capacidades cognitivas e afetivas. Mas qual seria a relação entre personalidade e moral? 

Vimos que moral diz respeito à questão dos deveres e ao sentimento de 

obrigatoriedade, e que o plano moral recebe do plano ético a sua força e orientação. 

Além disso, o sentimento de expansão de si, característico do plano ético, serve de base 

para as representações de si com valor positivo. Podemos dizer, então, que a 

personalidade moral está relacionada às qualidades morais que a pessoa integra às 

representações de si e que a fazem posicionar-se como um sujeito moral cujas ações 

estão em sintonia com a busca de uma resposta à questão ética ‘Que vida quero viver?’. 

Nas palavras de Puig (1998a), “ser moral pressupõe desentranhar o que nos parece 

pessoalmente correto diante de situações controvertidas, e supõe também sentir-se 

obrigado por si mesmo a fazê-lo com independência dos pontos de vista e das pressões 

circundantes” (p. 78).  

Vemos que tanto Piaget (1930/1996) quanto Puig (1998a) consideram que o 

desenvolvimento de uma personalidade moral, ou personalidade autônoma, como 

Piaget (1930/1996) denomina, consiste no processo de legitimar valores e regras morais 

independentemente das interferências ou imposições das figuras de autoridade. Em 

outras palavras, que a pessoa construa a sua personalidade tendo como base os valores 

por ela mesma legitimados. Nas palavras de Piaget (1930/1996), “no domínio moral, 

como no campo intelectual, só possuímos realmente o que conquistamos por nós 

próprios” (p. 272). Neste momento, cabe destacar a idéia de que, para que uma pessoa 

possa agir de forma autônoma e independente, é fundamental que ela tenha a 

possibilidade de construir essa autonomia e integrar tal construção à sua personalidade.  

Tendo esclarecido os principais termos desta dissertação, passaremos a 

apresentar as bases teóricas deste trabalho que, por tratar do desenvolvimento moral, 

está referenciado nas teorias de Jean Piaget e de Lawrence Kohlberg. Seguiremos a 

ordem cronológica das pesquisas. Assim, vamos iniciar apresentando as propostas de 

Piaget, em especial aquelas presentes em seu livro O Juízo Moral na Criança 

(1932/1994), obra pioneira, na qual o autor buscou entender o juízo moral infantil tendo 

como base a forma como as crianças desenvolvem o respeito às regras nas mais 

diversas situações (o roubo, a mentira, o problema da punição e da justiça retributiva, a 
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responsabilidade coletiva e comunicável, a justiça retributiva e a justiça distributiva, a 

igualdade e a autoridade, a justiça entre crianças, entre outras). É importante explicar 

que, apesar de Piaget ter sido um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento da 

moralidade humana, por algum motivo não esclarecido pelo próprio autor, ele 

abandonou essa linha de pesquisa para se dedicar de forma mais aprofundada ao 

desenvolvimento cognitivo. Porém, as idéias surgidas nesses estudos iniciais serviram 

de base para que outros teóricos pudessem desenvolver e aprofundar o conhecimento 

acerca do desenvolvimento da moralidade humana. 

O foco de atenção de Piaget (1926/s.d.; 1954; 1932/1994; 1967/1998 e 

1970/2002) sempre foi o sujeito epistêmico: um modelo teórico voltado para a 

identificação de estruturas universais. No caso do desenvolvimento moral, desde o 

início de seu trabalho, Piaget (1932/1994) percebe a moralidade infantil como dotada 

de uma dinâmica própria e busca, então, desvendar os meandros dessa realidade moral.  

Para realizar seus estudos sobre desenvolvimento moral, Piaget (1932/1994) 

utiliza entrevistas clínicas com crianças. O seu foco principal foi a noção de justiça, que 

ele afirmou ser “a mais racional sem dúvida de todas as noções morais” (Piaget, 

1932/1994, p. 156). No método clínico por ele utilizado para a coleta de dados, cada 

entrevista incluía um inquérito visando a analisar as justificativas do sujeito sobre a sua 

ação e, com isso, buscar perceber como as crianças desenvolviam seu pensamento 

acerca da questão proposta.  

Neste trabalho, vale ressaltar alguns pontos da teoria de Piaget. Inicialmente, é 

importante frisar que Piaget (1970/2002) via o desenvolvimento como a formação 

contínua de novas estruturas, semelhantes “a uma espiral que se desenvolve 

infinitamente em altura” (p. 75), na qual cada passagem de nível inaugura uma série de 

novas possibilidades. Dessa forma, podemos traçar algumas etapas de 

desenvolvimento, mas não podemos determinar nem a forma nem o ritmo desse 

processo de construção. Além disso, essas estruturas não estariam pré-formadas nem no 

meio ambiente, nem no interior do próprio sujeito: elas seriam construídas na relação 

da pessoa com o meio. 

Em sua teoria, Piaget (1932/1994; 1954) não faz uma separação entre 

afetividade e inteligência, mas as coloca como ocorrendo de forma sincrônica no 

desenvolvimento humano. Piaget (1954) ressalta que a afetividade é o aspecto 

energético do comportamento e a cognição, seu aspecto estrutural, e relaciona ambos 

dizendo que, se a afetividade  
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não pode modificar as estruturas, intervém constantemente nos conteúdos. É o 
interesse (afetivo) que faz, por exemplo, a criança escolher os objetos para 
seriar; é, mais uma vez a afetividade que facilitará o êxito da operação de 
classificação, ou a tornará mais difícil (p. 10). 

 
Assim ele mostra que estas duas construções, afetiva e cognitiva, são simultâneas, 

interdependentes e inseparáveis. 

Também é importante destacar que, na teoria piagetiana, o desenvolvimento 

moral das crianças caminha paralelamente ao seu desenvolvimento cognitivo. Em 

outras palavras, a capacidade moral de uma criança está relacionada com o 

desenvolvimento de seu raciocínio lógico. É importante frisar, contudo, que o 

desenvolvimento cognitivo é condição necessária, mas não suficiente, para o 

desenvolvimento do juízo moral. O que podemos verificar é que a evolução do 

raciocínio se reflete na forma como a criança percebe, analisa e compreende as regras e 

os valores morais. Assim, as crianças poderão legitimar alguns juízos morais quando 

estiverem cognitivamente aptas para tal, por já terem alcançado fases mais elaboradas 

do desenvolvimento intelectual. Dessa forma, uma criança que tenha um pensamento 

pré-operatório e que, por isso, ainda não consegue fazer abstrações mentais, também 

não consegue abstrair os princípios que respaldam uma determinada regra moral e, com 

isso, pode aceitar a regra como uma verdade absoluta. Quando essa mesma criança tiver 

um pensamento formal e, com isso, tiver desenvolvido a capacidade de abstração, será 

possível para ela conseguir perceber as nuanças presentes em uma regra; com isso, ela 

poderá abstrair o seu princípio e, assim, poderá pensar de forma descentrada e em 

termos de reciprocidade. Conforme podemos perceber, a descentração é um movimento 

importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, pois permite um 

distanciamento de si e uma consideração do outro como pessoa. Segundo Piaget (1954), 

esse é um dos processos necessários ao desenvolvimento moral, visto que considerar o 

outro como um ser autônomo e independente proporciona uma reestruturação de todo o 

universo afetivo e cognitivo. Além disso, a outra característica apresentada – 

reciprocidade – também revela um amadurecimento nos níveis cognitivo, afetivo e 

moral, já que pressupõe a capacidade de se perceber que as ações de uma pessoa podem 

ser retribuídas de forma similar. Nas palavras de Piaget (1954), “a reciprocidade não é 

uma troca doador-doador, mas um enriquecimento mútuo entre companheiros a partir 

de um intercâmbio de atitudes” (p. 39). 

Especialmente em relação ao desenvolvimento moral, Piaget (1932/1994 e 

1930/1996) mostra-nos que ele atravessa dois grandes estágios ou fases: o da 
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heteronomia (ou moral da coação) e o da autonomia (ou moral da cooperação). Como, 

em seus estudos, Piaget (1932/1994) pesquisou crianças, o seu eixo de interpretação 

sobre a consciência moral esteve baseado na forma como tal desenvolvimento se 

processa, tendo como foco as relações sociais que as crianças estabelecem com as 

pessoas do seu entorno. Assim, ele apresenta uma seqüência de estágios passível de 

acontecer ao longo do tempo, mas isso não significa que a idade cronológica seja 

garantia de desenvolvimento moral. Tanto que um adulto pode ser heterônomo, se a 

forma de ele se relacionar com os outros tiver as características desse estágio, como 

veremos a seguir. Além disso, cabe lembrar que toda a teoria piagetiana leva em 

consideração o desenvolvimento por meio de estágios, uns sucedendo aos outros como 

forma de aprimoramento do estágio anterior. Em outras palavras, não existe, nessa 

teoria, a possibilidade de que um desenvolvimento aconteça de forma aleatória ou 

desvinculada do processo de construção pessoal.  

Vejamos, então, um pouco de cada um desses estágios do desenvolvimento 

moral e suas características mais relevantes.  

No estágio de heteronomia, a pessoa estabelece com as figuras de autoridade 

uma relação de obediência baseada no respeito unilateral. Esse respeito unilateral é 

fundado na relação assimétrica existente entre a criança e seus pais ou demais adultos 

afetivamente significativos e é motivado por sentimentos de amor e medo. Amor por 

essas figuras de autoridade e medo tanto da perda do amor delas quanto do castigo. 

Assim sendo, podemos pensar que as regras e as virtudes presentes nesse estágio são 

aquelas impostas de forma coercitiva pelos adultos. Por isso a heteronomia é também 

chamada de moral da coação. Podemos encontrar, nesse estágio de heteronomia, 

crianças com idade que varia aproximadamente entre 6 e 10 anos. Lembramos, 

contudo, que muitos adultos nunca ultrapassam esse estágio de desenvolvimento moral, 

agindo somente quando são coagidos, ou, então, simplesmente quando cumprem 

ordens. 

A superação possível da heteronomia é a autonomia, também conhecida como 

moral da cooperação porque, nesse estágio, as relações de coação são substituídas pelas 

de cooperação. Existe, nesse momento do desenvolvimento moral, uma busca por 

estabelecer relações simétricas, normalmente entre iguais, as quais promovem o 

desenvolvimento do respeito mútuo: uma atitude de respeito baseada na noção de 

reciprocidade. Outra noção importante desenvolvida nesse estágio é a de igualdade, 

incluindo-se aqui a noção de eqüidade, que significa tornar iguais os diferentes. Dessa 
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forma, uma determinada regra pode ser aplicada de diferentes formas, dependendo do 

equacionamento que a noção de eqüidade proporcione. Além disso, as relações de 

cooperação promovem um processo de descentração que permite considerar o ponto de 

vista do outro também como legítimo. Em termos de virtudes e de regras, isso significa 

que elas serão legitimadas se e quando fizerem sentido para a pessoa ou para o grupo 

como um todo. Nas palavras de Piaget (1930/1996), “a autonomia é um poder que só se 

conquista de dentro e que só se exerce no seio da cooperação” (p. 276). Esse estágio 

pode ter início aproximadamente por volta dos 10 anos de idade, ou nunca acontecer. 

O interesse de Piaget (1932/1994) foi o de identificar o fio condutor da 

progressiva superação da heteronomia pela autonomia. É interessante lembrar que não é 

possível determinar com precisão o momento em que acontece a passagem da moral da 

coação para a moral da cooperação, mas podemos afirmar que a fase da heteronomia é 

uma etapa indispensável para se atingir a autonomia. Porém, como já apontamos 

anteriormente, devido ao fato de o processo de desenvolvimento não ser efetuado de 

forma absoluta, traços de uma e de outra podem ser encontrados no mesmo sujeito. 

Além de Piaget, outro grande teórico da área da moralidade humana foi o 

americano Lawrence Kohlberg, que contribuiu de forma significativa para a 

consolidação da Psicologia da Moralidade como campo de conhecimento, conforme 

constatado por Alencar (2003), mediante uma extensa revisão de literatura, na qual 

verificou ser Kohlberg o autor de maior influência nos estudos de Psicologia da 

Moralidade. 

Com relação às etapas de desenvolvimento moral, Kohlberg (1984/1992) escapa 

da dicotomia heteronomia/autonomia, ao postular três níveis (pré-convencional, 

convencional e pós-convencional), cada qual subdividido em duas etapas, o que resulta 

em seis estágios. O caminho do desenvolvimento moral proposto por Kohlberg 

(1984/1992) abarca a possibilidade de sair de uma postura inicial de obediência 

incondicional à autoridade (estágio 1 do nível pré-convencional) e chegar ao ponto de 

basear as ações em princípios éticos universais internamente legitimados (estágio 6 do 

nível pós-convencional). A transição entre a moral pré-convencional e a moral 

convencional ocorre por volta dos 10 anos de idade, mas é sempre bom lembrar que 

toda transição no processo de desenvolvimento acontece de forma probabilística, em 

síntese, não é algo que pode ser definido com precisão nem com exatidão, mas, sim, 

dentro de certa zona de probabilidade. Além disso, Biaggio (1997) esclarece que o 
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importante nesses estágios não são os conteúdos morais, mas o raciocínio usado pela 

pessoa para justificar a sua decisão moral. 

Vejamos de forma resumida os três níveis de desenvolvimento propostos por 

Kohlberg (1984/1992). O nível pré-convencional (estágios 1 e 2) é marcado pela 

aplicação literal das regras e pelo entendimento do significado moral das ações segundo 

rótulos qualitativos (bom e ruim, certo e errado). A obediência acontece seja pela via 

das conseqüências das ações, seja pela força física da autoridade. Dificilmente a 

necessidade dos outros é levada em conta: a reciprocidade acontece mais nos termos 

“você faz, eu faço”. Os conceitos de intenção e merecimento ainda não estão formados.  

O nível convencional (estágios 3 e 4) é marcado pela conformidade e pela 

manutenção das regras sociais. A percepção do certo/errado acontece por meio da 

lealdade ao que é considerado socialmente justo e pela conformidade às expectativas 

das pessoas. Isso significa que a perspectiva do indivíduo está coordenada à perspectiva 

dos outros à sua volta: ele assume o ponto de vista da sociedade. Por se considerar um 

membro de uma sociedade, seus interesses individuais são considerados legítimos se 

beneficiarem o grupo. Por isso as normas morais são discutíveis, passíveis de uma 

análise particular, e objetivam manter o funcionamento do sistema. 

O nível pós-convencional (estágios 5 e 6) é chamado também de “moralidade 

autônoma”. Nesse nível, existe um esforço claro para definir de forma lógica, universal 

e consistente valores e princípios morais que tenham validade e aplicação, 

independentemente da autoridade dos grupos. Há uma orientação cada vez maior para 

princípios éticos universais que envolvam a noção de justiça, reciprocidade, igualdade 

de direitos humanos e respeito à dignidade.  

Conforme nos mostra Lima (2004), esses níveis e estágios foram obtidos por 

meio de análises de dados levantados em estudos transversais, longitudinais e 

interculturais. Os estudos transversais eram baseados na apresentação de dilemas 

morais e na análise das justificativas dos participantes em relação ao seu 

posicionamento moral perante o dilema proposto. Os estudos longitudinais foram 

realizados com um grupo de 70 sujeitos, durante 12 anos, possibilitando verificar o 

desenvolvimento moral individual dos participantes. Já os estudos interculturais foram 

realizados pela equipe de Kohlberg em países como o México, Israel, Turquia, Taiwan 

e Canadá. Dessa forma, Kohlberg (1984/1992) conseguiu elaborar um embasamento 

teórico sólido com relação ao desenvolvimento moral, tendo como foco principal a 

justiça. 
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Assim, Piaget (1926/s.d.; 1954; 1932/1994; 1967/1998 e 1970/2002) e Kohlberg 

(1984/1992) foram os principais pesquisadores da área do desenvolvimento moral. É 

importante frisar que ambos colocaram a justiça como o foco principal de seus 

trabalhos: Piaget, por considerar esta a mais racional das virtudes, e Kohlberg, por 

afirmar ser ela a virtude moral por excelência. Mas existe uma autora americana que 

discorda deles: Carol Gilligan (1982). Esta pesquisadora elabora dois níveis de 

questionamentos: o primeiro, em relação à questão de sexo, e o segundo, em relação à 

existência de uma única moral, chamada de ética da justiça.  

Segundo Gilligan (1982), pesquisas com estudantes universitários, com 

mulheres que buscaram uma clínica de aborto, e estudos mais específicos sobre direitos 

e responsabilidade apontaram para outra perspectiva moral: a ética do cuidado.  Dessa 

forma, Gilligan (1982) abre a possibilidade de pensar a moralidade sob outra 

perspectiva. Para ela, a ética do cuidado e a ética da justiça mostram diferentes formas 

de posicionamento, que estão relacionadas à questão de sexo: a voz do cuidado está 

mais ligada a uma postura feminina e se contrapõe à voz da justiça, mais presente nos 

homens. Para Gilligan (1982), a ética do cuidado seria o reflexo de uma sensibilidade 

para as necessidades dos outros e de uma tendência maior para cuidar e preservar os 

relacionamentos, posturas normalmente mais presentes nas mulheres. Essa perspectiva 

foi verificada por Camino, Moraes e Galvão (2005) em uma pesquisa sobre diferenças 

de gênero no raciocínio moral, a qual revelou que as mulheres do nordeste brasileiro 

demonstram mais capacidade do que os homens de se colocar no lugar do outro e de 

empatizar. 

Além disso, por buscar identificar uma ética diferente da ética da justiça, 

Gilligan (1982) abre a possibilidade de se colocarem, no centro do desenvolvimento 

moral, outras noções além da tradicional noção de direitos e deveres. No caso da ética 

do cuidado, o enfoque estaria centrado na compreensão da responsabilidade e dos 

relacionamentos, enfatizando que as mulheres, por possuírem sensibilidade para as 

necessidades dos outros, estariam mais propensas a essa ética do cuidado. Como 

podemos perceber, as contribuições de Gilligan (1982) para os estudos da moralidade 

humana foram relevantes no sentido de desalojar a moral do campo restrito dos direitos, 

promovendo a ampliação do domínio da moral para outras virtudes além da justiça (La 

Taille, 2006a) e incluindo o exercício de virtudes, como o amor, a tolerância, a 

compaixão, a fidelidade e, também, a generosidade (Lima, 2004). 
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Sabemos que Piaget (1926/s.d.; 1954; 1932/1994; 1967/1998 e 1970/2002) e 

Kohlberg (1984/1992) propuseram uma teoria estrutural do desenvolvimento moral, 

com um caráter universal, tendo a noção de justiça como carro chefe, mas concordamos 

com os autores que buscam ampliar o campo da moralidade e incluem em suas 

pesquisas outros aspectos relevantes para a análise global da área. Além de Gilligan 

(1982) e sua proposta de uma ética do cuidado, podemos fazer referência, aqui no 

Brasil, a estudos que procuram relacionar o raciocínio moral ao sexo dos participantes 

(Biaggio, Vikan & Camino, 2005; Camino, Moraes & Galvão, 2005), as representações 

de valores sociais às necessidades afetivas dos sujeitos (V.A.A. Araújo, 2000), e, além 

disso, pesquisas que buscam colocar em foco outros valores morais (La Taille, 2000), 

como, por exemplo, os estudos de Dias (2002), Tognetta (2003), Lima (2003), Vale 

(2006), Tognetta e Assis (2006) e La Taille (2006b) sobre a generosidade; de La Taille 

(2001) sobre a polidez; e de Camino, Rique, Enright e Queiroz (2007) sobre o perdão. 

Concordamos com esses outros enfoques e sabemos da importância de estudos 

que contemplem a diversidade dos valores presentes no universo moral humano. Mas, 

no presente trabalho, nossa opção foi pelo valor moral da justiça, por este ser um dos 

principais valores que regulam as relações entre as pessoas e, por isso, ser considerado 

necessário para se viver em sociedade. Apresentaremos especificamente este valor no 

tópico intitulado Justiça, no próximo capítulo, que trata sobre a Educação em Valores.  
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Mascarados 

Cora Coralina 

 

Saiu o Semeador a semear 

Semeou o dia todo 

e a noite o apanhou ainda 

com as mãos cheias de sementes. 

Ele semeava tranqüilo 

sem pensar na colheita 

porque muito tinha colhido 

do que outros semearam. 

Jovem, seja você esse semeador 

Semeia com otimismo 

Semeia com idealismo 

as sementes vivas 

da Paz e da Justiça. 

 

 

"Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos  

fragmentos de futuro em que a alegria é servida como  

sacramento, para que as crianças aprendam que o  

mundo pode ser diferente. Que a escola,  

ela mesma, seja um fragmento do  

futuro..." 

Rubem Alves 
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3 EDUCAÇÃO EM VALORES 

 

Apresentamos no capítulo anterior a relevância dos estudos relativos à 

moralidade humana, porém o presente trabalho tem um foco específico sobre a 

educação em valores. É sobre esse ponto que vamos tratar ao longo deste capítulo. 

La Taille, Souza e Vizioli (2004), em revisão bibliográfica sobre estudos 

relativos à educação em valores, chegaram às seguintes conclusões: a) a produção de 

textos sobre o tema ainda é muito pequena; b) há um pequeno número de pesquisas 

empíricas, e estas não são referentes ao campo da educação e c) as propostas 

educacionais de formação ética e educação moral são praticamente inexistentes. Além 

dessa revisão, a pesquisa de Shimizu, Cordeiro e Menin (2006) também mostra que o 

interesse dos pesquisadores pela educação em valores tem sido crescente nas últimas 

três décadas (1980, 1990 e início de 2000), o que contribui para o avanço das 

discussões na área, porém o enfoque específico na ação dos professores não tem sido 

muito freqüente. 

Prosseguimos então nosso caminho dividindo este capítulo em três seções. Na 

seção inicial, intitulada Panorama Geral, discorremos sobre o que é uma educação em 

valores, se ela é possível de ser viabilizada, e, caso exista essa possibilidade, em quais 

contextos ocorre. Na segunda seção, Conteúdos de uma Educação em Valores, listamos 

os possíveis conteúdos para esse tipo de educação e, dentro dessas possibilidades, 

abordamos de forma mais detalhada o valor moral da justiça, no tópico Justiça, dentro 

desta seção. Finalmente, na seção Procedimentos de Educação em Valores, 

apresentamos os procedimentos de educação em valores mais citados na bibliografia 

consultada, enfatizando o papel do adulto (professor) nesse contexto e a importância da 

formação desse profissional.  

 

 

3.1 Panorama Geral  

  

A pergunta que inaugura este tópico é a seguinte: O que vem a ser educação em 

valores? Vamos deter-nos de forma breve nesse ponto, porque ele é fundamental para 

este trabalho. 

Falar sobre educação em valores aqui no Brasil inclui resgatar um pouco do 

nosso passado recente, visto que nosso País viveu um período de ditadura militar 
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durante o qual foi implantada uma disciplina obrigatória: a Educação Moral e Cívica. 

Para melhor entender os objetivos dessa matéria curricular, cabe ampliar o foco e 

contextualizar o período no qual ela foi ministrada. Para isso, vamos ressaltar alguns 

fatos específicos ocorridos nesses 21 anos de ditadura, que começaram na madrugada 

de 31 de março para 1º de abril de 1964, com o chamado Golpe militar, e terminaram 

no dia 15 de março de 1985, com a posse de Tancredo Neves (“Anos de chumbo”, 

2008). Com relação aos fatos específicos desse regime político (Arturi, 2001; 

Rodrigues, 2001; Fico, 2004 e Toledo, 2004), gostaríamos de destacar quatro 

momentos: o golpe militar propriamente dito; os anos de chumbo; o período da abertura 

política e o fim da ditadura militar (“Anos de chumbo”, 2008). 

O Golpe militar, ocorrido em 1964, deu início a um período autoritário e 

ditatorial na história brasileira, em que se viveu um processo que teve como objetivos 

estancar movimentos de reforma e de democratização que estavam em andamento no 

País, na época, por meio de ricos e amplos debates políticos, ideológicos e culturais 

(Toledo, 2004), e combater o comunismo no País (Fico, 2004). Seguiu-se a esse 

momento inicial aquilo que é chamado de Anos de chumbo: período que teve início com 

a edição do Ato Institucional Número Cinco (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, e se 

estendeu até a posse do General Ernesto Geisel, em 15 de março de 1974. Logo que foi 

empossado, Geisel deu início ao projeto de Abertura política do País. Conforme nos 

mostra Arturi (2001), um período de transição política é marcado por três etapas: o 

início da dissolução do regime em vigor, a criação de um regime subseqüente e a 

consolidação do novo regime. Tanto Arturi (2001) quanto Rodrigues (2001) discutem o 

fato de que esse processo de transição política no Brasil foi longo e gradual: iniciou-se 

em 1974 e ainda se encontra em andamento. Mas podemos afirmar que a posse de 

Tancredo Neves, em 15 de março de 1985, marcou o Fim da ditadura militar no País e 

o princípio da etapa de criação da democracia. 

Coordenado ao movimento político que acabamos de apresentar, temos o 

contexto escolar servindo de base para divulgar e ensinar os padrões de conduta 

pretendidos pelo regime militar (Filgueiras, 2006). Com isso, em 12 de setembro de 

1969 (ou seja, no primeiro ano do período denominado de Anos de chumbo), o Decreto-

Lei nº 869 instituiu como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e 

modalidades dos sistemas de ensino do País, a disciplina de Educação Moral e Cívica – 

EMC. Tal disciplina foi mantida nos currículos escolares até ser revogada, com a 
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promulgação da Lei nº 8.663, de 14 de junho de 1993.1 Assim, a EMC foi instituída 

durante o período da ditadura militar – como doutrina relacionada à segurança nacional 

(Abreu & Filho, 2006) – e continuou sendo ministrada como disciplina obrigatória oito 

anos depois de esse regime já ter sido extinto. Essa relação entre a EMC e a ditadura 

militar ainda gera ressalvas na sociedade, que são percebidas, entre outras formas, por 

meio do arquivamento dos projetos parlamentares que propõem a reintrodução dessa 

matéria nos currículos escolares (Amaral, 2007).  

Cabe ressaltar que estamos assumindo no presente trabalho a idéia de uma 

educação em valores muito diferente daquela que ocorria na disciplina EMC, 

ministrada no Brasil durante o período da ditadura militar. Se, naquele tempo, a 

educação tinha um caráter autoritário, moralizante e moralista, a missão da escola era 

inculcar valores (patrióticos, civis e anticomunistas) e a tarefa dos professores era 

desqualificada e relegada a um papel subordinado, hoje, em nosso trabalho, estamos 

admitindo uma educação que vise a promover relações dialógicas e de cooperação, uma 

escola que promova situações nas quais os valores morais possam ser legitimados, e 

professores que colaborem com seus alunos na construção de personalidades morais. 

Por isso, vamos chamar esse processo de Educação em valores, considerando aqui os 

valores morais. Neste momento, cabe lembrar que, no capítulo intitulado Estudo da 

Moralidade, definimos que o termo moral estaria relacionado ao ‘como agir’, e a ética 

seria responsável pelos princípios que respaldam esse agir moral. Portanto, dentro dessa 

perspectiva, pensamos que toda educação em valores é moral, visto que diz respeito ao 

‘como agir’, e está baseada em preceitos éticos. Porém, alguns autores utilizam em seus 

escritos a denominação educação moral. Nesses casos, manteremos a versão original do 

autor. 

Tendo estabelecido o contexto da educação moralizante e o que consideramos 

por educação em valores, nosso próximo passo será verificar o que os teóricos dizem 

sobre a questão da formação de sujeitos autônomos – ponto relevante para o nosso 

trabalho. 

Piaget (1930/1996) afirma que o fim da educação moral é o de construir 

personalidades autônomas aptas à cooperação. Essa construção, contudo, não acontece 

de forma passiva, mas, sim, nas relações que o sujeito estabelece com o meio e que 

provocam desequilíbrios – considerados por Piaget (1970/2002) de desequilíbrios 

                                                 
1 Uma referência completa de todas as leis e decretos relativos ao currículo oficial do ensino primário no 
Brasil foi elaborada por Solange Zotti (dados). 
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fecundos porque promovem um progresso nas estruturas já formadas. Estes dão início 

ao processo de equilibração: a busca ativa de um retorno ao estado de equilíbrio em 

resposta às perturbações exteriores (Piaget, 1967/1998).  

Para Piaget (1930/1996), a educação em valores não é via de mão única: ela 

acontece tanto de fora para dentro, no sentido de uma preexistência de valores no meio 

sociocultural, quanto de dentro para fora, no sentido de uma participação crítica, 

responsável, autônoma e criativa de cada sujeito. E sempre de forma inter-relacional.  

Além disso, Piaget (1972/1994) deixa claro que a educação deve enfocar o 

sujeito como um todo: 

Na realidade a educação constitui um todo indissociável, e não se pode formar 
personalidades autônomas no domínio moral se por outro lado o indivíduo é 
submetido a um constrangimento intelectual de tal ordem que tenha de se 
limitar a aprender por imposição sem descobrir por si mesmo a verdade: se é 
passivo intelectualmente, não conseguirá ser livre moralmente (p. 61). 
 
 

 Se, para Piaget (1930/1996), a autonomia moral era a grande meta a ser 

alcançada, a educação por ele denominada de moral, e por nós considerada como 

educação em valores, era uma forma de se atingir essa meta.  

Para Kohlberg (1984/1992), o desenvolvimento moral só é efetuado quando, nas 

relações entre as pessoas, ocorrem situações de conflitos morais que exijam, para a sua 

solução, uma mudança de raciocínio moral. Assim, a educação em valores deve estar 

baseada na ativação de conflitos, e não em uma transmissão direta de valores, visto que 

a construção de valores morais é uma capacidade inerente ao próprio sujeito e é ativada 

quando esse sujeito se encontra envolvido nas interações e nos conflitos. 

Em resumo, podemos dizer que tanto para Piaget (1930/1996) quanto para 

Kohlberg (1984/1992) o conflito cognitivo (desequilíbrio) é condição indispensável 

para o avanço do pensamento moral das pessoas e, conseqüentemente, para o gradual 

desenvolvimento da autonomia moral. 

Podemos considerar esses autores como os precursores das idéias apresentadas 

neste trabalho e, além deles, citar as propostas de educação em valores promovidas por 

Delors (1996), Morin (1999/2007) e Puig (1998b e 2007).  

 Em 1996 Jacques Delors participou, como membro, da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI e organizou o relatório para a UNESCO, intitulado 

Educação, um tesouro a descobrir (Delors, 1996). Nesse documento, os membros da 

Comissão elaboraram os Quatro Pilares da Educação – quatro aprendizagens 
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fundamentais para serem aplicadas ao longo da vida, quais sejam: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, e aprender a ser. Segundo a Comissão,  

o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamente, para o 
aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas 
outras aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias 
aleatórias quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento natural 
das duas primeiras (p. 90). 
 
 
Vejamos melhor cada uma dessas aprendizagens. Aprender a conhecer não 

significa acumular saberes codificados, mas, antes, adquirir os instrumentos necessários 

à compreensão. Em outras palavras, significa aprender a aprender por meio do 

exercício da atenção, da memória e do pensamento, não apenas durante os anos 

escolares, mas ao longo de toda a vida. 

Aprender a fazer está diretamente relacionado à aprendizagem anterior. Em 

termos gerais, significa ensinar a colocar em prática os conhecimentos adquiridos, não 

como preparação para uma tarefa determinada, mas sim como capacitação das pessoas 

para serem agentes criadores, inovadores e empreendedores. Em poucas palavras, 

capacitar as pessoas a responderem à questão: “Como participar na criação do futuro?” 

(p. 96). 

Segundo a Comissão Internacional sobre Educação, um dos maiores desafios da 

educação atual está em aprender a viver juntos (aprender a viver com o outro). Para 

isso, a Comissão propõe duas vias complementares: a descoberta progressiva do outro, 

que passa, necessariamente, pela descoberta de si mesmo, e a participação em projetos 

comuns. Em resumo, aprender a “participar e cooperar com o outro em todas as 

atividades humanas” (p. 90). Para isso é indispensável aprender a dialogar e a 

argumentar, desenvolver uma atitude de empatia em relação ao outro, envolver os 

alunos em projetos de cooperação, e fazê-los descobrir métodos de resolução de 

conflitos, tudo isso com o intuito de construir referências para a vida futura dos alunos. 

O quarto pilar – aprender a ser – integra as outras três aprendizagens em um 

desenvolvimento total da pessoa, para que cada um possa compreender o mundo e agir 

nele de forma responsável e justa. Nas palavras da Comissão: 

todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação que 
recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para 
formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida (p. 99). 
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Enfim, o que percebemos nesse documento é a necessidade de que as pessoas 

sejam preparadas para lidar com as situações da vida, tendo em mente que fazem parte, 

ao mesmo tempo, de uma família, de uma comunidade e da humanidade.  

Ainda no final do século XX (em 1999), o então presidente da UNESCO 

solicitou que Edgar Morin elaborasse um conjunto de reflexões que servisse de base 

para a educação do século XXI. Nesse documento, intitulado Os Sete Saberes 

Necessários para a Educação do Futuro, Morin (1999/2007) aponta quais seriam os 

problemas centrais que precisam ser enfocados e levados em consideração pela 

educação, quais sejam, aprender sobre aquilo que induz à ilusão e ao erro, aprender a 

operar o vínculo entre as partes e o todo do conhecimento, ensinar sobre a condição 

humana, ensinar sobre a identidade terrena, aprender a enfrentar as incertezas, ensinar a 

compreensão e ensinar sobre a ética do gênero humano. Neste trabalho, vamos enfocar 

três saberes: aqueles que dizem respeito à condição humana, à compreensão e à ética do 

gênero humano. 

Ensinar sobre a condição humana significa enfocar o estudo da complexidade 

humana baseada na relação triádica das dimensões indivíduo/sociedade/espécie. Ou, 

nas palavras de Morin (2007), “todo desenvolvimento verdadeiramente humano 

significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” (p. 55). Esse deveria ser 

o enfoque principal de todo ensino. 

Outra necessidade premente do ser humano é melhorar a compreensão mútua, 

uma das bases mais seguras da educação para a paz. Ensinar a compreensão é 

“condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade” (p. 93). Para 

tanto, devemos estar atentos a alguns obstáculos, entre eles, a polissemia de uma noção 

que pode ser enunciada de uma forma e entendida de outra, a ignorância com relação 

aos ritos, costumes e valores do outro e de outra cultura e a “impossibilidade de 

compreensão de uma estrutura mental em relação a outra” (p. 96). Uma das formas que 

Morin (1999/2007) propõe para superar esses obstáculos é o que ele denomina de ética 

da compreensão, que, em termos gerais, significa compreender a incompreensão. Em 

sua conceituação básica, tal ética aproxima-se muito da generosidade, visto que 

demanda “compreender de modo desinteressado, portanto, sem esperar nenhuma 

reciprocidade” (p. 99). Por outro lado, alerta que compreender não significa acusar nem 

desculpar – há coisas que, mesmo sendo compreendidas não são toleráveis, como é o 

caso de insultos, agressões ou atos homicidas. 
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Finalmente, ensinar sobre a ética do gênero humano, considerando seu caráter 

ternário indivíduo/sociedade/espécie, não é algo para ser realizado por meio de lições 

de moral impostas de forma arbitrária, visto que  

a sala de aula deve ser um local de aprendizagem do debate argumentado, das 
regras necessárias à discussão, da tomada de consciência das necessidades e dos 
procedimentos de compreensão do pensamento do outro, da escuta e do respeito 
às vozes minoritárias e marginalizadas (Morin, 2007, p. 112).  
 
 
Esse tipo de ação visa a trabalhar a humanização da humanidade, a respeitar no 

outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo, a desenvolver a 

solidariedade, a compreensão e a noção de que a Humanidade não é mais simplesmente 

um construto teórico, mas, antes, uma realidade vital, infelizmente ameaçada de 

extinção. 

Para Puig (1998b), “a educação moral implica a construção voluntária da 

própria história pessoal e coletiva” (p. 18). Segundo esse autor, este tipo de educação é 

um aspecto-chave da formação humana, visto que é um processo de construção de si 

mesmo que visa a dar forma moral à personalidade. Para isso, Puig (2007) enfatiza a 

necessidade de que a educação enfoque o aprender a viver em suas dimensões 

constitutivas, quais sejam, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a participar e 

aprender a habitar o mundo. Vejamos resumidamente cada uma dessas aprendizagens. 

Aprender a ser significa construir uma ética pessoal que inclua, entre suas 

tarefas, a formação de um pensamento crítico e autônomo; o desenvolvimento da 

sensibilidade moral, ou seja, a capacidade de indignar-se diante de situações 

inaceitáveis, a orientação das condutas de acordo com critérios próprios, o exercício da 

auto-observação com o objetivo de modelar o caráter e a realização de um trabalho de 

interiorização que promova, simultaneamente, uma consciência de si e uma harmonia 

com o mundo. 

Aprender a conviver requer desenvolver “a capacidade de experimentar em si 

mesmo o sentimento do outro, distinguindo-os dos próprios, e conhecer as razões e os 

valores alheios sem confundir-se com eles” (p. 71). Este objetivo pode ser alcançado, 

entre outras formas, reforçando-se as tendências altruístas, exercitando a polidez, 

aprendendo a trabalhar em grupo e colaborando em projetos comunitários ou sociais. 

Aprender a participar enfoca a vida em comum, portanto, trata-se de uma 

questão cívica que nos torna cidadãos. Isso implica, necessariamente, saber-se livre 

para agir e capaz de agir; saber buscar conjuntamente as melhores soluções para 
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problemas comuns, respaldadas em argumentos sólidos e sustentadas pela anuência dos 

envolvidos; promover a real democratização do conhecimento, que nos faz entender 

melhor o mundo e nos possibilita tomar decisões mais acertadas (no sentido 

comunitário) e, também, a valorização de certas virtudes, tais como a solidariedade, a 

responsabilidade, a tolerância e o profissionalismo. 

Finalmente, aprender a habitar o mundo deve tornar-se uma questão ética: uma 

ética de preocupação e cuidado com a humanidade, que faça parte da vida das pessoas 

de forma reflexiva e voluntária. Para isso, cabe trabalhar para que todos se 

conscientizem de que fazemos parte da humanidade e nosso destino é comum; como 

humanidade, devemos buscar um progresso psíquico, moral e espiritual; formamos uma 

unidade com a natureza, inclusive no que diz respeito à sobrevivência; somente 

podemos controlar parcialmente o futuro, e isso deve ser feito de forma reflexiva, além 

disso, temos que nos responsabilizar por nossas ações para garantir a viabilidade das 

futuras gerações. “Aprender a viver é reaprender uma maneira sustentável de habitar o 

mundo” (Puig, 2007, p. 76). 

 Podemos perceber alguns pontos em comum nas reflexões de Delors (1996), 

Morin (1999/2007) e Puig (1998b e 2007). De forma geral, destacamos o fato de que a 

educação em valores acontece nos espaços onde existe incentivo ao diálogo, promoção 

de projetos comuns, possibilidade para desenvolver a autonomia, cuidado com a 

humanidade em nós e no outro e valorização de algumas virtudes.  

Delimitamos até aqui em que consiste a educação em valores e quais as suas 

propostas básicas. Porém, uma pergunta precisa ser respondida para continuarmos a 

nossa investigação: É possível ensinar valores morais? Vejamos o que dizem alguns 

autores. 

Segundo M.N. Oliveira (2004), Kant afirma que a virtude deve ser adquirida, 

uma vez que não é inata e que o objetivo da educação é aperfeiçoar o ser humano. 

Também Comte-Sponville (2002) afirma que a virtude pode ser ensinada, mas deixa 

claro que isso deve ser feito mais pelo exemplo do que pelos livros. Camino e Luna 

(2004) consideram que os valores morais podem ser ensinados e apresentam as três 

perspectivas teóricas que abordam o processo de formação moral: a da aprendizagem 

social, a psicanalítica e a cognitivo-construtivista. Esta última perspectiva teórica, 

baseada nas idéias de Piaget e de Kohlberg, é a considerada neste trabalho. Vejamos, 

então, o que postulam os autores dessa perspectiva.  
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Piaget (1930/1996) considera que é possível ensinar valores morais, mas deixa 

claro que, para isso, devemos partir de dois princípios: “1º - não impor pela autoridade 

aquilo que a criança possa descobrir por si mesma; 2º - em conseqüência, criar um meio 

social especificamente infantil no qual a criança possa fazer as experiências desejadas” 

(p. 24).  Kohlberg (1984/1992) também acredita na possibilidade de que os valores 

morais sejam ensinados, a ponto de propor algumas formas de viabilizar tal educação, 

como é o caso da comunidade justa e da discussão de dilemas morais (Biaggio, 1997). 

Tais procedimentos serão enfocados mais adiante, na seção que trata especificamente 

das formas de aplicação da educação moral, intitulada Procedimentos de Educação em 

Valores. 

Outra forma de responder sobre a possibilidade de ensinar valores morais seria 

verificar o significado etimológico da palavra ensinar, conforme apontado por Araújo, 

Barbosa-Lima e Castro (2006). Segundo esses autores, ensinar vem do latim popular 

insignare, uma alteração de insignire, cujo significado é indicar, designar, e pode 

também ser entendido como “marcar com um sinal” (p. 240). Como, em grego, a 

palavra sinal é karakter, temos que a palavra ensinar traz em si mesma o significado de 

deixar uma marca de caráter (Araújo et al., 2006). Com isso, podemos afirmar que a 

própria palavra ensinar responde à nossa pergunta inicial. Sim, é possível ensinar 

valores morais, possibilidade também apontada por filósofos – Kant e Comte-Sponville 

– e teóricos – Piaget, Kohlberg e Camino e Luna – conforme foi apresentado. 

Porém, constatar a possibilidade de uma educação em valores é apenas parte do 

processo. Outra questão diz respeito à motivação das pessoas em relação a esse tema. 

Vejamos melhor esse ponto.  

Segundo nos mostra La Taille (2006a), existe uma ligação entre o sentimento de 

obrigatoriedade – típico do plano moral – e o querer fazer moral. Em termos de 

desenvolvimento, o despertar do senso moral (a capacidade de conceber deveres morais 

e sentir-se obrigado a cumpri-los) tem início na infância, por meio de sentimentos que 

inspiram o querer fazer moral (amor, medo, confiança, simpatia, antipatia e culpa). 

Posteriormente, esses sentimentos vão embasar duas grandes necessidades morais: 

sentir-se merecedor de confiança e sentir vergonha de não o ser. Dessa forma, podemos 

ver que, durante toda a gênese da moralidade, existe a busca de uma construção da 

representação de si com valor positivo. 

Além disso, o querer fazer moral está ligado à vontade e, conforme nos mostra 

Piaget (1954), esta é análoga à descentração. Em seu texto, Piaget mostra-nos que a 
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vontade está presente quando existe o conflito entre duas tendências (uma mais forte e 

outra mais fraca) e que, ao final, a tendência mais fraca se converte na mais forte. Em 

outras palavras, diante de um conflito entre o que uma pessoa quer fazer e o que deve 

ser feito, é imprescindível que a vontade esteja presente para organizar a distribuição de 

forças, de tal forma que o dever fazer se torne a opção mais forte. Transformar o dever 

fazer em um querer fazer é a grande busca dos educadores – pais e professores. O que 

Piaget (1954 e 1967/1998) aponta como solução é perceber que o que está em jogo é o 

vínculo entre o afetivo e o cognitivo, sendo a afetividade o aspecto energético, e a 

cognição, o aspecto estrutural. Dessa forma, uma mudança de ponto de vista resulta 

numa nova distribuição de forças, que possibilita uma ação no sentido daquilo que deve 

ser feito. Conforme Piaget (1967/1998) nos mostra, “quando o dever é 

momentaneamente mais fraco que um desejo definido, ela (a vontade) restabelece os 

valores segundo sua hierarquia anterior e postula sua conservação ulterior” (p. 57). 

 Assim, podemos dizer que a vontade é um organizador de forças que usa como 

base uma determinada hierarquia de valores. Por isso podemos afirmar com La Taille 

(1996) que a força de vontade não pode ser alcançada por um treino do controle dos 

afetos, mas, sim, pelo fortalecimento do sistema de valores individuais que 

caracterizam a moral autônoma. 

Tendo delimitado o que consideramos como educação em valores e constatado a 

viabilidade de que os valores morais sejam ensinados, cabe, então, responder à próxima 

questão: Em quais contextos sociais os valores morais podem ser ensinados? 

Apesar de Piaget (1930/1996 e 1972/1994) enfocar de forma mais específica a 

escola e de Kohlberg falar sobre o contexto da Comunidade Justa (Biaggio, 1997), 

ambos os autores consideram que a educação em valores acontece nos mais diversos 

espaços socais, visto que ela pode ser viabilizada em todos os momentos nos quais a 

pessoa, na sua interação com o meio, vive uma situação de desequilíbrio diante da qual 

ela tenha que ativar recursos próprios para solucionar tal conflito moral. Além desses 

autores, também Puig (1998a), Delors (1996), Morin (1999/2007) e Maturana (1998) 

consideram que a educação em valores pode ser viabilizada nos mais diversos espaços 

sociais, durante o curso da vida das pessoas. Assim sendo, podemos dizer que, de forma 

geral e para a maior parte de nós, esse tipo de educação começa pela família e, depois, 

se estende para os demais espaços sociais: amigos, meios de comunicação, escola, entre 

outros. 
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Esse fato pode ser confirmado por meio de pesquisas que ressaltam a 

importância dos olhares e juízos alheios na construção das representações de si (La 

Taille, 2002) e mostram a importância de determinados contextos sociais na formação 

de valores morais (Garcia & Müller, 2006); e por meio de outras que enfatizam a 

qualidade das relações com os pais, professores e amigos para o desenvolvimento 

psicossocial de crianças e adolescentes – pesquisas cujos resultados revelam que a 

qualidade das relações nesses contextos é importante no que diz respeito à auto-estima 

e à auto-avaliação dos adolescentes (Lapointe & Legault, 2004), e interferem na adoção 

de metas e objetivos baseados em competências morais (Wentzel, 1998). 

Especificamente, no que diz respeito ao contexto familiar, podemos citar três 

pesquisas: C. Camino, L. Camino e Moraes (2003); Prust e Gomide (2007); e Moraes, 

Camino, Costa, Camino e Cruz (2007).  

A primeira pesquisa tinha três objetivos, dos quais enfocaremos, para fins deste 

trabalho, apenas aquele que verificou a relação entre as práticas maternas de controle 

social e o julgamento moral dos filhos. Com relação à natureza das técnicas de controle 

usadas pelas mães que participaram da pesquisa, verificou-se a existência de dois 

fatores: um externo e um interno. O primeiro fator (externo) revela que as 

conseqüências para a criança, tanto positivas quanto negativas, não estariam 

relacionadas ao ato da transgressão em si, mas à intervenção de um agente exterior real 

(os adultos e/ou agentes de socialização) ou espiritual (Deus e/ou entidades 

sobrenaturais). Já o segundo fator (interno) relaciona as conseqüências negativas ao ato 

de transgressão propriamente dito. De forma geral, os resultados mostram que as 

crianças submetidas a uma coerção externa não percebiam a sua responsabilidade 

diante das conseqüências negativas derivadas de sua própria ação. Por outro lado, o 

outro estilo de técnica (controle interno) conduz a criança a perceber as conseqüências 

futuras de suas ações e, com isso, facilitam o processo de descentração e a aquisição do 

sentimento de responsabilidade sobre seus atos. Dessa forma, o uso de controle interno 

estimula a pensar em termos das conseqüências de uma ação e, com isso, a valorizar o 

desenvolvimento pessoal e coletivo, enquanto o enfoque centrado nas conseqüências 

externa e materiais de uma desobediência leva à valorização do conformismo e dos 

valores materiais (Camino et al., 2003). 

A segunda pesquisa (Prust & Gomide, 2007) buscou verificar a relação entre 

comportamento moral dos pais e dos filhos, comparando famílias consideradas de risco 

e de não-risco social. De forma geral, esta pesquisa mostra a importância do exemplo 
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dos pais e reforça dados encontrados em outras pesquisas, que apontam para o fato de 

que os pais do grupo considerado de risco não tinham argumentos morais nem davam 

oportunidades para os filhos vivenciarem virtudes, tais como a solidariedade, a justiça e 

a empatia. Por outro lado, pais do grupo de não-risco realizavam suas tarefas educativas 

tendo como base a empatia, a auto-crítica e a vergonha diante de transgressões. Em 

resumo, a pesquisa mostra que o exemplo dos pais (modelos morais, exercício da 

empatia, reparação de danos, entre outros) e a possibilidade de os filhos experienciarem 

situações nas quais os valores morais estejam presentes reforçam, nos filhos, um padrão 

de comportamento moral.  

A terceira pesquisa (Moraes et al., 2007) buscou analisar as relações entre a 

percepção das práticas parentais de socialização (consideradas segundo três critérios: 

coerção, aceitação e displicência) e os valores dos adolescentes. Os autores da pesquisa 

organizaram os valores em quatro grupos: materialistas (“status”, riqueza, lucro e 

autoridade); hedonistas (vida excitante, sensualidade, prazer e sexualidade); religiosos 

(temor a Deus e salvação da alma) e pós-materialistas (realização profissional, 

responsabilidade, dedicação ao trabalho, competência, alegria, amor, auto-realização, 

conforto, fraternidade, liberdade, igualdade e justiça social). Para fins deste trabalho, 

vamos enfocar três considerações dos autores: aquelas relacionadas às práticas 

parentais de socialização, as relacionadas aos valores pós-materialistas e as 

relacionadas aos valores hedonistas.  

No que diz respeito às formas de socialização, os autores destacam que parece 

haver uma clara diferenciação por parte dos adolescentes pesquisados entre as atitudes 

de dar afeto e dialogar (que demonstram uma relação de proximidade) e as atitudes de 

displicência e indiferença (reflexos de uma falta de atenção dos pais para com os 

filhos). Especificamente com relação ao grande grupo dos valores pós-materialistas 

(que incluem as noções de auto-realização, fraternidade, igualdade e justiça), a pesquisa 

reforça os resultados de outras pesquisas, ao mostrar que quanto maior a aceitação dos 

pais, maior a adesão dos adolescentes a esses valores, e quanto mais freqüentes as 

atitudes de coerção e de displicência por parte dos pais, menor a adesão dos 

adolescentes aos valores relacionados. Isso pode significar que a coerção dificulta a 

descentração sóciomoral, postura considerada necessária ao desenvolvimento de 

valores, tais como a igualdade e a justiça. Finalmente, os resultados não mostraram 

relação entre as práticas de socialização parentais e os valores hedonistas (vida 

excitante, sensualidade, prazer e sexualidade). Os autores consideram que esse fato 
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indica que tais valores são deixados pelos pais para serem abordados em outros 

contextos sociais, como a escola, os amigos ou a mídia (Moraes et al., 2007). 

Enfim, o que essas pesquisas nos mostram é o papel relevante que a família 

desempenha nesse contexto da educação em valores. Mas, conforme vimos na pesquisa 

de Moraes et al. (2007), outros contextos também têm sua importância.  

Sobre o contexto das amizades, já vimos no capítulo sobre Estudo da 

Moralidade Humana como Piaget (1932/1994) destaca o papel da relação entre iguais 

para a promoção da descentração, do respeito mútuo e da noção de reciprocidade, todas 

características necessárias para o desenvolvimento de uma moral autônoma. Sobre esse 

tipo específico de relacionamento, Garcia (2005) mostra-nos que os contextos de 

amizade possibilitam a construção de relações democráticas e igualitárias, baseadas na 

similaridade, na cooperação e no apoio social, visto que se sustentam, entre outras 

dimensões, em características morais (sinceridade, cuidado, igualdade) e no 

desenvolvimento de competências para lidar e negociar com conflitos. Acrescido a 

esses aspectos, temos a pesquisa de Wentzel (1998), que mostra como as relações de 

amizade são importantes no interesse geral das crianças na escola, e no grau de 

engajamento e persistência dos alunos nas atividades em sala de aula. 

Outro contexto social apontado por Moraes et al. (2007) como relevante é a 

mídia. A relação entre a mídia e os valores morais foi investigada por Fernandes e 

Camino (2006) e revelou que a televisão é o meio de comunicação mais consumido 

pelos estudantes secundaristas de uma escola pública da Paraíba, que assistem a 

programas durante cinco horas (em média), bastante diferente do tempo dedicado à 

leitura de jornais (cinco minutos diários) e revistas (nove minutos diários). As autoras 

comparam o tempo passado em frente à TV com o que os alunos passam em sala de 

aula e afirmam que isso “sugere que a educação e os valores veiculados pela TV 

competiam com a educação e os valores transmitidos pela escola” (p. 75).  

Coordenados a esse aspecto, Fernandes e Camino (2006) reforçam o papel da 

escola como espaço privilegiado para a formação de sujeitos autônomos, visão essa 

defendida na legislação brasileira por meio dos PCN (Brasil, 1997) e por vários autores 

citados nesta dissertação: Piaget, (1930/1996, 1972/1994), Kohlberg (conforme 

Biaggio, 1997), La Taille (2006c), Maturana (1998), Puig (1998a, 1998b, 2000, 2007), 

Araújo (1996, 2000, 2007), La Taille, Souza e Vizioli (2004), entre outros. Essa mesma 

percepção da escola como via privilegiada de construção individual e das relações entre 

indivíduos, grupos e nações é apontada por Delors (1996) e Morin (1999/2007). Nas 
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palavras de Puig (1998a), “a escola é, antes de tudo, um espaço social onde se simula a 

vida e se ensina a vivê-la” (p. 243), ou seja, um contexto importante para a formação 

em valores. 

 Porém, o contexto escolar é muito amplo. Por isso, vamos considerar com Puig 

(2007) que a educação em valores pode acontecer em três âmbitos dentro da instituição 

escolar: o inter-relacional, o curricular e o institucional. 

Os vínculos interpessoais entre os professores e seus alunos estão baseados em 

uma via de mão dupla: por um lado, existe a responsabilidade do adulto (professor) em 

relação ao jovem (aluno) – primeiro movimento moral da relação educativa – e esta 

abre a possibilidade de surgir um afeto recíproco, base do sentimento de respeito do 

aluno pelo professor. Mais uma vez constatamos a importância do vínculo afetivo como 

o motor do processo de educação em valores o que leva Puig (2007) a afirmar que os 

vínculos interpessoais autênticos têm um efeito insubstituível na formação da 

moralidade. 

Do ponto de vista curricular, Puig (2007) propõe que os temas morais sejam 

tratados dentro da escola tanto de forma transversal quanto de forma pontual, 

reservando espaços específicos para a promoção de debates. O importante é que a 

escola promova, em sua dinâmica curricular, a possibilidade de que os temas que 

preocupam o grupo possam ser colocados, não sob a forma de saberes acabados – esses 

espaços não devem ser momentos para inculcar valores nem mesmo para a transmissão 

de conhecimento –, mas no sentido de construir opiniões. 

Finalmente, Puig (2007) coloca a necessidade de a instituição escolar ser um 

espaço democrático, onde os valores morais estejam presentes: nas aulas, nos trabalhos 

cooperativos, nos projetos desenvolvidos, na organização de festas e eventos culturais, 

nas atividades esportivas, enfim, o objetivo é que a instituição se transforme em um 

espaço educativo por si mesmo.  

Assim sendo, até o presente momento constatamos que a educação em valores é 

possível e acontece nos mais diversos espaços sociais, entretanto, para fins deste 

trabalho, enfocaremos especificamente o contexto escolar. Cabe, agora, verificar os 

temas aos quais uma educação em valores poderia estar vinculada. 
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3.2 Conteúdos de uma Educação em Valores 

 

A pergunta que nos vai guiar durante a presente seção é: Em se tratando de 

educação em valores, quais valores morais devem ser ensinados? Quais valores são 

considerados importantes no atual contexto mundial?  

Em meio a essa discussão, no ano de 1996 um grupo de educadores, 

especialistas na área e líderes de organizações juvenis, coordenados pelo ‘The 

Josephson Institute of Ethics’, elaborou a seguinte lista de valores: respeito, 

responsabilidade, confiabilidade, cuidado, justiça/imparcialidade e cidadania (Huitt, 

2004). Além desse grupo, outros também elaboraram suas próprias listas, no intuito de 

organizar uma única proposta sobre quais valores morais seriam considerados 

necessários para serem implantados nas escolas norte-americanas. Apesar de diversas 

listas terem sido elaboradas por diferentes grupos e instituições nos EUA, não houve 

um consenso sobre quais valores deveriam ser ensinados nas escolas. Portanto, ainda 

em 1996, a ‘Association for Supervision and Curriculum Development’ sugeriu que 

cada comunidade estabelecesse o grupo de valores considerado apropriado para ser 

incluído no currículo específico de sua escola (Huitt, 2004).  Ao mesmo tempo, 

algumas instituições elaboraram princípios norteadores para a educação em valores, 

como, por exemplo, “Eleven principles of effective character education”, organizado 

pelo Character Education Partnership (Lickona, Schaps & Lewis, 2007) e “Character 

education manifesto”, elaborado por um grupo de estudiosos da Universidade de 

Boston, em 1996 (“Character education manifesto”, 1996). 

Aqui, no Brasil, o Governo publicou, em 1997, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (Brasil, 1997), documento oficial que orienta as diretrizes da 

educação em nível nacional. Sabemos que os PCN (Brasil, 1997) não apresentam uma 

proposta educacional concreta para a construção de valores morais, são propostas 

apenas diretivas, gerais, que visam a orientar atividades pedagógicas. Dentro das 

orientações dos PCN (Brasil, 1997), existe a recomendação de que as áreas de 

conhecimento sejam integradas por meio dos temas transversais: “temas sociais 

urgentes”, que devem ser trabalhados “no âmbito das diferentes áreas curriculares e no 

convívio escolar” (Brasil, 1997, p. 11). Tal proposta tem o objetivo de modificar a 

maneira pela qual o conhecimento é transmitido na escola: segundo nos mostra Araújo 

(2007), os conteúdos tradicionais das escolas (as aulas de matemática, português e 

outras) “deixam de ser a ‘finalidade’ da educação e passam a ser concebidos como 
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‘meios’, como instrumentos para trabalhar os temas que constituem o centro das 

preocupações sociais” (p. 38).  

De acordo com os PCN (Brasil, 1997), os temas transversais a serem 

trabalhados no âmbito escolar são ética, saúde, trabalho e consumo, meio ambiente, 

pluralidade cultural e orientação sexual. Como o presente estudo versa sobre a 

educação em valores, nosso enfoque recaiu sobre o tema transversal ética, formado 

especificamente por quatro blocos de conteúdo, quais sejam, diálogo, justiça, 

solidariedade e respeito mútuo. Consideramos que esses conteúdos podem ser divididos 

em dois grupos: os temas morais (justiça e solidariedade) e os procedimentos (diálogo e 

respeito mútuo). Apesar de a presente seção tratar especificamente dos conteúdos de 

uma educação em valores, consideramos interessante apresentar a proposta dos PCN 

(Brasil, 1997) de forma integral, por isso, vamos abordar cada um dos conteúdos ali 

destacados. Porém, deixaremos para tratar das considerações relativas aos 

procedimentos a serem utilizados em uma educação em valores na seção específica 

para esse assunto (seção 3.3 deste trabalho). 

Segundo os PCN (Brasil, 1997) o diálogo é uma atitude que implica conjugar a 

ação de falar e a ação de ouvir, ou seja, diálogo não significa nem monólogo nem 

imposição de idéias, mas construção conjunta. A importância do diálogo é apontada por 

vários autores como meio de alcançar o desenvolvimento moral (Piaget, 1930/1996, 

1932/1994; Kohlberg, 1984/1992; Puig, 1998a, 2000 e 2007; Delors, 1996; Morin, 

1999/2007, entre outros) e será mais bem explicada na seção intitulada Procedimentos 

de Educação em Valores. 

Com relação à justiça, o documento ressalta a importância desse valor tanto no 

convívio social quanto na vida política, e aponta formas de como aplicar esse conceito 

em sala de aula. Falaremos especificamente sobre esse item no tópico da presente seção 

(3.2.1), por isso passaremos para a apresentação do próximo conteúdo: a solidariedade. 

A solidariedade é apresentada como a possibilidade de “efetivamente, além do 

respeito, partilhar de um sentimento de interdependência” (Brasil, 1997, p. 104). Como 

tema transversal, ela busca incentivar atitudes concretas que visem ao bem-estar de 

todos e levem em consideração o compromisso e a cidadania. A intenção é aproximar a 

solidariedade da noção de doação e de ajuda desinteressada e traduzir essa aproximação 

em ações.  

Finalmente, temos o respeito mútuo: uma atitude que vai além do mero 

tratamento formal ou da “boa educação”, uma forma de demonstrar consideração pelo 
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outro, valorizando-o em sua singularidade, independentemente de sua opinião, religião, 

etnia, sexo, condição financeira ou qualquer outra característica particular. Também 

vamos enfocar esse tema na seção sobre Procedimentos de Educação em Valores. 

Porém os valores morais não se reduzem aos conteúdos apresentados nos PCN 

(Brasil, 1997) – nem foi essa a intenção de tal proposta curricular –, podendo incluir 

também o amor, a polidez, a honestidade, a tolerância, a honra, entre outros. Todos 

esses valores morais são passíveis de estudos empíricos e teóricos que demonstrem a 

sua relevância tanto dentro do universo da Psicologia da Moralidade, quanto no 

contexto da educação em valores.  

Para demonstrar a importância desses valores, faremos um breve relato de cada 

um, ressaltando a sua relação com a teoria. Assim sendo, entendemos que o amor, 

segundo Comte-Sponville (2002), apresenta três nuanças: Eros, o desejo, a “paixão” 

amorosa, Philia, a alegria da partilha, o querer bem a outrem e Ágape, o amor divino, o 

princípio criador de valor. Essas três nuanças entrelaçam-se e se completam, mas são 

distintas. Conforme já apresentamos, Piaget (1932/1994) mostra a importância do amor 

como um dos sentimentos fundadores da moral da heteronomia, e La Taille (2006a) o 

inclui na lista de sentimentos que inspiram o querer fazer moral. Além disso, Puig 

(2007) considera que a abertura para os demais acontece por meio de dinamismos de 

intersubjetividade, que incluem, entre outros procedimentos morais passíveis de serem 

compartilhados, as experiências afetivas de amizade e amor. 

A polidez, segundo Comte-Sponville (2002), é a primeira – e a menor – das 

virtudes. Ela cria as condições necessárias para o surgimento da moral, por isso, é 

necessária na criança, mas passa a ser insuficiente no adulto. Espera-se que o adulto 

seja, muito além de polido, generoso, justo, honesto, ou seja, que ele consiga exercitar 

as virtudes e não apenas ser bem educado. Para La Taille (2001), a polidez é o sinal 

mais ínfimo da consideração pelo outro, do respeito moral pelo outro: “a polidez traduz 

certa deferência para com outrem, o reconhecimento de sua existência e valor” (p. 98). 

Por isso, ser polido significa ser civilizado, e, conforme ele demonstra em seu estudo, a 

polidez faz parte das pistas que a criança menor emprega para julgar o caráter moral das 

pessoas. Além disso, Puig (2007) mostra que, para aprender a conviver, é necessário 

que haja uma relação cortês baseada em boas maneiras – duas qualidades (virtudes) que 

ajudam a desfazer a hostilidade e a promover relações cordiais entre as pessoas.  

A honestidade também é foco de muitas pesquisas entre as quais podemos citar 

a de Zebrowitz, Voinescu e Collins (1996) que verificaram a relação existente entre a 
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honestidade que as pessoas revelam hoje em dia e a forma como eram consideradas 

(honestas ou desonestas) quando eram crianças e a de Priester e Petty (1995) que 

pesquisaram as relações existentes entre a honestidade de uma pessoa – honestidade 

percebida ou realmente conhecida – e o grau de exatidão e confiabilidade de uma 

mensagem. Se considerarmos a honestidade pela via da confiabilidade, veremos que a 

questão de ser ou não merecedor de confiança também foi enfocada por La Taille 

(2006a) como uma necessidade moral relacionada à construção da representação de si 

com valor positivo. 

 A tolerância, para ser uma virtude, deve, segundo Comte-Sponville (2002), ter 

limites: nem tudo deve ser tolerado, como, por exemplo, atos violentos, cruéis, 

baseados em discriminações e preconceitos, entre outras barbaridades. Tolerar é tornar-

se responsável, é não responsabilizar o outro. Para Comte-Sponville (2002), essa 

virtude está para a vida coletiva assim como a polidez está para a vida interpessoal: é 

apenas um começo. Para Morin (1999/2007), existem quatro graus de tolerância: o 

primeiro implica a noção de respeitar a fala do outro, mesmo quando esta seja ignóbil, o 

segundo revela a percepção de que devemos respeitar idéias antagônicas à nossa, o 

terceiro grau relaciona-se ao anterior, ao mostrar que existe uma verdade na idéia 

antagônica à nossa, e essa verdade precisa ser respeitada e, finalmente, o quarto grau 

requer a consciência de que por vezes as pessoas erram sem a intenção de errar. E 

termina dizendo que “a tolerância vale, com certeza, para as idéias, não para os 

insultos, agressões ou atos homicidas” (p. 102). Segundo Comte-Sponville (2002), a 

tolerância precisa de limites para ser virtuosa. Também La Taille (1998) resgata essa 

idéia, ao dizer que “todo e qualquer cidadão do mundo precisa desenvolver e cultivar 

essa virtude sem a qual a violência impera e as barbáries florescem” (p. 106). O que La 

Taille (1998) nos mostra é que, longe de promover a uniformização das consciências, o 

que a tolerância propõe é que possamos entender e respeitar o outro, uma atitude 

claramente baseada na moral da autonomia. Em outras palavras, a tolerância é resultado 

de um desenvolvimento moral por meio do qual cada pessoa sabe respeitar os limites 

que não devem ser transpostos e não tolerar aquilo que ela considera inadmissível.  

Falamos até aqui sobre alguns conteúdos relativos à educação em valores: 

aqueles listados pelos americanos (Huitt, 2004), os propostos nos PCN (Brasil, 1997) e 

alguns outros que elegemos por serem encontrados, teórica e/ou empiricamente, nos 

estudos na área da Psicologia da Moralidade. Em termos gerais, o que La Taille (2006a) 

nos mostra é que, pelo fato de as possibilidades éticas serem muito amplas e estarem 
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relacionadas a escolhas pessoais, os seus conteúdos não devem ser especificados nem 

determinados. Por outro lado, “devemos definir conteúdos para a moral, pois é ela que 

confere às ‘opções de vida boa’ a sua legitimidade, isto é, confere-lhes as condições 

necessárias para que mereçam o nome de ética” (p. 60). Dentro dessa perspectiva sobre 

quais valores devem ser enfocados, La Taille (2006a) elege três virtudes morais, “todas 

elas condicionadas ao imperativo categórico kantiano já citado: cada ser humano deve 

sempre tratar a humanidade, em outrem e em si próprio, como um fim e nunca como 

meio” (p. 61). Estas três virtudes morais são justiça, generosidade e honra.   

A justiça foi incluída por ser a virtude maior, sem a qual a vida em sociedade é 

impossível, e está relacionada à esfera privada (ser uma pessoa justa) e à esfera pública 

(instituições justas). Logo, é tema tanto moral quanto político. Falaremos de forma mais 

específica sobre esse valor no tópico a seguir (3.2.1). 

A generosidade implica dar a alguém aquilo que lhe falta, e essa falta não 

corresponde a um direito da pessoa. Dessa forma, a generosidade complementa a 

justiça e, inclusive, a antecede na gênese da moralidade (La Taille, 2006b). La Taille 

(2006a) considera-a como uma virtude altruísta: favorece a quem é contemplado, mas 

não a quem age de forma generosa. Por sua vez, Comte-Sponville (2002) faz uma 

diferenciação entre generosidade e solidariedade, ao considerar que a primeira diz 

respeito ao coração e a segunda, ao corporativismo. Em outras palavras, a generosidade 

é desprendida de intenções e da exigência de reciprocidade, enquanto a solidariedade é 

marcadamente baseada no auto-interesse. 

Finalmente temos a honra, virtude considerada por La Taille (2006a) como o 

“valor moral que a pessoa tem aos próprios olhos e a exigência que faz a outrem para 

que esse valor seja reconhecido e respeitado” (p. 62). Assim a honra é o valor que opera 

a junção entre moral e ética: a forma como a pessoa se vê (auto-respeito) e o mérito 

moral envolvido em suas ações.  

Em resumo, o que toda essa gama de possibilidades sobre quais valores devem 

ser ensinados, a formulação de listas e a eleição de determinados conteúdos 

demonstram é a inegável importância de se discutir sobre o que ensinar, principalmente 

diante de um universo tão múltiplo. Consideramos, com La Taille (2006a), que os 

conteúdos morais devem ser definidos, e por isso optamos por enfocar um valor moral 

em específico – a justiça.  Este é o tema sobre o qual trataremos no tópico a seguir. 
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3.2.1 Justiça 

 

A justiça é o valor moral selecionado por nós como foco deste trabalho. 

Fizemos essa escolha porque esse é um valor moral apontado como fundamental por 

Piaget (1932/1994 e 1930/1996) e Kohlberg (1984/1992), e indicado por La Taille 

(2006a) como um dos conteúdos morais que devem ser considerados nos estudos sobre 

desenvolvimento moral. Além disso, por este ser um trabalho sobre educação em 

valores, outro motivo pelo qual escolhemos o valor moral da justiça diz respeito aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997). Sendo esse um dos valores 

enfocados pelo tema transversal ética, consideramos que ele poderia ser um valor 

presente no universo das professoras, tanto no que diz respeito à sua formação 

(graduação e formação continuada) quanto em relação à dinâmica de sala de aula. 

Dessa forma, esses são os motivos pelos quais elegemos o valor moral da justiça como 

foco desta pesquisa de mestrado.  

Já falamos anteriormente que a justiça é tida como a mais racional das virtudes 

e é considerada como o objeto por excelência da moralidade. Complementando isso, La 

Taille (2000) mostra-nos que a justiça é a única virtude que corresponde ao binômio 

direitos/deveres, tendo como uma de suas características a reciprocidade. Essa 

afirmação pode ser percebida no fato de que tanto podemos sentir-nos no dever de ser 

justos quanto no direito de sermos tratados de forma justa. Essa, aliás, é uma das 

características mais marcantes dessa virtude moral.  

Segundo nos mostra La Taille (2006a), a virtude da justiça está baseada em dois 

princípios: a igualdade, que considera que todo ser humano tem o mesmo valor 

intrínseco e, portanto, não existem argumentos para privilégios; e a eqüidade, que visa a 

tornar iguais os diferentes, considerando as especificidades de cada ser humano ou 

situação. Por isso podemos afirmar que a justiça delimita e regulamenta as ações das 

pessoas, o que possibilita a convivência em sociedade sobre as bases dos princípios de 

igualdade, eqüidade e reciprocidade.  

Além disso, as regulamentações possibilitam a aplicação de sanções para 

aquelas pessoas que porventura venham a violar as regras: é o movimento de ‘se fazer 

justiça’. La Taille (1992), inclusive, faz a distinção entre dever e justiça: “enquanto um 

dever se cumpre, a justiça se faz” (p. 53) Isso quer dizer que não existem procedimentos 

precisos para se fazer justiça: constantemente é preciso avaliar, pesar e interpretar as 

diversas situações para, então, poder decidir o que fazer. Segundo Piaget (1954), é esse 
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movimento de descentração que conduz aos sentimentos normativos e à vida moral. 

Mas, se em algumas situações os elementos morais estão presentes de forma evidente e 

clara, em outras situações eles comparecem de forma mais discreta e restrita. La Taille 

(2006a) diferencia essas duas capacidades avaliativas, chamando de equacionamento 

moral a avaliação de situações morais claras e de sensibilidade moral a avaliação de 

situações nas quais esses elementos não são evidentes. Em síntese, para se fazer justiça 

é necessário tanto saber equacionar elementos morais quanto ter sensibilidade para 

perceber esses elementos, mesmo quando eles não estão claros. Além disso, só o 

conhecimento não basta para se agir de forma moral; é fundamental que se saiba como 

aplicar esses conhecimentos. De forma geral, podemos apontar ao menos duas formas 

de se fazer justiça, as quais denominamos, com Piaget (1930/1996, 1932/1994 e 1954) 

de heterônoma e autônoma. A primeira está baseada em critérios externos e alheios ao 

sujeito, e a outra, baseada em uma forma de pensar apoiada em critérios legitimados 

pela própria pessoa.  

A fim de compreender melhor essa relação da justiça com o desenvolvimento 

moral, nada melhor do que nos remetermos à obra de Piaget (1932/1994) e buscar, ali, 

as explicações para essa ligação. Como já foi apresentado anteriormente, Piaget 

(1932/1994) menciona duas grandes fases do desenvolvimento moral: a fase de 

heteronomia e a fase de autonomia. Pensando-se em termos de justiça, ser regido por 

uma relação de coação significa considerar certo aquilo que é imposto pela autoridade. 

Por outro lado, nas relações de cooperação, é considerado certo aquilo que foi acordado 

entre todos e que não fere nem as relações de respeito mútuo, nem a eqüidade, nem a 

reciprocidade. Conforme resume La Taille (2006a), na fase de heteronomia, uma regra 

é boa porque ela deve ser respeitada. Na fase de autonomia, uma regra deve ser 

respeitada porque ela é boa. 

Com relação ao desenvolvimento da noção de justiça nas crianças, Piaget 

(1932/1994) aponta três grandes etapas. No primeiro período, a justiça está subordinada 

à autoridade do adulto: é considerado justo tudo aquilo que está em acordo com as 

ordens impostas pela autoridade dos adultos, autoridade esta baseada na relação 

assimétrica que existe entre adultos e crianças. Nessa fase, a criança considera que toda 

sanção é legítima, necessária, e constitui o princípio mesmo da moralidade. Além disso, 

a justiça é tida como imanente: uma justiça automática que emana da natureza física e 

dos objetos inanimados. O segundo período surge juntamente com o desenvolvimento 

progressivo da autonomia, que é marcada pela primazia da igualdade sobre a 
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autoridade. Nesse período, as sanções são consideradas legítimas quando decorrentes 

da reciprocidade e não mais determinam a moralidade dos atos: o ato moral é procurado 

por si só, independentemente da sanção. O terceiro período apontado por Piaget 

(1932/1994) surge com a capacidade que a criança adquire de relativizar a igualdade 

por meio do sentimento de eqüidade. Em outras palavras, ela percebe que a lei não é 

igual para todos e que as circunstâncias particulares podem servir de atenuantes para se 

aplicar a sanção. Isso faz com que a igualdade se torne mais efetiva do que era no 

período anterior. 

Tendo abordado o tema das sanções, precisamos esclarecer como esse termo se 

relaciona com o valor moral da justiça e como ele é apresentado dentro da teoria 

piagetiana. Falar de sanção significa relacionar o erro à sua punição. Em seus estudos, 

Piaget (1932/1994) verificou que existem duas formas de sanção, cada uma referente à 

fase do desenvolvimento moral em que a criança se encontra.  Na fase de heteronomia, 

existe a noção de sanção expiatória, na qual a sanção (ou castigo) é vista como forma 

de expiação do erro ou de recompensa do acerto. Isso significa que existe uma relação 

direta entre a coação e as regras de autoridade – por isso a punição é arbitrária. Isso 

quer dizer: não existe relação entre o conteúdo da sanção e a natureza do ato 

sancionado. Além disso, existe a noção de que quanto mais severa a punição, tanto mais 

justa ela é. Na fase de autonomia, com a idéia de igualdade e de reciprocidade mais 

presente no universo moral infantil, a sanção expiatória dá lugar à sanção por 

reciprocidade. Como, nesse momento, as relações de cooperação e as regras de 

igualdade estão presentes, as sanções servem para restabelecer a ordem necessária para 

o bom funcionamento da reciprocidade. Há relação de conteúdo e de natureza entre a 

falta e a punição.  

Em outras palavras, Piaget (1932/1994), em seus estudos, mostra-nos como a 

noção de justiça se modifica durante o desenvolvimento moral da criança e como ela se 

relaciona à idéia de sanção a ser aplicada em cada situação. Assim, durante o 

desenvolvimento moral, a sanção expiatória tem primazia sobre a sanção por 

reciprocidade, assim como a moral da coação antecede a moral da cooperação.  

Mencionar a respeito da sanção, na teoria piagetiana, remete-nos às noções de 

justiça retributiva e justiça distributiva: dois conceitos que vamos abordar neste 

momento. 

Piaget (1932/1994) chamou de justiça retributiva aquela que diz respeito à 

relação entre um ato e sua retribuição. Para haver justiça, é fundamental: evitar que a 
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sanção puna um inocente ou recompense um culpado; além disso, é fundamental que 

tanto a sanção quanto a recompensa sejam dosadas na medida correta. Como o 

desenvolvimento moral acontece no sentido da heteronomia para a autonomia, assim 

também a justiça retributiva segue um percurso similar. Inicialmente prevalece a noção 

de justiça baseada na sanção expiatória (típica da fase de heteronomia), mas esta vai, 

progressivamente, dando lugar à noção de sanção por reciprocidade (típica da fase de 

autonomia), como vimos anteriormente. Um processo que se inicia com a noção de que 

uma punição é justa por ser severa progride para a idéia de que uma punição é justa por 

estar relacionada ao que foi feito e chega à percepção de que “não é necessário 

compensar a falta por um sofrimento proporcional, mas fazer compreender ao culpado, 

por medidas apropriadas, em relação com a própria falta, que ele rompeu o elo de 

solidariedade” (Piaget, 1994, p. 179).  

Já a justiça distributiva é aquela que se baseia na noção de que uma repartição é 

injusta quando favorece uns à custa de outros. Por isso ela também é chamada de 

justiça igualitária, visto que a justiça comparece como forma de tratamento igual entre 

as pessoas. Para que essa noção se desenvolva, é fundamental a aquisição da noção de 

igualdade e, posteriormente, da noção de eqüidade, que, nas palavras de Piaget 

(1932/1994), significa “nunca definir a igualdade sem considerar a situação particular 

de cada um” (p. 216). É esta última – a noção de eqüidade – que permite que a 

aplicação (distribuição) das regras seja efetuada de forma justa, visto que cada pessoa é 

avaliada de forma relativa, tendo como foco as suas particularidades.  

Mais uma vez podemos verificar que, na teoria piagetiana, para entender o 

desenvolvimento moral – e, portanto, o desenvolvimento da noção de justiça –, é 

fundamental compreender como a criança passa, progressivamente, da moral da 

heteronomia para a moral da autonomia. Outro grande teórico do estudo da moralidade, 

conforme vimos no capítulo sobre o Estudo da Moralidade Humana, foi Lawrence 

Kohlberg. Assim, vamos ver como esse autor percebe a relação da justiça com o 

desenvolvimento moral. 

Também para Kohlberg (1984/1992) o desenvolvimento moral acontece em 

estágios, e uma pessoa alcança a maturidade moral quando consegue compreender a 

diferença entre justiça e lei. Ao fazer essa diferenciação, a pessoa passa a perceber que 

algumas leis podem ser moralmente erradas e, portanto, devem ser modificadas. Essa 

maturidade moral pode ser percebida por meio da passagem de um estágio para outro, 

como já explicamos anteriormente. Segundo Biaggio (1997), é importante enfatizar que 
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esses estágios refletem formas de raciocínio perante uma determinada situação, e não 

conteúdos morais: o que importa é a justificativa que a pessoa apresenta para a sua 

resposta. É o raciocínio moral que possibilita a uma pessoa sair da posição de 

passividade perante os valores da cultura e transcender essa socialização. Em outras 

palavras, é pelo raciocínio moral que uma pessoa entende que a justiça não é a mesma 

coisa que lei, e que as leis podem ser questionadas e modificadas, se não forem justas. 

Vimos como os principais teóricos da área da moralidade enfocam o valor 

moral da justiça. Torna-se então necessário saber quais as contribuições das pesquisas 

da área para esta dissertação de mestrado.  

Com relação às pesquisas que enfocam o desenvolvimento dos princípios de 

justiça distributiva entre crianças e adolescentes, verificamos que Sales (2000) realiza 

um estudo sobre esse conceito relacionando-o às normas sociais escolares e percebe 

que, enquanto as crianças menores respondem às questões levando em consideração os 

resultados aparentes dos atos ou a sua conformidade às regras da escola, os 

adolescentes realizam uma análise das intenções envolvidas. Isso mostra um 

desenvolvimento progressivo da noção de justiça, incluindo a passagem gradativa do 

princípio de igualdade para o princípio de eqüidade. Esse desenvolvimento progressivo 

dos princípios de justiça distributiva também foi encontrado por Dell’Aglio e Hutz 

(2001) em pesquisa sobre situações hipotéticas de distribuição de recompensas.  

Sobre o significado desse valor moral para pré-adolescentes e adolescentes, a 

pesquisa de Garcia e Müller (2006) buscou avaliar o grau de importância de 

determinados valores em uma amizade, o grau de relevância desses valores em 

contextos sociais específicos (família, escola, amigos, igreja e mídia) e a influência dos 

pais, professores e amigos no desenvolvimento dos valores. Tal estudo concluiu que a 

justiça é um dos valores considerados mais importantes em uma amizade, assim como 

na escola e na família, e esses dois últimos contextos sociais são os que mais ajudam a 

desenvolver esse valor moral. Ou seja, segundo os pré-adolescentes e os adolescentes 

pesquisados, a justiça é um valor moral importante e também é considerada como tal 

pela escola e pela família. 

Para verificar a compreensão de adolescentes sobre injustiça no ambiente 

escolar, Carbone e Menin (2004) entrevistaram alunos entre 13 e 15 anos de escolas 

públicas e particulares. É interessante ressaltar que os resultados mostram que o agente 

da injustiça varia dentro do ambiente escolar (professores, alunos, direção, entre 

outros), mas o tipo de injustiça aplicado é basicamente a legal, baseada nas regras da 
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escola, ou a retributiva, baseada na atribuição arbitrária de penalidades (do tipo 

“chamar a atenção” ou “reduzir a nota”).  

Em outro trabalho, Shimizu e Menin (2004) analisaram as principais 

representações sociais de lei, justiça e injustiça apresentadas por jovens argentinos e 

brasileiros. Tal estudo apontou que para os jovens brasileiros a lei tem um caráter 

impositivo e, assim como a justiça, é expressa em termos dos resultados negativos, 

como, por exemplo, injustiça e desigualdade. Para os jovens argentinos a lei é 

considerada um direito constitucional que deve assegurar a igualdade de direitos, e é 

expressa, assim como a justiça, em termos do motivo da sua falta: a corrupção. De 

forma geral, os jovens argentinos demonstraram estar mais próximos dos aparatos 

legais, apresentando melhor esclarecimento em relação a eles, enquanto para os jovens 

brasileiros “a busca da autonomia é mais plausível predominantemente no âmbito 

privado” (p. 246). Sem ter a pretensão de generalizar essas conclusões, as autoras 

esclarecem que esses dados servem para mostrar que as representações sociais podem e 

devem ser contextualizadas. 

A pesquisa de La Taille e Harkot-de-La-Taille (2006) sobre os “Valores dos 

Jovens de São Paulo” mostra que a moral é considerada um item importante para a 

sociedade por 59% dos jovens pesquisados e que a virtude da justiça é considerada a 

mais importante por 44,5% dos sujeitos. Os autores apontam para o fato de a justiça ter 

um caráter tanto moral quanto jurídico e poder ser institucionalizada por meio do Poder 

Judiciário. Esse dado condiz com a pesquisa anteriormente mencionada (Shimizu & 

Menin, 2004), que mostrou a relevância que a justiça, como instituição, tem para os 

jovens brasileiros.  

Assim, com relação ao valor moral da justiça, podemos dizer que, de forma 

geral, essas pesquisas mostram que o jovem brasileiro percebe esse valor moral tanto 

pela sua presença como pela sua ausência – injustiça – e que consideram a justiça uma 

virtude importante.   

Tendo traçado uma visão geral desse valor moral de forma teórica e empírica, 

consideramos relevante remeter-nos a uma forma específica de injustiça: a humilhação. 

Infelizmente os estudos (Alencar, 2003; Andrade, 2006; Alencar & La Taille, 2007) e 

as experiências pessoais de cada um de nós revelam que essa forma de injustiça é muito 

comum. Em uma revisão sobre o tema, Andrade (2006) aponta que a humilhação é uma 

maneira violenta de rebaixar o outro, destruindo a boa imagem que ele tem de si. Além 

disso, tal ação pode gerar impotência por parte de quem é humilhado. De forma geral, 
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conforme verificado por Alencar e La Taille (2007) em sua revisão de estudos sobre 

esse tema, as situações de humilhação podem ser analisadas segundo as características 

da própria ação, do agressor e das pessoas que assistem, ou seja, um contexto com 

muitas variáveis. Assim, por exemplo, uma humilhação pode ser considerada 

domesticada, ritualizada ou violentadora de acordo com três critérios: a força da 

humilhação, sua duração e os lugares do agressor e da vítima (La Taille, 2002; Alencar 

& La Taille, 2007). Na humilhação domesticada (como é o caso das zombarias entre 

amigos), a ação é leve e o nível de tolerância da vítima é levado em consideração, sua 

duração é breve e os lugares de agressor e vítima são intercambiáveis no sentido de que 

aquele que hoje zomba ou faz piada amanhã poderá ser alvo das zombarias e das piadas 

alheias. Nas humilhações ritualizadas (como são os trotes universitários), porém, o 

limiar de tolerância das vítimas é, de longe, ultrapassado e, apesar de breves, essas 

ações não admitem a reciprocidade entre agressor e vítima – se bem que a pessoa 

humilhada não esteja condenada a permanecer para sempre no lugar de vítima. Por fim, 

a humilhação violentadora que, além de ultrapassar os níveis de tolerância da pessoa 

humilhada e não admitir reciprocidade entre agressor e vítima, incide sobre aspectos 

centrais da personalidade da vítima e faz com que ela permaneça, se possível para 

sempre, na sua posição de rebaixamento. 

Apesar de a humilhação não ser foco específico deste trabalho, ela apresenta 

uma interface com a justiça por uma perspectiva tanto social quanto individual. Do 

ponto de vista social, temos que a humilhação fere direitos expressos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (Declaração, 1948) e também viola direitos previstos 

no Código Penal (Brasil, 2000). Do ponto de vista pessoal, os atos de humilhação 

invadem a fronteira moral da intimidade, fronteira essa regulada por normas que 

estabelecem direitos e deveres com relação ao falar-de-si e o calar-sobre-si (La Taille, 

Bedoian & Gimenez, 1991; La Taille, Maiorino, Storto & Roos, 1992; e La Taille, 

Duarte & Mello, 1993). Em suma, é exatamente pelo fato de a humilhação ser 

considerada um ato injusto que ela foi incluída neste trabalho.  

Apresentamos até aqui um breve enfoque sobre a viabilidade de uma educação 

em valores, sobre os contextos sociais nos quais tal educação pode ser efetuada e, entre 

essas possibilidades, definimos que nosso enfoque é o contexto escolar. Em seguida, 

verificamos a amplitude de valores morais passíveis de serem ensinados e, portanto, 

também definimos o conteúdo moral que estaremos enfocando nesta pesquisa: a justiça. 

Nosso próximo passo será verificar a questão dos procedimentos de educação em 
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valores. Afinal, como nos aponta La Taille (2000), as virtudes (ou pelo menos 

algumas), dependendo da interpretação ética que a elas se dê e ao lugar que, como 

valor, ocupam nas representações de si, podem transformar-se em fatores 

complicadores do pensar e agir morais. Ora, tal possibilidade deve ser levada em conta, 

notadamente na educação (p. 120), uma consideração importante, principalmente em 

um trabalho cujo enfoque diz respeito à forma pela qual essa virtude é ensinada nas 

escolas a fim de que seja legitimada como valor e integrada à personalidade moral dos 

alunos.  

 

 

3.3 Procedimentos de Educação em Valores  

 

O tema da educação em valores, como falamos na Introdução, é “apaixonante” 

e, talvez por isso, Puig (2007) nos faça o seguinte alerta: “A educação em valores não é 

algo que se alcance simplesmente porque se acredita ou se deseja; é preciso encontrar 

meios para realizar de fato o que se imagina” (p. 104). Assim sendo, a pergunta que nos 

guia no início desta seção é: como fazer para ensinar sobre os valores morais? Vejamos, 

inicialmente, as propostas de Piaget e Kohlberg.  

Quando menciona as técnicas gerais da educação moral, Piaget (1930/1996) cita 

três aspectos distintos para serem analisados: a) as relações interindividuais; b) as 

formas de ensino oral e c) as ações das crianças. Vejamos cada um desses aspectos.  

No que diz respeito ao primeiro aspecto, as relações interindividuais podem 

estar baseadas no respeito unilateral ou no respeito mútuo que, como já vimos 

anteriormente, lançam as bases para uma moral heterônoma, fundamentada na coação, 

ou para a moral autônoma, baseada na cooperação.  

A relação adulto-criança é, em tese, uma relação assimétrica e, portanto, 

baseada no respeito unilateral. É importante deixar claro que as relações assimétricas 

existem e são importantes para o processo de desenvolvimento. O que precisa ser 

observado nessas relações é a postura dos adultos perante as crianças: uma postura de 

imposição, coação ou repreensão faz com que o respeito unilateral se mantenha, o que 

pode dificultar a transição para a moral autônoma. Por outro lado, uma postura de 

estímulo à cooperação, ao respeito mútuo e às ações que levem à autonomia pode 

colaborar com essa transição. Nas palavras de Piaget (1932/1994): “o adulto deve ser 

um colaborador, e não um mestre, do duplo ponto de vista moral e racional” (p. 300). 
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Cabe destacar que, para Piaget (1930/1996), tanto o respeito mútuo quanto o respeito 

unilateral são fontes essenciais da vida moral infantil e, como tais, não podem ser 

desconsiderados. Por outro lado, é preciso estar atento para que a educação em valores 

não fique baseada unicamente no respeito à autoridade adulta, porque “existe na criança 

não uma, mas duas morais presentes: assim, os procedimentos educativos fundados 

somente no respeito unilateral negligenciam a metade, e não a menos importante, dos 

profundos recursos da alma infantil” (Piaget, 1996, p. 12).  

Com relação ao segundo aspecto, isto é, às formas de ensino oral, Piaget 

(1930/1996) menciona quatro níveis de procedimentos verbais de educação em valores. 

O primeiro seria aquele no qual estão incluídas as lições de moral propriamente ditas: 

aquelas baseadas em um programa sistemático de ensino de valores (tais como as aulas 

de etiqueta) que enfocassem aspectos da prática moral. O segundo seriam as 

conversações morais às quais o professor relacionaria algumas histórias (reais ou 

literárias) com valores morais. Piaget (1930/1996) ressalta que o sucesso de tais 

conversações morais depende em muito da personalidade do narrador visto que essa 

técnica ainda busca “inculcar-lhes [nos alunos] de fora e impor à sua admiração” 

Piaget, 1996, p. 17) alguns valores morais. O terceiro procedimento visa a inserir a 

moral em todo o processo de educação, buscando “utilizar as diferentes matérias de 

ensino para tecer considerações morais” (Piaget, 1996, p. 15). E, finalmente, o quarto 

procedimento é baseado nas idéias da escola ativa. Nesse nível, o papel do professor é o 

de ajudar as crianças, quando solicitado, a relacionarem as experiências efetivas vividas 

por elas com temas morais.  

Vemos nesses quatro níveis de intervenção aquilo que foi apontado 

anteriormente: que a postura do professor perante o aluno pode ser de imposição, o que 

contribui para a manutenção de uma heteronomia, ou de estímulo aos alunos no sentido 

de contribuir para o desenvolvimento da sua autonomia. Especificamente em relação ao 

quarto procedimento, este é uma intervenção típica dos métodos denominados de self-

government, que são claramente defendidos por Piaget (1930/1996 e 1932/1994) como 

promotores de uma moral autônoma. 

Isso nos remete ao terceiro aspecto de análise das técnicas de educação em 

valores: as ações das crianças. Para Piaget (1930/1996), a educação em valores está 

relacionada a toda atividade da criança e, principalmente, àquelas que ela realiza com 

outras – por isso, as técnicas utilizadas não podem estar fundadas na heteronomia, mas 

devem visar ao desenvolvimento da autonomia por meio do estímulo do intercâmbio 
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entre elas. Em resumo, para Piaget (1930/1996), o desenvolvimento moral das crianças 

segue a seqüência heteronomia-autonomia e isso deve ser levado em consideração pelos 

adultos que estão responsáveis por sua educação em valores. 

Com relação às propostas de Kohlberg sobre procedimentos de educação em 

valores, Biaggio (1997) ressalta que esse autor considerava que a maturidade do 

julgamento moral poderia ser estimulada. Para provar essa hipótese, ele e um 

colaborador (Moshe Blatt) utilizaram técnicas de dinâmica de grupo para estimular a 

maturidade de julgamento moral. Essas técnicas consistiam na formação de grupos para 

discussão de dilemas morais: situações que promovem impasse cognitivo por meio de 

conflito entre valores morais. O exemplo clássico proposto por Kohlberg é chamado de 

dilema de Heinz. Em termos gerais, esse dilema apresenta a situação hipotética vivida 

por um senhor, cuja esposa está gravemente enferma. Este senhor necessita de uma 

medicação para salvar a vida dela, mas o valor de tal remédio é extremamente alto e ele 

não tem como comprar. O farmacêutico que possui a medicação não se dispõe a 

nenhum tipo de negociação. Várias são as perguntas deste dilema, mas todas elas 

buscam saber o que deve ser feito e por quê? O desafio cognitivo, nesse caso, está 

localizado na contraposição de dois valores: a preservação da vida e o direito à 

propriedade.  

Blatt e Kohlberg (conforme citado em Biaggio, 1997) perceberam que os grupos 

de discussão formados por pessoas cujo raciocínio moral estava muito distante um do 

outro (por exemplo, estágio 1 do nível pré-convencional e estágio 2 do nível pós-

convencional) não resultavam em um desenvolvimento moral das pessoas dos estágios 

iniciais. Mas, naqueles grupos formados por pessoas cujo raciocínio estava ligado a 

níveis próximos (por exemplo, estágio 2 do nível pré-convencional e estágio 1 do nível 

convencional), as discussões resultavam em um amadurecimento refletido na passagem 

para o estágio seguinte. Em outras palavras, o raciocínio do estágio superior é 

alcançado por meio de uma intervenção que inclua conflitos cognitivos, desde que esses 

conflitos promovam o diálogo entre os membros do grupo. Além disso, é importante 

que o grupo seja formado por pessoas que estejam em níveis subseqüentes de raciocínio 

moral para que o diálogo promovido no grupo possa resultar no amadurecimento moral 

dos envolvidos. 

Um dado relevante desse estudo para o nosso trabalho diz respeito à faixa etária 

que melhor assimila esse tipo de intervenção. Segundo Biaggio (1997), Blatt e 

Kohlberg perceberam que os efeitos das intervenções permaneciam por muito tempo e 
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eram mais marcantes com pré-adolescentes. Em outras palavras, a pré-adolescência 

seria um período crítico para as intervenções no desenvolvimento moral. Esse dado 

interessa para nosso trabalho visto que estaremos pesquisando professores de alunos 

que se encontram nessa fase do desenvolvimento, ou seja, alunos num momento 

singular de seu desenvolvimento moral. 

De forma geral, podemos dizer que os procedimentos de educação em valores 

apresentados incluem as relações interpessoais; os métodos orais, com amplo destaque 

para o diálogo; e as ações cooperativas. Além disso, acrescentamos a essa lista a 

questão da explicitação de valores e a relação entre os valores abordados e as 

situações práticas.  

A seguir apresentaremos cada uma dessas propostas, porém desde já 

gostaríamos de fazer três esclarecimentos. Inicialmente, cabe elucidar que sabemos que 

os procedimentos de educação em valores aqui apresentados não são os únicos 

passíveis de serem aplicados. Fizemos essa seleção específica levando em conta as 

propostas de Piaget (1930/1996) e de Kohlberg (1984/1992 e conforme citado em 

Biaggio, 1997), mas, além desses parâmetros específicos, vários outros procedimentos 

de educação em valores podem ser encontrados na própria bibliografia desta 

dissertação, como, por exemplo, em Puig (1998b; 2007), Maturana (1998), La Taille 

(2006c), Araújo (2007), entre outros. 

Também cabe ressaltar o fato de que, em todos os cinco parâmetros que iremos 

apresentar, a dimensão afetiva está incluída e presente (Piaget, 1930/1996, 1932/1994, 

1967/1998, 1972/1994; Kohlberg, 1984/19921984/1992; La Taille, 1996, 2002, 2006c; 

Menin, 1996; Rique & Camino, 1997; Camino, 1998; Bertussi, 1998; Wentzel, 

1998; Puig, 1998a, 2000, 2007; Araújo, 2000, 2007; Comte-Sponville, 2002; Lapointe 

& Legault, 2004; Camino & Luna, 2004; Camino et al., 2007). De forma geral, 

podemos dizer, com Puig (2000), que “o impulso moral nasce da relação afetiva com os 

outros” (p. 62), daí o fato de que as relações interpessoais envolvidas nos 

procedimentos de educação em valores são mediadas pela dimensão afetiva. Como o 

presente trabalho não visa a enfocar a dimensão afetiva, recomendamos a leitura do 

livro Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas de La Taille (2006a), no qual o 

autor contempla a relação entre ambas as dimensões. 

Além disso, um último esclarecimento se faz necessário: a separação que 

fizemos dos procedimentos em tópicos tem uma finalidade didática – enfocar um tema 

de cada vez. Porém, na atividade diária de educar em valores, tais perspectivas 
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acontecem de forma integrada e simultânea; a postura do professor não está 

desvinculada de sua forma de promover discussões. Assim, um professor autoritário 

provavelmente vai usar métodos orais impositivos. Na mesma linha de raciocínio, as 

atividades cooperativas têm maior probabilidade de ser facilitadas em um ambiente 

escolar que tenha explicitado esse enfoque sobre a cooperação em todos os âmbitos da 

instituição. Dessa forma, passemos à apresentação dos procedimentos de educação em 

valores, iniciando com a questão das relações interpessoais. 

Assim, vamos abordar de forma mais específica, neste momento, a questão da 

postura do professor, do respeito mútuo e do limite, por avaliarmos que tais aspectos 

devem ser considerados no que se refere às relações interpessoais – em especial àquelas 

que têm como finalidade a educação em valores.  

No que diz respeito ao contexto das relações interpessoais, cabe destacar a 

seguinte afirmação de La Taille (2006c): 

A escola deve promover a formação moral de seus alunos. Cem anos de estudos 
psicológicos demonstraram claramente que há um desenvolvimento moral e que 
este depende essencialmente da qualidade das relações sociais nas quais a 
criança e o adolescente evoluem (p. 14). 

 
 

Dentro desse contexto interpessoal, a postura dos professores diante dos alunos é 

fundamental, tendo como pano de fundo a questão do respeito e dos limites.  

Conforme vimos mostrando ao longo deste trabalho, Piaget (1930/1996, 

1932/1994) deixa bem claro em seus estudos que a maneira de ser do professor (adulto) 

ante as crianças deve ser sempre de promoção do desenvolvimento – cognitivo e moral. 

Isso significa que a postura dos professores – de coação ou de cooperação – é um ponto 

fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento moral dos alunos. Se uma postura 

de cooperação serve de estímulo para o surgimento e a consolidação da moral 

autônoma, uma postura impositiva impede esse processo e faz com que os alunos 

permaneçam com uma moral heterônoma. Essa perspectiva é corroborada por pesquisas 

que mostram que, em intervenções baseadas na perspectiva piagetiana, o método mais 

explicativo (democrático) surtiu um avanço moral maior do que no estilo autoritário 

(Camino, 1998), e que o uso de métodos autoritários e de procedimentos de coerção 

pelos professores forma alunos heterônomos que interiorizam valores por imposição, 

submissão ou simples imitação, e não alunos autônomos, criativos, críticos e 

conscientes (Bertussi, 1998). 
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Sobre a questão do respeito, já dissemos no capítulo Estudo da Moralidade que 

existem duas possibilidades de ele acontecer: as relações assimétricas coercitivas, nas 

quais o respeito é unilateral, portanto não existe reciprocidade, reforçam a heteronomia; 

e as relações simétricas, baseadas na noção de reciprocidade, nas quais o respeito é 

mútuo e, por isso promovem a autonomia moral. Piaget (1932/1994) considera este tipo 

de respeito (mútuo) como uma das condições necessárias para o desenvolvimento da 

moral da autonomia. Além disso, este é um dos conteúdos propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997) no tema transversal ética. Segundo consta 

nesse documento, o respeito pode estar relacionado aos sentimentos envolvidos nas 

relações, vinculado a atitudes positivas (admiração, veneração) ou negativas 

(submissão, humilhação); além de poder acontecer de forma unilateral ou recíproca. 

Nas relações assimétricas, podemos verificar a manifestação do respeito unilateral, na 

qual um manda e o outro obedece. Já nas relações de reciprocidade observa-se a 

possibilidade do surgimento do respeito mútuo: forma mais ampla e moralmente 

desenvolvida do respeito, que se fundamenta na noção de que “ao dever de respeitar o 

outro articula-se o direito, a exigência, de ser respeitado” (Brasil, 1997, p.96). Essa 

questão do respeito mútuo é também considerada por Maturana (1998), quando fala de 

respeitar o outro como legítimo outro em todos os espaços de convivência e é levantada 

por Morin (1999/2007) tanto quando enfoca a necessidade de garantir que haja, entre as 

pessoas, uma compreensão mútua, quanto no momento em que revela a urgência de que 

as relações entre as pessoas sejam pautadas na habilidade de “respeitar no outro, ao 

mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo” (p. 105). Enfim, o 

respeito mútuo é, indubitavelmente, um dos estímulos que possibilitam o 

desenvolvimento moral. 

Com relação ao tema dos limites, gostaríamos de apresentar a proposta de La 

Taille (1998) sobre as três dimensões educacionais que eles englobam. A primeira delas 

diz respeito ao limite que precisa ser transposto por ser uma busca da maturidade e da 

excelência. Nesse sentido, o limite aponta para a possibilidade de aprimoramento, de se 

tornar melhor do que se é. A segunda dimensão consiste em saber definir o limite entre 

o que é permitido e o que é proibido. Nesse contexto La Taille (1998) enfatiza a 

necessidade de que os limites incidam sobre as ações e não sobre os sentimentos. 

Finalmente, temos a terceira dimensão – aquela que cada pessoa impõe aos demais e 

que foi apresentada anteriormente como a fronteira moral da intimidade, em poucas 

palavras: o limite que nos possibilita a intimidade e o segredo.  
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Assim sendo, um dos parâmetros dos procedimentos de educação em valores é o 

enfoque nas relações interpessoais, de onde destacamos três itens: a postura dos 

professores, o respeito mútuo e a questão dos limites. Passemos, então, para o próximo 

parâmetro, qual seja, os métodos orais. 

Outra forma de efetivar uma educação em valores está baseada nos métodos 

orais (Piaget, 1930/1996), que tanto podem ser baseados em verbalismos morais 

(monólogos) quanto podem ser norteados pela reciprocidade e promoção de uma 

dinâmica pela qual o ato de falar e ouvir se alternam (diálogo). Segundo nos mostra 

M.N. Oliveira (2004), os procedimentos de educação apontados por Kant incluem duas 

formas orais de apresentação. Em uma delas, somente o professor fala e apresenta o 

tema; na outra, o professor solicita que os alunos respondam. Porém, este segundo 

método pode ser efetuado no sentido tanto de fazer perguntas com o intuito de trabalhar 

com a memória dos alunos quanto de promover uma alternância (entre professor e 

alunos) nas tarefas de interrogar e responder.  

Também Huitt (2004) mostra que um dos procedimentos de educação em 

valores inclui ensinar por meio do apontamento de valores morais. Tal método parte do 

princípio de que os valores, além de serem padrões ou regras de comportamentos 

aceitos tanto social quanto culturalmente, também são universais e absolutos. Portanto, 

uma educação em valores deve ajudar o aluno no processo de se identificar e aceitar os 

padrões ou normas de determinadas pessoas importantes na sociedade, incorporando 

esses valores em sua própria vida. Exemplos dessa forma de educar em valores estão no 

Livro das Virtudes, de Bennett (1993), no qual o autor apresenta uma coletânea de 

histórias, fábulas e contos que ilustram determinadas virtudes, tais como a disciplina, a 

honestidade, a coragem, a lealdade, a perseverança, entre outras, apontando, dessa 

forma, qual virtude moral está presente em cada história. Com isso, não deixa a 

possibilidade de outras interpretações para o mesmo conto. 

Para Piaget (1930/1996), esse tipo de procedimento na educação em valores – o 

apontamento de valores, por ele denominado de lição de moral propriamente dita – não 

surte muito efeito, pois, “para tocar o âmago da alma infantil, um ensinamento oral 

deve vir depois e não antes da experiência vivida” (p. 16). Em outras palavras, Piaget 

(1930/1996) considerava que educar moralmente ia muito além da mera oratória sobre 

valores morais: significava abrir a possibilidade de uma convivência com os outros que 

envolvesse o respeito mútuo, a reciprocidade e a cooperação. Segundo Piaget 

(1932/1994), “a coação é fonte de verbalismo moral; a cooperação é fonte de 
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compreensão mútua” (p. 203). Ou seja, Piaget (1930/1996) alerta-nos para os métodos 

orais que têm como base o respeito unilateral. Mas, entre os métodos orais, o diálogo 

apresenta uma diferença significativa: baseado no respeito mútuo e na cooperação, ele 

promove uma integração entre as pessoas.  

Também Kohlberg (1984/1992 e conforme citado em Biaggio, 1997) via nas 

discussões de dilemas morais uma possibilidade de diálogo: a troca de opiniões acerca 

dos possíveis posicionamentos perante o dilema colocado, o que, conforme vimos 

anteriormente nesta seção, possibilita a superação de um estágio de desenvolvimento 

moral para o seguinte. Isso nos mostra a relevância do diálogo como um procedimento 

de educação em valores que pode ser promovido desde os primeiros anos escolares. 

Consoante com essa proposta teórica, Biaggio (1997) mostrou que, no Brasil, os grupos 

de discussão de dilemas são muito mais proveitosos quando estão relacionados à vida 

real, ou seja, o processo de diálogo deve levar os alunos a efetivamente se posicionarem 

– argumentando e interagindo – em relação a algo concreto e real do dia-a-dia deles. 

Segundo a autora, é esse processo que promove um desenvolvimento moral. Este 

resultado encontra respaldo nas pesquisas de Lins e Camino (1993), que constataram 

que as técnicas de discussão sobre valores morais, comparadas à transmissão direta de 

conteúdos morais, auxiliaram de forma mais clara na mudança de raciocínio moral para 

estágios superiores, e de Rique e Camino (1997), que verificaram que o uso de dilemas 

morais auxiliou os adolescentes na transição entre estágios de desenvolvimento moral, 

visto que a participação ativa dos alunos nos grupos de discussão fez com que aqueles 

que estavam no período de inconsistência (transição) se sentissem confiantes em sua 

nova forma de pensar e argumentar, ao passo que os que estavam no período de 

consistência (estabilidade) puderam direcionar seus pensamentos no sentido de 

promover uma acomodação em sua forma de raciocinar. Além disso, Camino (1998) 

fez uma revisão de pesquisas sobre educação em valores que haviam sido 

desenvolvidas até aquele ano, na Universidade Federal da Paraíba (UFPb), e verificou 

que os programas de intervenção que usavam a técnica de discussão de dilemas morais 

(e não a simples transmissão de conteúdos) foram os que promoveram um 

desenvolvimento moral, além de terem promovido um avanço organizado na seqüência 

dos estágios. 

Além das propostas de Piaget e de Kohlberg relativas aos métodos orais de 

educação em valores, temos uma legislação que aponta para esse conteúdo específico. 

Conforme apresentamos na seção 3.2 sobre Conteúdos da Educação em Valores, nos 
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PCN (Brasil, 1997) existe a proposta de que o diálogo seja tratado como um dos 

conteúdos do tema transversal ética. Segundo esse documento, dialogar significa 

integrar as experiências, construir junto com o outro um discurso coerente, estar 

disposto a coordenar aquilo que o outro fala com o que se pensa e, com isso, poder 

reformular a própria perspectiva. Em sala de aula, significa estimular nos alunos o 

prazer de aprender com o outro.  

Puig (1998a, 2000, 2007) também destaca a questão da comunicação, mais 

especificamente o diálogo: um poderoso instrumento moral que leva à compreensão 

mútua. Puig (1998a) propõe que “respeitar a autonomia pessoal e considerar os temas 

polêmicos por meio do diálogo fundamentado em boas razões são algumas das 

condições básicas para construir formas de convivência pessoal e coletiva mais justas” 

(p. 21). Com essas palavras o autor demonstra que o diálogo é uma ferramenta preciosa 

para a construção de personalidades morais, pois estimula que as pessoas interajam, 

argumentem com fundamentação e escutem as considerações das outras pessoas. 

Assim, o diálogo aparece como uma forma de se elaborar o pensamento, de se construir 

a autonomia e de se desenvolverem formas de posicionamentos coerentes com os 

princípios que se consideram válidos e passíveis de serem socializados. Essa 

importância do diálogo como comunicação e como busca de solução de conflitos de 

forma participativa – ao contrário da imposição de regras e deveres por parte dos 

professores – é também apontada por Estevão (2006), quando enfatiza a construção de 

uma democracia comunicativa que permite às pessoas elaborar acordos sem coação, 

baseados em argumentos racionais. Isso, segundo o autor, promove relações humanas 

dignas, solidárias e justas, nas quais o sujeito de direitos é entendido segundo os 

princípios da ética da justiça e da ética da solidariedade. Também Delors (1996) e 

Morin (1999/2007) ressaltam a importância da comunicação humana: o primeiro, como 

uma forma de compreender o mundo e, com isso, poder participar de forma ativa na 

construção responsável do futuro; e o segundo, propondo formas de promover a 

compreensão mútua, como, por exemplo, esclarecer conceitos polissêmicos ou buscar 

formas de falar menos complicadas. Em termos gerais, ambos os autores propõem que 

o diálogo seja uma forma de educação em valores visto que permite a troca de 

informação, a possibilidade de argumentação e o crescimento mútuo. 

Além disso, Barrere e Martuccelli (2001) trazem uma contribuição prática para 

as técnicas de diálogo, ao mostrar que a comunicação pedagógica é um dos elementos 

mais prezados pelos alunos porque ela inclui o prazer da comunicação em três níveis: o 
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visual, o sonoro e o prazer da troca com o outro. Mas os autores deixam claro que esse 

tipo de comunicação exige uma mudança na relação com a autoridade: faz-se 

necessária uma reciprocidade relacional que supõe o respeito mútuo, uma relação 

professor-aluno sem imposições e um equilíbrio de sentimentos. 

Enfim, para todos os autores apresentados (Piaget, 1930/1996, 1932/1994; 

Kohlberg, 1984/1992; Biaggio, 1997; Lins & Camino, 1993; Rique & Camino, 1997; 

Puig, 1998a, 2000, 2007; Estevão, 2006; Delors, 1996; Morin, 1999/2007; Barrere & 

Martuccelli, 2001), os métodos orais são procedimentos de educação em valores 

válidos e eficientes, desde que usados de forma a promover a reciprocidade, a 

descentração e o respeito mútuo.  

Após tratar sobre as relações interpessoais e sobre os métodos orais de educação 

em valores, vamos passar agora para as ações cooperativas. 

Com relação aos procedimentos de educação em valores que levam em 

consideração o estímulo às ações cooperativas, cabe ressaltar, mais uma vez, a 

importância que Piaget (1930/1996; 1932/1994) dá a esse tipo de ação conjunta para 

promover o desenvolvimento moral: a cooperação é a base sobre a qual a moral 

autônoma é construída. Assim como ele, Delors (1996), Morin (1999/2007), Puig 

(2000, 2007) e Maturana (1998) também dão especial destaque ao fato de a educação 

em valores proporcionar as condições necessárias para que as pessoas aprendam a 

conviver, colocando em destaque as práticas cooperativas: ações de várias pessoas que 

buscam alcançar uma finalidade comum, na qual a contribuição de cada um é 

necessária para se chegar ao resultado final.  

A educação baseada em metas cooperativas foi foco de uma análise realizada 

por Roseth, Johnson e Johnson (2008). Tais autores fizeram uma análise das pesquisas 

que foram realizadas desde 1977, em todos os países, e tiveram como foco verificar os 

efeitos, em adolescentes, do uso de metas cooperativas, competitivas e individualistas 

no desempenho acadêmico dos alunos e nas relações entre os pares. Eles consideraram 

como metas cooperativas aquelas que contavam com a presença de interdependência 

positiva entre as pessoas: metas mútuas, premiação conjunta, uso de recursos 

individuais pelo grupo, entre outras características. As metas competitivas foram 

aquelas nas quais as relações entre as pessoas eram estabelecidas com a presença de 

interdependência negativa: ganhar ou perder, só um vencedor, participantes trabalhando 

sozinhos ou com um mínino de interação, entre outras. E as metas individualistas foram 

aquelas nas quais houve uma baixa interdependência entre os participantes: trabalhos 



 59 

individuais ou com o mínimo de interação e premiações baseadas em um critério 

estabelecido. Dentro desse parâmetro de análise, as chamadas “instruções tradicionais” 

foram consideradas como competitivas ou individualistas. 

Os resultados encontrados por Roseth et al. (2008) mostram que as metas 

cooperativas possibilitam ao professor promover simultaneamente melhor desempenho 

dos alunos e relações positivas entre os pares, visto que tais metas requerem que os 

alunos interajam enquanto realizam os trabalhos, construindo assim suas relações à 

medida que progridem academicamente. Além disso, os autores puderam verificar que, 

quanto antes os professores promovem metas cooperativas entre seus alunos, antes estes 

alunos vão concluir com êxito suas tarefas, e mais positivos serão os relacionamentos 

entre os alunos. 

Outro dado encontrado pelos autores é que, quando os professores usam as 

metas competitivas e individualistas, os resultados acadêmicos e sociais tendem a se 

separar criando situações de exclusão das interações em sala de aula (ficando estas 

relegadas aos corredores ou ao pátio). Por outro lado, quando os professores utilizam 

metas cooperativas nas situações de aprendizagem, os resultados dos estudos apontam 

que os êxitos acadêmicos e sociais ocorrem simultaneamente. De forma geral, o que 

Roseth et al. (2008) evidenciam é a importância de se promover a cooperação e, 

também, a necessidade de que se dê mais atenção à forma pela qual as metas 

cooperativas podem ser implementadas nas situações de aprendizagem. 

No que diz respeito à proposta de as escolas promoverem a explicitação de 

valores, tanto os PCN (Brasil, 1997) quanto La Taille (2006c) revelam a necessidade de 

tornar evidentes os valores que serão transmitidos no contexto escolar. Em nível 

individual, tal postura favorece o método de clarificação de valores que, segundo Huitt 

(2004) tem como objetivo ajudar os alunos a explicitarem e atualizarem os seus valores. 

Isso é feito por meio da promoção de reflexões sobre as conseqüências de cada escolha 

pessoal, priorizando, afirmando e agindo de acordo com suas opções. É, portanto, um 

processo de educação individual, mais do que social. Os educadores devem dar 

assistência aos indivíduos para que eles desenvolvam seus próprios processos internos – 

por meio de reflexões sobre as conseqüências de suas escolhas e argumentações –, 

permitindo que eles (muito mais do que fatores externos) sejam os determinantes do 

comportamento humano. Portanto é fundamental que o professor não tente influenciar 

na escolha dos valores. Essa postura da explicitação de valores abre a possibilidade de 

uma participação ativa da razão tanto para elaborar quanto para legitimar as regras, 
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processo que, segundo Puig (1998a), favorece o desenvolvimento de uma moral 

autônoma. Em nível institucional, quando todos os membros da comunidade escolar 

sabem quais valores são considerados importantes naquele contexto, torna-se mais fácil 

determinar as regras, estabelecer os limites e definir as formas pelas quais esses valores 

serão trabalhados em cada espaço escolar: sala de aula, reuniões, assembléias, festas, 

entre outros. Por isso concordamos quando La Taille (2006c) afirma a necessidade de as 

escolas explicitarem as suas propostas de educação em valores e deixarem claros para 

toda a comunidade escolar os princípios que inspiram as regras de convivência na 

instituição.  

Finalmente, sobre a importância de que os valores morais tenham relação com 

situações práticas, tanto Piaget (1930/1996; 1932/1994) quanto Kohlberg (1984/1992) 

apontam para o fato de que todo o desenvolvimento moral acontece na interação do 

indivíduo com o meio. Diante dessa constatação, podemos presumir que os 

procedimentos de educação em valores efetivos devem promover algum tipo de 

interação entre o que está sendo discutido e a realidade da vida. Tanto é assim que 

Piaget (1932/1994) realizou suas pesquisas envolvendo situações práticas da vida das 

crianças: jogos de bolinha de gude ou amarelinha, situações envolvendo mentiras, 

copos quebrados e distribuição de comida para os filhos, entre outros fatos do cotidiano 

das crianças. Também Kohlberg (1984/1992) elabora os dilemas morais com base em 

situações passíveis de acontecer com qualquer um de nós: haver doença na família, 

entregar dinheiro a um pai, esconder um fato da mãe – casos relacionados à vida real 

(nos quais dois valores são contrapostos), que promovem a discussão sobre como eles 

podem ser solucionados. 

Biaggio (1997) e Rique e Camino (1997) expõem de forma clara que tanto os 

grupos de discussão de dilemas quanto os conflitos cognitivos motivam o 

desenvolvimento moral, porém esses procedimentos por si sós não são suficientes – é 

necessário proporcionar formas de que esses avanços possam ser colocados em prática. 

Por isso é importante que os dilemas apresentados estejam baseados em conflitos reais 

de base sociomoral. Tanto é assim que um dos procedimentos adotados por Rique e 

Camino (1997) antes de elaborar os dilemas a serem apresentados nas discussões inclui 

realizar um levantamento com o grupo a fim de saber quais assuntos os participantes 

consideram socialmente relevantes para serem tratados. Essa questão do vínculo com 

situações práticas também é enfocada por Maturana (1998), ao propor que a educação 

promova um saber no viver cotidiano, por La Taille (2006c), ao sugerir a forma como 
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os professores devem agir em uma educação em valores e por Puig (1998a e 1998b), ao 

propor trabalhos de reflexão e ação sobre as circunstâncias que cada pessoa vive no seu 

dia-a-dia, o que inclui diversas possibilidades de exercícios: autobiografias, resolução 

de conflitos, auto-regulação, simulações sobre situações morais (role playing), entre 

outros. Isso significa que, por meio de um processo de educação em valores passível de 

ser desencadeado, os alunos terão a possibilidade de construir os princípios sobre os 

quais orientarão suas vidas.  

Huitt (2004) destaca dois procedimentos de educação em valores que utilizam o 

vínculo com as situações práticas de forma mais intensa: a análise dos valores e a 

aprendizagem pela ação. A ênfase da educação baseada na análise dos valores está em 

promover o pensamento e o raciocínio lógicos, visto que os valores são um processo 

cognitivo de determinar e justificar as ações e as crenças que embasam essas ações. É 

uma abordagem racional e empírica, que busca abordar o tema por meio de estudos 

sobre os problemas relacionados aos valores sociais (seu foco principal), pesquisas em 

bibliotecas ou de campo e discussões racionais em sala de aula. Já o processo da 

aprendizagem pela ação parte do princípio de que é importante ir além do pensar e do 

sentir: o agir é fundamental. Dessa forma, a ênfase nas tomadas de ação dentro e fora 

da sala de aula é muito mais intensa do que nos outros métodos. Para esse grupo, se a 

fonte dos valores não está nem na sociedade nem no indivíduo, mas na interação entre 

indivíduo e sociedade, é necessário que a ação de cada um inclua o contexto em que 

vive. 

Enfim, o que esses autores (Piaget, 1930/1996; 1932/1994; Kohlberg, 

1984/1992; Biaggio, 1997; Rique & Camino, 1997; Maturana, 1998; La Taille, 2006c; 

Puig, 1998a, 1998b) ressaltam é a importância de que os valores morais estejam 

vinculados às situações práticas da vida, para que deixem de ser meros construtos 

teóricos e passem a ser realidade. 

Assim sendo, podemos dizer que os procedimentos de educação em valores que 

acabamos de apresentar buscam, por meio de relações interpessoais que levem em 

consideração o respeito mútuo e os limites, que incentivem o diálogo e promovam os 

trabalhos cooperativos, criar um espaço democrático no qual os valores morais ali 

trabalhados sejam de conhecimento de todos e onde seja possível a participação real dos 

membros como forma de colocar em prática o exercício de autonomia. 

Mas, dentro de todas essas propostas, fica em aberto uma questão: Se, para 

desenvolver a autonomia, a criança precisa estabelecer relações simétricas com seus 
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iguais, qual seria, então, o papel dos adultos/professores nessa construção? Essa 

pergunta é muito importante neste trabalho, visto que estaremos pesquisando 

professores: adultos que, em sua relação com as crianças (alunos), podem participar 

junto com eles da construção de sua personalidade moral. Para responder a essa 

pergunta, vamos recorrer a Piaget (1932/1994), a Biaggio (1997), a La Taille (1996, 

2006a e 2006c) e a Puig (1998a). 

Piaget (1932/1994) ressalta, em todo o seu trabalho, a importância de as 

crianças estabelecerem relações de cooperação entre si para que, dessa forma, 

desenvolvam a reciprocidade, o respeito mútuo e, com isso, a autonomia. Sobre o papel 

dos adultos no desenvolvimento moral, ele diz que “à medida que ele [adulto] pratica a 

reciprocidade com a criança e prega com o exemplo e não apenas com palavras, exerce, 

aqui como em tudo, sua enorme influência” (Piaget, 1994, p. 239). Assim sendo, o 

papel do adulto é o de mostrar, com seu exemplo e não com verbalismos, a prática da 

moral. Além disso, ao estabelecer relações baseadas no respeito mútuo, o adulto 

contribui para o desenvolvimento da justiça, visto que “a conseqüência afetiva, 

especialmente importante, do respeito mútuo, é o sentimento de justiça” (Piaget, 1998, 

p. 54).  

Kohlberg (conforme citado em Biaggio, 1997) coloca que as relações entre 

professor e alunos devem ser baseadas na noção de igualdade, conforme pode ser 

verificado na sua proposta de Comunidade Justa. Segundo Biaggio (1997), a 

Comunidade Justa é uma idéia baseada na noção de que uma comunidade pode ser 

considerada justa – capaz de funcionar respaldada no valor da justiça – quando todos os 

seus membros se sintam pertencentes a ela e sejam considerados iguais por possuírem 

os mesmos direitos e privilégios. Isso proporciona um movimento interno de 

cooperação, de reciprocidade e de igualdade, e também possibilita um exercício eficaz 

da autoridade. A aplicação dessa idéia num contexto escolar faz com que professores e 

alunos se vejam como companheiros que estão juntos na busca da verdade, cabendo aos 

professores o dever de tornar suas experiências disponíveis para os alunos, durante essa 

busca mútua. É interessante observar que, em Camino (1998), surgem algumas 

considerações sobre a Comunidade Justa, porém, como não é nosso objetivo tratar 

desse tema, preferimos remeter o leitor ao referido artigo.  

Segundo La Taille (1996, 2006a), o sentimento de obrigatoriedade é 

fundamental ao plano moral, mas ele deve estar vinculado à noção de conservação, à 

certeza de que as regras serão mantidas independentemente das circunstâncias. Sem a 
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noção de conservação, nenhuma moral sobrevive. E, sem o sentimento de 

obrigatoriedade, o plano moral não se sustenta. Em outras palavras, para que uma 

determinada regra tenha validade, é necessário que as pessoas se sintam obrigadas a 

cumprí-la e que tenham a noção de que essa regra vai ser mantida (conservada), mesmo 

com o passar do tempo. Pois bem, tanto o sentimento de obrigatoriedade quanto a 

noção de conservação têm suas origens nas relações das crianças com os adultos. As 

relações de coação fazem surgir o sentimento de obrigatoriedade, “e obrigatoriedade 

significa conservação dos afetos” (La Taille, 1996, p.176), significa a certeza de que os 

afetos envolvidos nas relações com os adultos serão preservados. Daí a importância da 

relação assimétrica entre adultos e crianças, também para esse autor. Porém, cabe 

ressaltar que tal relação assimétrica, apesar de importante, deve ser superada e dar lugar 

à relação entre iguais, que promove o respeito mútuo. 

Além disso, La Taille (2006c) ressalta a necessidade de que os professores 

deixem de ver a si mesmos como didatas competentes na tarefa de transmitir 

conhecimento e resgatem “sua condição de detentores do conhecimento, de pessoas que 

possuem esta riqueza e querem dividi-la” (p. 9), assim o saber volta a ser um valor. E, 

como ressalta Puig (1998a), os adultos possuem experiências, conhecem a cultura 

moral e já desenvolveram determinadas habilidades que fazem deles não pessoas 

moralmente superiores, porém mais experientes. Por isso o papel dos adultos torna-se 

relevante na formação moral das novas gerações: porque eles sabem, e este saber é um 

valor. Além disso, Rique e Camino (1997) mostram que o papel do adulto (instrutor) 

nos grupos de discussão sobre dilemas morais merece destaque, em especial nos 

momentos em que acontecem as transições entre estágios mais elevados de 

desenvolvimento moral, como, por exemplo, do estágio 4 (nível convencional) para o 

estágio 5 (nível pós-convencional). 

Percebemos que, segundo Rique e Camino (1997), a relação assimétrica 

existente entre professores e alunos não é de forma alguma um impedimento para uma 

educação em valores, mas, sim, a postura desse professor diante do aluno. Tal postura, 

conforme apresentamos anteriormente, pode ter um caráter impositivo, que serve de 

estímulo à moral de heteronomia, ou ser promotora de cooperação e respeito mútuo e, 

com isso, promover as ações autônomas. Segundo afirma Menin (1996), “pais e 

professores que querem uma educação para a autonomia devem primeiramente 

considerar seus próprios comportamentos e julgamentos morais. A sua autonomia será 

modelo para as crianças, a ausência dela, também” (p. 101). 
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Subjacente às perspectivas apontadas até aqui – que consideram que a educação 

em valores depende, em certo grau, das ações dos adultos (professores) – existe a idéia 

da formação profissional, pois, segundo afirma La Taille (1996), “a educação das 

crianças não pode ser confiada a qualquer um. Nada se pode esperar se a educação for 

feita por pessoas que, elas mesmas, tiveram má formação” (La Taille, 1996, p. 140). 

Isso nos remete ao nosso último item: a formação dos professores. 

Conforme foi divulgado pela Coalition for Psychology in Schools and 

Educations (Agosto de 2006), a análise das respostas a um questionário elaborado com 

o objetivo de verificar qual o tipo de apoio que os professores norte-americanos 

gostariam de receber da Psicologia e de qual forma demonstrou, entre outros resultados, 

que os professores solicitavam ajuda para saber como lidar com o comportamento 

negativo dos alunos (o que inclui as confusões em sala de aula) e para desenvolver 

habilidades que os ajudassem a promover neles o pensamento crítico e, também, para 

motivá-los a aprender. Não temos conhecimento de nenhuma pesquisa nacional que 

enfoque as necessidades dos professores no Brasil, porém acreditamos que as respostas 

incluiriam, entre outros pontos, também essas questões.  

Isso pode ser constatado por meio das pesquisas realizadas, as quais sugerem as 

seguintes necessidades no que diz respeito à formação dos professores. Ribeiro e Jutras 

(2006) verificaram, ao analisarem as representações sociais de professores de ensino 

fundamental acerca da afetividade, que esses profissionais consideravam tal aspecto 

como fator importante para o ensino e aprendizagem, por contribuir para a criação de 

um clima favorável (que inclui a compreensão e a confiança, entre outros aspectos) em 

sala de aula. A pesquisa revela que, apesar de os professores demonstrarem capacidade 

para identificar os problemas relativos ao processo ensino-aprendizagem, eles estão 

desprovidos das competências profissionais que lhes possibilitem resolvê-los. Por isso, 

as autoras consideram fundamental a inclusão da dimensão afetiva nos programas de 

formação. Reforçamos esse ponto, destacando a pesquisa de V.A.A. Araújo (2000) na 

qual ela mostra o quão importantes são os estados emocionais dos professores no 

desempenho eficiente de seu papel de educadores. Segundo ela, a manutenção de um 

estado emocional positivo auxilia o raciocínio perante dilemas morais e, 

conseqüentemente, interfere na educação em valores.  

No que diz respeito ao diálogo, a pesquisa de Maia e Mazzotti (2006) mostra-

nos que, apesar da importância desse procedimento, os professores ainda utilizam 

formas de educação em valores que visam a inculcar nos alunos noções filosóficas de 
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consciência social, de direitos e deveres. E, sobre a cooperação, Roseth et al. (2008) 

destacaram a importância de os professores receberem capacitações e treinamentos 

continuados na aplicação dos métodos cooperativos de instrução. Finalmente, Araújo 

(2007) questiona: Se os cursos de graduação e de formação dos professores ainda não 

incluíram em seus currículos matérias relacionadas aos valores morais, será que esses 

profissionais vão conseguir trabalhar esses temas em suas comunidades escolares? Ou 

seja, de forma geral, podemos dizer que as pesquisas apontam para a necessidade de 

que a formação dos professores inclua quesitos referentes às relações interpessoais, ao 

diálogo, à cooperação e aos valores morais de uma forma geral. 

Até aqui já constatamos a importância das relações adulto/professor e crianças e 

verificamos a necessidade de que alguns itens sejam trabalhados com os professores no 

seu processo de formação acadêmica e continuada, porém ainda temos uma pergunta 

em relação à aplicação desses procedimentos de educação em valores: Quais os 

fundamentos que sustentam as ações dos professores? Vejamos o que dizem os autores. 

Goergen (2005) mostra-nos que existe uma relação entre a postura teórica 

adotada e os objetivos desse tipo de educação que, por sua vez, determinam as atitudes 

e considerações sobre as funções do educador. Este resultado aproxima-se do 

encontrado por Dias (2005), ao analisar as concepções que professoras da educação 

infantil têm sobre autonomia e educação em valores e, depois, relacionar tais 

concepções com a prática pedagógica dessas professoras. A autora verificou que a 

maioria delas possui uma concepção da autonomia como algo abstrato, que é construído 

pela criança de forma espontânea, individualizada e descontextualizada. Com isso a 

autora pôde concluir que essas concepções servem de base para uma educação em 

valores heterônoma e não para uma relação educativa com o objetivo de levar à 

autonomia. Acrescentamos a isso a constatação de Menin (2002) sobre a importância de 

as ações dos professores serem orientadas por princípios básicos, tais como justiça, 

dignidade, solidariedade, respeito mútuo, além de uma abertura para o diálogo nos 

momentos em que houver dúvidas a serem esclarecidas. Com isso, fica evidente que as 

concepções dos professores acerca do desenvolvimento moral e de educação em valores 

servem de base para o tipo de procedimentos que eles vão utilizar em sala de aula. E 

esses procedimentos, como pudemos verificar nas teorias, são os que podem auxiliar os 

alunos na transposição da moral heterônoma para a moral autônoma. Em suma, esses 

artigos mostram a importância de que os professores fundamentem os seus 
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procedimentos em princípios ou teorias que promovam uma educação em valores. Este 

seria mais um aspecto da formação dos professores: a capacitação teórica.  

Também podemos pensar sobre a formação do ponto de vista da história de 

vida, afinal “como vivermos é como educaremos” (Maturana, 1998, p. 31). Em outras 

palavras, se os professores não recebem, durante a sua graduação e nos cursos de 

formação, uma capacitação direcionada para conteúdos específicos, é bem provável que 

eles estejam ensinando sobre valores morais da forma como aprenderam durante a sua 

história de vida: em casa com seus pais, nas interações com os seus amigos, na escola 

com seus professores, no trabalho com seus colegas e com seus alunos, entre outras 

possibilidades. Nas palavras de Fiorot (2006), “o saber-ensinar possui fontes pré-

profissionais, pois, ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, o futuro professor 

desenvolve competências, constrói crenças e interioriza valores que passam a permear 

suas relações com os outros” (p. 49) – por isso percebemos a relevância de pesquisar a 

formação desses professores, inclusive no que diz respeito à sua história de vida.  

No caso desta pesquisa, enfocamos especificamente a história de vida escolar 

das participantes, visto que nosso interesse principal era saber como as professoras 

aprenderam sobre o valor moral da justiça na escola e como ensinam esse valor moral 

hoje. Em outras palavras, nosso interesse foi o de verificar como as professoras 

desenvolveram o que Fiorot (2006) denomina saber-ensinar.  

Voltar a atenção para as histórias de vida e as autobiografias dos professores é 

uma tendência atual na formação desses profissionais (Bueno, Chamlian, Souza & 

Catani, 2006), condizente com o novo paradigma na formação de professores, que 

inclui uma política de desenvolvimento pessoal e profissional (Nunes, 2001). Em suma, 

tratar da formação dos professores de forma contínua significa partir das suas próprias 

concepções, construídas durante a sua história de vida, para, então, avançar na 

ampliação e no desenvolvimento de suas competências. 

Tais competências envolvem, como afirma Piaget (1972/1994), 

assumir uma responsabilidade muito mais pesada que a de assegurar a cada um 
a possibilidade de leitura, da escrita e do cálculo: significa, a rigor, garantir a 
toda criança o pleno desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição dos 
conhecimentos, bem como dos valores morais que correspondam ao 
exercício dessas funções, até a adaptação à vida social (p. 34, grifo nosso).  
 
 
É uma responsabilidade grande, sem dúvida. E, cabe ressaltar, não apenas 

dependente da ação do professor, mas, como já apontamos na introdução deste capítulo 

sobre Educação em Valores, de todo o contexto escolar. 



 67 

Assim sendo, pudemos, ao longo deste capítulo, verificar teoricamente: a) a 

importância de ensinar valores morais nos mais diversos contextos sociais – e optamos 

por enfocar o contexto escolar; b) a amplitude de conteúdos que podem ser tratados em 

uma educação em valores e a necessidade de que eles sejam especificados – neste 

sentido, escolhemos o valor moral da justiça; c) cinco procedimentos passíveis de 

serem aplicados (a atenção aos afetos envolvidos nas relações entre as pessoas, a 

abertura para o diálogo, a promoção de atividades cooperativas, a explicitação de 

valores morais e o vínculo desses valores com as situações práticas do dia-a-dia) e d) a 

importância de uma formação acadêmica e continuada dos professores que leve em 

consideração a capacitação desses profissionais para atuar no contexto da educação em 

valores e, também, as narrativas de suas história de vida – ao que decidimos nos ater às 

narrativas das participantes, no que diz respeito ao período em que elas eram alunas e, 

hoje, nesse tempo em que são professoras. Dessa forma, o presente capítulo poderá 

orientar-nos ao longo desta pesquisa, que busca identificar como as professoras 

aprenderam sobre os valores morais em geral e sobre o valor moral da justiça em 

específico, durante o tempo em que eram alunas e, como ensinam sobre a justiça em 

sua prática pedagógica atual. 

Quando, em 1972, Piaget falou sobre a formação dos professores, ele afirmou 

que “a preparação dos professores constitui a questão primordial de todas as reformas 

pedagógicas” (Piaget, 1972/1994, p. 25). Estamos em 2008 e esperamos que nosso 

trabalho possa contribuir para enriquecer os estudos da área, ao analisar a relação entre 

o aprender e o ensinar, tendo como foco a educação em valores e como base as 

narrativas das professoras sobre os procedimentos utilizados em ambos os momentos, 

para que essa preparação dos professores possa estar apoiada em dados teóricos e 

também na visão desses profissionais sobre o tema. 
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Caro Lucas, 

A chuva, nesta manhã, lavou os campos. Ao abrir a janela, vi uma fita 

colorida abraçando o mundo. Tomei do arco-íris três cores para você: 

Verde, Amarelo e Azul. 

 Não sei se o carteiro vai descobrir meu presente. Estou lhe 

enviando o Brasil. Abra a carta e deixe a liberdade voar sobre nós. 

Sua amiga, 

Marta. 

 
 
 

Bartolomeu Campos de Queirós (1986)  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de investigar como professoras de 5ª a 8ª 

séries do ensino fundamental aprenderam os valores morais de uma forma geral, e 

especificamente o valor moral da justiça, durante a sua vida escolar e como ensinam 

esse valor moral específico em sua prática pedagógica. Nossa proposta foi averiguar se 

houve mudanças nas práticas empregadas e, em caso afirmativo, analisar tais 

mudanças. 

Para atingir este objetivo, estipulamos algumas metas específicas que 

apresentamos a seguir. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos dizem respeito à realidade das professoras e à respectiva 

postura como profissionais e como pessoas. 

1. Identificar os exemplos de valor moral citados espontaneamente pelas professoras. 

2. Investigar o conceito das professoras sobre valor moral. 

3. Averiguar se os valores morais lhes foram ensinados durante a vida escolar. 

4. Verificar quais valores morais lhes foram ensinados na escola quando eram 

estudantes. 

5. Identificar a forma como esses valores morais lhes foram ensinados durante a vida 

escolar. 

6. Verificar se consideram correta ou incorreta as formas como os valores morais lhes 

foram ensinados. 

7. Investigar se os valores morais lhes foram ensinados em outros contextos sociais que 

não a escola. 

8. Averiguar quais valores morais lhes foram ensinados em outros contextos sociais que 

não a escola. 

9. Identificar os contextos sociais em que os valores morais lhes foram ensinados. 

10. Investigar o conceito das professoras sobre o valor moral da justiça. 
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11. Verificar se o valor moral da justiça lhes foi ensinado em outros contextos sociais 

que não a escola. 

12. Identificar em quais outros contextos sociais aprenderam sobre o valor moral da 

justiça. 

13. Verificar se a escola foi um lugar, entre outros contextos sociais, onde aprenderam 

o valor moral da justiça. 

14. Identificar a forma como o valor moral da justiça lhes foi ensinado durante a vida 

escolar. 

15. Averiguar se elas consideram correta ou incorreta a forma como o valor moral da 

justiça lhes foi ensinado. 

16. Identificar se consideram ou não como um dever ensinar o valor moral da justiça. 

17. Investigar se ensinam o valor da justiça em sala de aula. 

18. Averiguar como ensinam o valor moral da justiça em sala de aula. 

19. Verificar se consideram correta ou incorreta a forma como ensinam o valor moral 

da justiça. 

20. Comparar a forma como aprenderam o valor moral da justiça com a forma como 

ensinam esse mesmo valor em sua prática pedagógica (comparação entre os objetivos 

14 e 18). 

21. Comparar a consideração das professoras com relação à forma (correta ou incorreta) 

como o valor moral da justiça lhes foi ensinado com a consideração delas acerca da 

forma (correta ou incorreta) como ensinam esse mesmo valor em sua prática 

pedagógica (comparação entre os objetivos 15 e 19). 

 Com relação aos objetivos acima expostos, cabe explicar que, nos objetivos 1, 2, 

5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 nós incluímos, além da análise das respostas, a análise 

das justificativas que as professoras deram.  

Assim sendo, tendo apresentado os objetivos desta pesquisa, vamos passar à 

apresentação do Método utilizado para levantar os dados necessários à realização de 

tais metas. 
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Cartomante 
Música de Ivan Lins 
Voz: Elis Regina 
  
 
Nos dias de hoje é bom que se proteja 

Ofereça a face pra quem quer que seja 

Nos dias de hoje esteja tranqüilo 

Haja o que houver, pense nos seus filhos 

Não ande nos bares, esqueça os amigos 

Não pare nas praças, não corra perigos 

Não fale do medo que temos da vida 

Não ponha o dedo na nossa ferida 

Nos dias de hoje não lhes dê motivo 

Porque na verdade eu te quero vivo 

Tenha paciência, Deus está contigo 

Deus está conosco até o pescoço 

Já está escrito, já está previsto 

Por todas as videntes, pelas cartomantes 

Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas 

No jogo dos búzios e nas profecias 

Cai o rei de Espadas 

Cai o rei de Ouros 

Cai o rei de Paus 

Cai, não fica nada. 
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5 MÉTODO  

 

 

5.1 Participantes 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa investigar a forma pela qual os valores morais, 

em geral, e o valor moral da justiça, em específico, foram aprendidos e como a justiça é 

ensinada no contexto escolar, optamos por entrevistar os profissionais diretamente 

ligados à atividade docente. Dessa forma, a nossa amostra foi composta por 20 

participantes do sexo feminino, todos professores de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental, que lecionam as disciplinas de Matemática, Português, História, Ciências 

ou Geografia, em escolas particulares de classe média do município de Vitória – ES. 

No intuito de facilitar a leitura do texto, consideramos que, sendo todos os sujeitos 

desta pesquisa mulheres, doravante serão denominados no feminino: as professoras, 

bem como seus co-referentes. 

As participantes foram igualmente divididas entre as séries (ciclos) e as matérias 

que lecionam. Sobre a nomenclatura séries, ciclos e anos, informamos que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1997) propunham uma distribuição 

das séries em ciclos, cada ciclo incluindo duas séries. Assim, o terceiro ciclo do ensino 

fundamental referia-se à 5ª e à 6ª séries e o quarto ciclo, à 7ª e à 8ª séries (Tabela 1). 

Em 2006, o MEC, por meio da Lei nº 11.274/2006, promoveu mais uma 

modificação dessa nomenclatura, ao estender o ensino fundamental obrigatório para 

nove anos, com início aos seis anos de idade. Dessa forma, o ensino fundamental, que 

anteriormente constava de oito etapas, denominadas “séries”, passou a ser constituído 

por nove etapas, agora denominadas “anos”. Informamos que essa mudança de 

nomenclatura ainda não foi efetivada em todas as escolas particulares. Também cabe 

ressaltar que, no período em que a pesquisa foi realizada, muitas escolas particulares do 

município de Vitória ainda usavam a seriação como referência, por isso, na presente 

pesquisa utilizaremos a nomenclatura “séries”.  

Na Tabela 1 apresentamos a distribuição das participantes desta pesquisa. 
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Tabela 1 
Distribuição das participantes da pesquisa de acordo com a matéria que lecionam e as 
séries de seus alunos 

          Séries                           

Matéria 

5ª e 6ª 7ª e 8ª         Total 

Ciências  02 02             04 

Geografia  02 02 04 

História 02 02 04 

Matemática 02 02 04 

Português 02 02 04 

Total 10 10 20 

 

 

Para a escolha das participantes da pesquisa, definimos os seguintes critérios: 

sexo, faixa etária, matéria que lecionam, série para a qual lecionam e escola onde 

trabalham. 

 Com relação à opção pelo sexo feminino, isto se deve a dois fatores. Em 

primeiro lugar, ao fato de que os estudos na área da Psicologia da Moralidade ainda são 

pouco conclusivos com relação à existência – ou não – de uma moral feminina distinta 

de uma moral masculina. Por um lado, conforme apresentamos no capítulo 2, temos as 

pesquisas realizadas por Gilligan (1982) mostrando que as decisões morais femininas 

estão baseadas no desenvolvimento da ética do cuidado, enquanto as decisões 

masculinas apóiam-se em uma ética de justiça. Camino, Moraes e Galvão (2005) 

também relatam ter encontrado diferenças de raciocínio moral relacionadas ao sexo do 

participante: as mulheres obtêm escores mais altos do que os homens em estágios mais 

elevados, com resultados que se aproximam dos encontrados por Gilligan (1982). 

Porém, outros autores (Walker, 1984 e Lourenço, 1991) não encontraram tais 

diferenças nos juízos morais, concluindo que o sexo do participante não interfere nos 

resultados das pesquisas. Em uma palavra, como aponta Alencar (2003), essa questão, 

no campo da moralidade, precisa ser mais bem investigada. Diante de tal discussão em 

relação ao sexo, optamos por uma amostra não probabilística de conveniência 

enfocando apenas o sexo feminino e sugerimos que futuras pesquisas sejam realizadas 

com participantes do sexo masculino. O segundo fator de escolha do sexo feminino 
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refere-se ao fato de que, de acordo com dados do IBGE (2000), a maioria dos 

profissionais que lecionam as disciplinas eleitas é de mulheres. 

Outro critério de escolha das participantes esteve relacionado à faixa etária: 

optamos por entrevistar professoras que nasceram entre os anos de 1958 e 1982. Tal 

escolha se deve a dois fatores: primeiro, a uma questão histórica, visto ser esse período 

uma época de grandes transformações em nosso País, tanto em nível político quanto em 

nível social (Arturi, 2001; Rodrigues, 2001; Fico, 2004; Toledo, 2004; Filgueiras, 2006 

e Abreu & Filho, 2006). O segundo fator refere-se a um intervalo de idades de 24 anos 

que está localizado dentro do espaçamento de 25 anos tido como indicador de gerações 

por Oliveira, Albuquerque e Senna (2006) em pesquisas do IBGE. 

No que diz respeito às disciplinas escolhidas, entre as sete áreas de 

conhecimento presentes nos PCN (Brasil, 1997), quais sejam, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Artes e Educação Física, 

escolhemos aquelas que, nas diretrizes gerais para a organização do currículo do ensino 

fundamental e médio – Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Brasil, 1996a), 

receberam o seguinte destaque: “os currículos (do ensino fundamental e médio) devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente 

do Brasil”. Podemos entender que este parágrafo diz respeito às áreas de Português, 

Matemática, Ciências, Geografia e História. Com relação a esta última, outros trechos 

da LDB (Brasil, 1996a) mostram o enfoque especial que deve ser dado para a História 

do Brasil. Por outro lado, ressaltamos a importância das áreas de Artes e de Educação 

Física e sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas com professoras dessas áreas. 

Cabe também justificar a escolha das séries. Esse dado diz respeito à idade dos 

alunos – no caso, pré-adolescentes e adolescentes – e tem como base a teoria 

piagetiana. A média de idade de alunos da 5ª série é de 11 anos e dos de 8ª série, 14 

anos. Piaget (1932/1994) considera que, por volta dos 10 anos de idade, as crianças 

podem estar vivenciando o período intermediário entre a fase de heteronomia e a fase 

de autonomia. Por volta dos 13 anos, com a possibilidade de início do estágio 

operatório-formal, as relações de cooperação e as noções de reciprocidade já podem 

acontecer de forma mais freqüente e, com isso, poderiam estar na fase de autonomia. 

Esse dado é importante se pensarmos que esses alunos, então, têm a possibilidade de 

vivenciar uma relação com os professores não mais de forma assimétrica e submetida à 

coação, mas uma relação cooperativa na qual a reciprocidade representa um papel 
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central. Também vimos, no capítulo sobre o Estudo da Moralidade, Piaget (1967/1998) 

afirmar que aproximadamente entre os oito e 12 anos a personalidade é formada. 

Segundo o autor, nessa fase, os adolescentes formam sociedades de discussão por meio 

das quais eles desenvolvem a reciprocidade, a coordenação de valores e a cooperação. 

Em suma, esse é um período importante da vida no que diz respeito ao 

desenvolvimento moral.  

Além disso, também vimos na seção sobre os Procedimentos de Educação em 

Valores que os estudos de Blatt e Kohlberg (conforme citado em Biaggio, 1997) 

demonstraram que a pré-adolescência é o período ideal para as intervenções que visem 

ao desenvolvimento moral, em especial aquelas voltadas para a discussão de dilemas 

morais em grupo. Portanto, tendo como base o referencial teórico cognitivo-

construtivista, consideramos que investigar a forma como as professoras ensinam o 

valor moral da justiça para essa faixa etária específica se torna relevante. 

Com relação à definição de que todas as participantes deveriam atuar em escola 

particular de classe média ou média alta, isso se refere ao fato de que, pela 

possibilidade de acesso aos meios de comunicação e de informação, essa é considerada 

uma classe formadora de opinião e transmissora de valores. Segundo Jablonski (1991), 

a classe média é a grande expositora e impositora de opiniões, atitudes e valores, em 

várias situações. Para a caracterização da faixa social das escolas, tomamos como 

indicadores, entre outros, o bairro onde a escola está localizada e o preço da 

mensalidade escolar, aspecto que será mencionado no item 6.1, no início do capítulo 

dos Resultados e Discussões.  

 Apresentamos a seguir os instrumentos utilizados para a coleta de dados e, em 

seguida, os respectivos procedimentos empregados em cada etapa. 

 

 

5.2 Instrumentos 

 

Esta pesquisa foi realizada sempre em apenas um encontro, porém, para fins de 

facilitar a análise dos dados, dividimos a mesma entrevista em duas etapas: a 

caracterização das participantes, realizada por meio de uma entrevista estruturada 

constando de onze questões (Figura 1), e as etapas relativas a enfoques específicos 

sobre o tema da pesquisa, na qual utilizamos entrevistas semi-estruturadas, sendo que a 
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parte relativa aos valores morais de forma geral constava de 9 questões (Figura 2) e a 

parte referente ao valor moral da justiça, 10 questões (Figura 3).  

A etapa da ‘Caracterização das participantes’ proporcionou um momento inicial 

de interação entre a entrevistadora e a professora – momento importante para que a 

participante pudesse sentir-se mais à vontade diante da situação de uma entrevista 

gravada. Além disso, essa etapa possibilitou coletar algumas informações relativas à 

vida das participantes que serviram de base para elaborar o perfil pessoal e profissional 

de cada uma delas. As perguntas relativas a essa etapa da coleta de dados são 

apresentadas a seguir (Figura 1): 

 

Caracterização das participantes 

1. Em que ano você nasceu? 

2. Qual é o seu endereço de residência? 

3. Qual é o seu estado civil? 

4. Quantos filhos você tem? 

5. Qual é o seu endereço de trabalho? 

6. Qual matéria você leciona? 

7. Para qual série você leciona? 

8. Há quanto tempo você leciona? 

9. Qual o valor da mensalidade da escola onde você leciona? 

10. Você leciona em outra escola?  

11. (Caso a resposta à questão anterior seja afirmativa): É escola particular ou pública? 

Figura 1. Quadro dos instrumentos utilizados para realizar a caracterização das 
participantes 
  

As perguntas que davam seqüência à entrevista tinham enfoques específicos: os 

valores morais de forma geral, o valor moral da justiça, uma história-dilema sobre a 

situação hipotética de humilhação de um aluno por outros colegas da turma e, 

finalmente, outra história-dilema sobre a situação de um trabalho em grupo com nota 

igual para todos, mas cujos membros distribuem as tarefas de forma desigual entre si.  

A parte da entrevista cujo enfoque eram os valores morais de forma geral 

constou de perguntas que buscaram verificar os exemplos espontâneos e o conceito das 

professoras acerca do tema; onde os valores morais lhes foram ensinados; como os 

valores morais lhes foram ensinados quando elas ainda eram estudantes do que hoje 
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denominamos de ensino fundamental e as suas considerações acerca dos procedimentos 

de educação em valores que foram utilizados pelos seus professores. 

As questões elaboradas para alcançar esses objetivos podem ser verificadas na 

Figura 2. 

 

Valores Morais 
 
1a. Dê alguns exemplos do que você considera que são valores morais.  
1b. Por que você considera que (citar todos os exemplos mencionados) são exemplos 
de valores morais? 
 
2a. Conceitue o que você acha que são valores morais. 
2b. Por que você conceitua valor moral desta forma?  
 
3. Você acha que os valores morais foram ensinados para você na escola?  
 
42. Quais valores morais foram ensinados para você na escola? 
 
5a. Como esses valores morais foram ensinados para você na escola? 
5b. Por que você acha que os seus professores ensinaram os valores morais desta 
forma? 
 
6a. Você considera correta ou incorreta a forma como esses valores morais foram 
ensinados para você na escola? 
6b. Por que você considera essa forma correta/incorreta? 
 
7. Você acha que os valores morais foram ensinados para você fora da escola?  
 
83. Quais valores morais foram ensinados para você fora da escola? 
 
9. Onde você aprendeu sobre (citar cada valor mencionado). 

Figura 2. Quadro dos instrumentos utilizados para alcançar cada um dos objetivos 
específicos relativos aos valores morais de forma geral. 
 

A seguir, tendo como enfoque o valor moral da justiça, as perguntas buscaram 

verificar o conceito das professoras sobre a justiça; onde esse valor moral lhes foi 

ensinado; os procedimentos de educação em valores que seus professores utilizaram 

para lhes ensinar sobre a justiça quando elas eram alunas; as considerações das 

participantes acerca desses métodos. Além disso, buscamos verificar a atuação delas 

mesmas, em sala de aula, hoje, como professoras, perguntando se elas consideram que a 

                                                 
2 Caso a resposta à questão número 3 seja afirmativa, então prosseguiremos com as questões 
número 4, 5a, 5b, 6a e 6b. 
3 Caso a resposta à questão número 7 seja afirmativa, então daremos prosseguimento com as 
questões número 8 e 9. 
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justiça deve ser ensinada pelos professores; se elas ensinam sobre este valor moral; 

quais os procedimentos de educação em valores que elas utilizam e as suas 

considerações sobre essas formas de ensinar sobre a justiça. As questões formuladas 

podem ser verificadas na Figura 3. 

 

Valor Moral da Justiça 
 
1a. Como é que você conceitua a justiça? 
1b. Por que você conceitua a justiça desta forma? 

2. O valor moral da justiça foi ensinado para você fora da escola?  

34. Onde você aprendeu sobre o valor moral da justiça? 

4. O valor moral da justiça foi ensinado para você na escola? 

55a. De que maneira o valor moral da justiça foi ensinado para você na escola? 
5b. Por que você acha que o valor moral da justiça foi ensinado para você desta forma? 

6a. Você considera que essa é a maneira correta ou incorreta de ensinar justiça na 
escola? 
6b. Por que você pensa que essa é/não é a forma correta de ensinar justiça na escola? 

7a. Você acha que o professor deve ensinar o valor moral da justiça? 
7b. Por que você acha que o professor deve/não deve ensinar justiça? 

8a. Você ensina sobre o valor da justiça em sala de aula?  
86b. Por que você ensina/não ensina sobre a justiça em sala de aula? 

9a. Como você ensina sobre justiça em sala de aula? (que meios utiliza para ensinar 
esse valor em sala de aula)? 
9b. Por que você ensina sobre justiça desta forma? 

10a. Você considera que essa é a maneira correta ou incorreta de ensinar justiça em 
sala de aula? 
10b. Por que você considera que essa é/não é a maneira correta de ensinar justiça em 
sala de aula? 

Figura 3. Quadro dos instrumentos utilizados para alcançar cada um dos objetivos 
específicos relativos ao valor moral da justiça. 

 

Com relação às histórias-dilemas, informamos que não tivemos tempo hábil 

para realizar a análise dos dados coletados. Portanto essa etapa final da entrevista foi 

desconsiderada tanto na seção 5.2, que trata dos Objetivos específicos, quanto neste 
                                                 
4 Se a resposta à questão nº 2 for afirmativa, então prosseguiremos com a questão número 3. 
5 Se a resposta à questão nº 4 for afirmativa, então prosseguiremos com as questões número 5a, 
5b, 6a e 6b. 
6 Se a resposta à questão nº 8a for afirmativa, então prosseguiremos com as questões número 8b, 
9a, 9b, 10a e 10b. 
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momento, e será oportunamente analisada e discutida em forma de artigo. Mesmo 

assim, os objetivos específicos, as histórias-dilemas e suas respectivas questões foram 

incluídas no Apêndice A desta dissertação. 

 

 

5.3. Procedimentos 

 

Com relação aos procedimentos administrativos da coleta de dados, temos que, 

dentro do universo das escolas de classe média e média alta do município de Vitória, 

foram dez as escolas que responderam de forma afirmativa à possibilidade de realizar a 

pesquisa com suas professoras. Com relação a essas dez escolas, cabe esclarecer que 

algumas delas fazem parte de um mesmo grupo de ensino, porém estão localizadas em 

diferentes bairros de classe média do município de Vitória. Assim, um grupo de ensino 

participou com três escolas, todas localizadas em diferentes bairros de classe média, e 

outro participou com duas escolas, também em bairros diferentes na região de Vitória. 

Portanto, podemos dizer que participaram desta pesquisa sete grupos de ensino, num 

total de dez escolas. Esse dado torna-se relevante, pois algumas professoras ministram 

aulas em diferentes escolas de um mesmo grupo de ensino ou, então, em outras escolas 

da rede tanto pública quanto privada. Para evitar que uma mesma professora 

respondesse às perguntas com base em outras escolas, portanto, em diferentes contextos 

escolares, solicitamos que as professoras mantivessem claro em suas respostas que 

estavam falando de uma determinada turma em uma escola específica – normalmente 

aquela onde a entrevista estava sendo realizada. Essa medida tornou possível 

categorizar o bairro da escola, mesmo nas situações de escolas com filiais em bairros 

similares. Além disso, esclarecemos que as professoras, mesmo lecionando em 

diferentes escolas, foram entrevistadas uma única vez. 

Agendamos um primeiro contato com a direção e/ou a coordenação da escola 

para apresentar a proposta da pesquisa e solicitar permissão para que o estudo pudesse 

ser realizado com as professoras. Das escolas com as quais entramos em contato, quatro 

não se interessaram em participar. Em duas delas as secretárias pediram que 

deixássemos uma cópia da apresentação do projeto para que fosse entregue às 

coordenadoras, as quais, posteriormente, entrariam em contato para agendar um 

horário. Infelizmente essas escolas não realizaram o referido contato para fazer o 

agendamento. Nas outras duas escolas tivemos a chance de apresentar o projeto para as 
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diretoras e/ou coordenadoras, que ficaram de verificar um horário com as professoras e, 

posteriormente, comunicar-nos esta possibilidade. Também nesses casos tal retorno não 

foi efetuado. Nas quatro situações citadas, mesmo diante da falta de contato das 

escolas, realizamos algumas tentativas de falar com as pessoas responsáveis para obter 

informações sobre esses agendamentos, mas sempre havia algum impedimento. Essas 

posturas específicas foram consideradas por nós como uma atitude de não-disposição 

em participar da pesquisa, portanto, buscamos outras escolas que se mostraram 

receptivas e interessadas. Esse fato, porém, atrasou um pouco a nossa coleta de dados, 

que durou aproximadamente cinco meses 

Nas escolas que nos abriram a possibilidade de apresentar a pesquisa para as 

professoras, após a aprovação da direção/coordenação da escola, a proposta era 

apresentada para as professoras com a finalidade de verificar o interesse delas em 

realizar a entrevista.  Esses momentos de apresentação eram, normalmente, durante o 

recreio, portanto não sabemos especificar ao certo o número de professoras que 

ouviram a apresentação, nem quantas não quiseram participar da entrevista, nem quais 

as matérias que lecionam, nem os motivos de não participarem. O fato concreto é que 

nem todas as professoras para as quais a pesquisa foi apresentada se interessaram em 

participar. Houve situações em que as que se interessaram lecionavam outras 

disciplinas que não as definidas no projeto (três professoras: duas de Artes e uma de 

Educação Física), ou não tinham experiência com alunos na faixa etária que interessava 

à pesquisa (uma professora lecionava Ciências havia duas semanas, como substituta). 

Com aquelas que se mobilizaram de forma positiva, foram combinados tanto o horário 

quanto o local para a realização da entrevista.  

As professoras foram entrevistadas, em sua grande maioria, na própria escola, 

em uma sala que estivesse disponível naquele período e durante um horário que 

estivesse vago para a professora, ou seja, no qual ela não estivesse ministrando nem 

planejando a disciplina. Esses acordos foram realizados com o consentimento da escola, 

seja por meio da direção, seja por meio da coordenadora pedagógica. Três professoras 

foram entrevistadas em suas próprias residências, por escolha delas mesmas: uma 

professora de Matemática, uma professora de História, e uma professora de Português – 

todas elas responderam às perguntas da entrevista tendo como foco os seus alunos de 5ª 

e 6ª séries. 

Foram realizadas entrevistas individuais, tendo como referência o método 

clínico proposto por Piaget (1932/1994): uma investigação qualitativa do raciocínio dos 
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participantes, que busca esclarecer os significados implícitos em uma declaração. 

Segundo Delval (2002), o método clínico parte do pressuposto de que “os sujeitos têm 

uma estrutura de pensamento coerente, constroem representações da realidade à sua 

volta e revelam isso ao longo da entrevista ou de suas ações” (p. 70). O que se busca, 

nesse tipo de intervenção, é acessar este curso do pensamento do participante. 

Concordamos com Alencar e Ortega (2003) em relação ao fato de que “o 

método clínico é ainda um dos principais recursos metodológicos que pode ser utilizado 

no estudo da moralidade humana” (p. 137), visto ser um procedimento que busca 

compreender o raciocínio do sujeito a respeito de um juízo.  

Durante as entrevistas, mantivemo-nos alerta aos cinco tipos de respostas que 

Piaget (s.d./1926) indicou serem possíveis de observar na aplicação do método clínico: 

as respostas espontâneas, desencadeadas, sugeridas, não-importistas e fabuladas. 

As duas primeiras são as esperadas nesse tipo de método, e as respostas 

espontâneas são consideradas as mais preciosas tanto pelo fato de serem mais raras 

quanto por demonstrarem uma construção da própria pessoa, anterior à entrevista. Já as 

respostas desencadeadas acontecem quando a pessoa busca uma solução à pergunta 

apresentada, ou seja, é uma elaboração que acontece em decorrência da entrevista. 

As demais respostas não têm relevância dentro do contexto do método clínico. 

As respostas sugeridas são decorrentes de um erro de aplicação por meio do qual o 

entrevistador influencia as respostas do participante. Por não se tratar de uma 

construção da própria pessoa, essa é uma resposta considerada indesejável. As respostas 

de não-importismo são aquelas nas quais o participante responde ao acaso, e portanto, 

não existe um esforço para responder à questão. As respostas fabuladas constam de 

histórias pouco relacionadas com o tema. Estas últimas, de acordo com Piaget 

(s.d./1926), ainda podem promover algum dado passível de análise. 

Além da capacidade de saber observar, Piaget (s.d./1926) ressalta que, durante a 

aplicação do método clínico, é importante que o pesquisador saiba buscar algo de 

preciso em sua intervenção. Com relação à presente pesquisa, este “algo preciso a ser 

buscado” foi denominado de objetivo geral e, como tal, já foi devidamente apresentado, 

junto com os objetivos específicos, ambos no capítulo 4 desta dissertação.  

A seleção das professoras com relação à disciplina que lecionam foi feita de 

forma espontânea: as interessadas em participar da pesquisa informavam qual matéria 

lecionavam e para qual série. Como algumas professoras lecionam para todas as séries 

(de 5ª a 8ª), fazíamos, no início da entrevista, um acordo sobre qual série seria 
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considerada durante a entrevista e solicitávamos que essa série fosse o seu foco na hora 

de responder às perguntas relativas à sala de aula. 

Antes de iniciar a entrevista, todas as professoras foram solicitadas a ler e 

assinar um termo de consentimento para participação na pesquisa (Apêndice B), no 

qual esclarecemos os objetivos e procedimentos da pesquisa e ressaltamos os cuidados 

éticos e científicos envolvidos nesse estudo, conforme exposto na Resolução nº 

196/1996 do Ministério da Saúde – MS (Brasil, 1996b). 

Dentro desse contexto de entrevista, ocorreu um fato isolado: uma professora de 

Matemática de 7ª e 8ª séries demonstrou interesse em realizar a entrevista, agendou um 

horário, leu e assinou o termo de compromisso, iniciou a entrevista, mas, logo após as 

primeiras perguntas, desistiu de participar. Conforme acabamos de explicar, essa 

pesquisa segue as recomendações éticas e científicas da resolução em vigor (Brasil, 

1996b), portanto, a posição da professora foi respeitada e a entrevista foi interrompida. 

As entrevistas realizadas com as 20 participantes foram gravadas, transcritas e 

as etapas que serão analisadas e discutidas no decorrer do capítulo 6 podem ser 

consultadas no Apêndice C, em CD digitalizado.  Ressaltamos que, com o objetivo de 

salvaguardar a identidade das participantes, todos os nomes apresentados no trabalho 

são fictícios. Cabe, porém, explicar que a escolha dos nomes seguiu um critério: a letra 

inicial do nome coincide com a letra inicial da disciplina ministrada pela professora. 

Assim, as professoras de Ciências têm, todas, nomes fictícios iniciados com a letra “C”, 

as de Matemática, nomes iniciados com “M”, e assim sucessivamente. Informamos 

ainda que, quando no decorrer do texto houver uma citação de uma das professoras, seu 

nome fictício será apresentado, seguido por sua idade em anos. Acreditamos que esse 

formato de apresentação irá facilitar tanto a compreensão quanto o acompanhamento 

das entrevistas. 

As entrevistas realizadas seguiram um roteiro impresso e foram gravadas em 

formato digital. Elas ficarão guardadas de forma segura, em arquivo pessoal, por cinco 

anos e depois serão deletadas. Em hipótese alguma esses arquivos serão apresentados 

publicamente ou cedidos para outras pessoas ou entidades. 

Os dados coletados nesta pesquisa foram analisados de forma qualitativa e 

quantitativa, com ênfase na análise de conteúdo. Apesar de Piaget pouco ter escrito, de 

forma teórica, sobre o método clínico, a sua obra é permeada por vários exemplos 

práticos da aplicação desse método, cujo objetivo geral é, segundo Delval (2002), 

“tentar achar os caminhos pelos quais o sujeito chega às suas explicações” (p. 71). 



 83 

Usando essa perspectiva, dois juízes fizeram várias leituras do material com a 

finalidade de elaborar as categorias excludentes que serviriam como base para a análise 

dos dados.  

Apesar do número reduzido de participantes, realizamos uma análise 

quantitativa dos dados coletados. Para tanto, utilizamos o programa Statistical Package 

for Social Sciences for Windows – SPSS (2007). Além disso efetuamos uma análise 

descritiva dos dados a partir das porcentagens calculadas com base nas freqüências 

referentes a cada categoria. 

As análises qualitativa e quantitativa dos dados possibilitaram-nos elaborar as 

categorias resumidas que serão apresentadas ao longo do capítulo 6, intitulado 

Resultados e Discussão. Denominamos de categorias resumidas as macrocategorias 

formadas a partir dos dados levantados nas entrevistas. Para fins de facilitar a leitura, 

padronizamos a forma de escrevê-las de tal maneira que as categorias resumidas 

relativas à Caracterização das Participantes serão apresentadas em caracteres normais, 

com aspas simples (‘Categoria resumida’), e aquelas relativas aos resultados e 

discussão das etapas relativas aos Valores Morais e ao Valor Moral da Justiça, serão 

escritas em itálico, entre aspas simples (‘Categoria resumida’). 

Sendo assim, vamos passar à apresentação das análises e discussão dos dados. 
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Eu só peço a Deus 
Mercedes Sosa 

 
 
Eu só peço a Deus 

Que a dor não me seja indiferente 

Que a morte não me encontre um dia 

Solitário sem ter feito o que eu queria 

Eu só peço a Deus 

Que a injustiça não me seja indiferente 

Pois não posso dar a outra face 

Se já fui machucado brutalmente 

Eu só peço a Deus 

Que a guerra não me seja indiferente 

É um monstro grande e pisa forte 

Toda a pobre inocência desta gente 

Eu só peço a Deus 

Que a mentira não me seja indiferente 

Se um só traidor tem mais poder que um 

povo 

Que este povo não o esqueça facilmente 

Eu só peço a Deus  

Que o futuro não me seja indiferente 

Sem ter que fugir desenganado 

Pra viver uma cultura diferente. 

 

 

 

 

 

Sara, amada 

Como são fortes as palavras! Elas dizem coisas que só o coração 

escuta. Se escritas sobre papel claro, ficam mais iluminadas e 

eternas. Sei que as palavras podem abrir novo caminho. 

Procurei dentro de mim alguma palavra dormindo. Só encontrei 

uma: Igualdade. Ela nos permite viver as diferenças. 

Até muito em breve,  

Lucas. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados e as discussões 

provenientes das análises dos dados coletados nesta pesquisa. Para tanto, dividiremos o 

capítulo em seções, cada uma tratando de um tema central. Por sua vez, cada seção será 

dividida em tópicos, que abordam análises específicas. Dessa forma, constam do 

presente capítulo as seções: 6.1) Caracterização das Participantes, 6.2) Valores Morais e 

6.3) Valor Moral da Justiça.  

Na seção sobre Caracterização das participantes, apresentamos a análise dos 

dados coletados e os conseqüentes perfis pessoal e profissional das professoras. Além 

da possibilidade de elaborar um perfil geral das professoras, esses dados serviram de 

referência para análises específicas realizadas nas outras duas seções, conforme poderá 

ser observado. 

As análises dos outros dados coletados foram organizadas em duas partes. A 

seção sobre os Valores Morais aborda este tema de forma geral e foi dividida em seis 

tópicos, cada qual tratando de uma análise específica: a) exemplos espontâneos de 

valores morais, b) conceito de valor moral, c) valores morais aprendidos na escola, d) o 

aprender sobre os valores morais, e) juízos acerca do aprender sobre valores morais e f) 

contextos nos quais os valores morais foram ensinados. 

A seção referente ao Valor Moral da Justiça trata especificamente deste valor e 

está dividida em sete tópicos: a) conceito de justiça, b) contextos nos quais a justiça foi 

ensinada, c) o aprender sobre justiça na escola, d) juízos acerca do aprender sobre 

justiça, e) dever ensinar justiça na escola, f) o ensinar sobre justiça na escola e g) juízos 

acerca do ensinar sobre justiça. 

Assim sendo, vamos iniciar a análise e discussão dos dados com aqueles que nos 

permitiram definir a Caracterização das Participantes. 
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6.1 Caracterização das Participantes 

 

 Esta seção tem o intuito de apresentar as características que consideramos 

relevantes a respeito das participantes desta pesquisa. Por meio dos dados coletados na 

‘fase A’ da entrevista foi possível traçar o perfil das professoras, considerando seus 

dados pessoais e profissionais e dados das escolas nas quais elas lecionam.  

No que diz respeito ao perfil pessoal das participantes, os aspectos que vamos 

descrever serão apresentados na seguinte ordem: a) a idade das professoras, b) a relação 

entre o ano em que elas nasceram e alguns fatos históricos, c) a relação entre o ano em 

que elas ingressaram na 5ª série do ensino fundamental e alguns fatos históricos, d) o 

estado civil, e) o número de filhos e f) o município de residência. 

Para a análise da idade das professoras estipulamos os seguintes intervalos 

etários: idades entre 25 e 32 anos, entre 33 e 40 anos e entre 41 e 49 anos. Segundo esse 

critério, verificamos que seis participantes se encontram entre 25 e 32 anos; nove estão 

na faixa intermediária (entre 33 e 40 anos) e cinco estão entre 41 e 49 anos. 

Consideramos com isso que, apesar de a maioria das participantes (45%) estar na faixa 

intermediária, não houve uma distribuição muito diferenciada entre os períodos etários 

analisados.  

Os dois critérios de análise seguintes são recortes mais específicos, que buscam 

relacionar dados da vida das professoras – o ano em que elas nasceram e o ano em que 

elas ingressaram na 5ª série – com fatos marcantes da história do Brasil. 

Conforme já foi exposto no capítulo sobre o Método, um dos critérios para a 

seleção das participantes foi o ano de nascimento (entre 1958 e 1982) – critério que tem 

como referência o período da ditadura militar no Brasil, que iniciou em 1964 e durou até 

1985. Retomando o que já foi apresentado na seção Panorama Geral do capítulo 

intitulado Educação em Valores, o cenário político, ideológico e cultural do Brasil nos 

anos anteriores ao Golpe de 1964 era amplo e promissor (Toledo, 2004), porém, na 

madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, um projeto repressivo baseado em 

uma “operação limpeza” (Fico, 2004) teve início e se estendeu durante 21 anos – 

período que durou a ditadura militar no País. Durante esses anos, o País passou por 

quatro momentos: o ‘Golpe militar’; os ‘Anos de chumbo’; o período da ‘Abertura 

política’ e o ‘Fim da ditadura’ (“Anos de chumbo”, 2008). Paralelamente, no contexto 

educacional, houve a implantação da Educação Moral e Cívica – EMC como disciplina 

obrigatória, em 12 de setembro de 1969, dentro do período denominado de ‘Anos de 
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chumbo’. Em outras palavras, o saber da escola estava vinculado ao controle 

centralizador do Governo Federal (Abreu e Filho, 2006), e os conteúdos dos livros 

didáticos utilizados apresentavam definições bastante próximas às da Escola Superior de 

Guerra e à Doutrina de Segurança Nacional (Filgueiras, 2006). Essa disciplina foi 

mantida por oito anos depois do fim da ditadura militar; somente foi retirada dos 

currículos nacionais em 14 de junho de 1993.  

Assim sendo, tendo como base os autores citados (Fico, 2004; Toledo, 2004; 

Abreu & Filho, 2006 e Filgueiras, 2006) e os marcos históricos apresentados, 

estipulamos como categorias de análise dos dados para a Caracterização das 

Participantes os seguintes momentos: a) ‘Golpe militar’: período entre o golpe de 1964 

e a edição do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, b) ‘Anos de chumbo’: espaço de tempo 

após a edição do AI-5 (1969) e a posse do General Ernesto Geisel (15 de março de 

1974), c) ‘Abertura política’: período entre a posse de Geisel e o fim da ditadura militar, 

em 15 de março de 1985, com a posse de Tancredo Neves e d) ‘Fim da ditadura’: 

período que tem início com o fim do regime, mas visto que este processo ainda se 

estende até os dias atuais (Arturi, 2001 e Rodrigues, 2001), vamos deter nosso olhar no 

contexto escolar e delimitar seu período até o ano em que a EMC deixou de ser 

disciplina obrigatória – 1993.  

Tendo esses períodos como marcos de análise, verificamos que, das 20 

professoras entrevistadas, cinco nasceram antes do ‘Golpe militar’; duas nasceram 

durante o referido período, portanto entre 1964 e 1968; sete nasceram durante os ‘Anos 

de chumbo’; seis nasceram nos anos da ‘Abertura política’ e nenhuma nasceu durante o 

‘Fim da ditadura’. Ou seja, 25% das participantes nasceram antes do golpe de 1964, e 

75% delas nasceram durante os anos da ditadura militar – um período de profundas 

transformações políticas, econômicas e sociais no País (Toledo, 2004). As maneiras 

como tais transformações se efetivaram estão associadas a palavras, tais como 

doutrinação, coerção, repressão, censura e tantas outras, presentes em textos e relatos 

(Fico, 2004; Toledo, 2004; Abreu & Filho, 2006) que bem caracterizam o contexto da 

ditadura militar. Isso aparece refletido em citações das próprias professoras, quando 

falam sobre a época em que cursaram o que hoje denominamos de ensino fundamental: 

“Era muito autoritário. (...) Quando eu penso, lembro sempre daqueles momentos 

de autoritarismo” (Célia, 257). Ou então: “Na minha época a coisa era mais severa. 

                                                 
7 Nome fictício seguido da idade em anos. 



 88 

(...) Feita de uma forma rígida: você tem que fazer, você tem que cumprir” 

(Mônica, 40). 

Como foi dito anteriormente, 75% das professoras nasceram em um período 

histórico marcado por repressões violentas e autoritárias que visavam a combater 

internamente o comunismo e garantir que o Brasil se transformasse no “país do futuro” 

(Fico, 2004). Para alcançar essa meta, foram estipuladas duas frentes de ação: “a 

primeira, mais óbvia, de viés saneador, visava ‘curar o organismo social’ extirpando-lhe 

fisicamente o ‘câncer do comunismo’. A segunda, de base pedagógica, buscava suprir 

supostas deficiências da sociedade brasileira” (Fico, 2004, p.39).  

Acabamos de relatar as lembranças das professoras acerca da forma como o 

referido “viés saneador” era colocado em prática. Resta-nos, então, abordar as ações de 

cunho pedagógico e, para isso, vamos reportar-nos a outros aspectos da vida escolar das 

participantes. 

Sendo um dos objetivos desta pesquisa analisar a forma como as professoras de 

5ª a 8ª séries do ensino fundamental aprenderam sobre os valores morais em geral e o 

valor moral da justiça em específico, é importante verificar qual o contexto social em 

que tal aprendizagem aconteceu. Por isso consideramos relevante verificar o ano em que 

essas professoras ingressaram na 5ª série (para que a idade que elas tinham na época 

fosse semelhante à idade de seus alunos hoje) e analisar o período histórico que o Brasil 

atravessava. Para isso, vamos remeter-nos às categorias anteriormente apresentadas: a) 

‘Golpe militar’; b) ‘Anos de chumbo’; c) ‘Abertura política’ e d) ‘Fim da ditadura’. 

A análise de dados mostrou que nenhuma participante desta pesquisa entrou na 

5ª série durante o período do ‘Golpe militar’, mas cinco delas iniciaram a 5ª série 

durante os ‘Anos de chumbo’; nove, durante a ‘Abertura política’ e seis, no ‘Fim da 

ditadura’. Conforme apresentamos anteriormente, a EMC foi introduzida nos currículos 

durante os ‘Anos de chumbo’ e continuou sendo ministrada até 1993. Portanto, esses 

dados mostram-nos que todas as professoras entrevistadas tiveram, entre as 5ª e 8ª 

séries, aulas de EMC. Inclusive, cabe ressaltar que algumas professoras, quando 

perguntadas sobre como aprenderam sobre os valores morais e a justiça na escola, 

fizeram referência direta a essa disciplina: “Ah, isso era passado geralmente em 

aulas, porque nós tínhamos aulas de Educação Moral e Cívica, então usava essas 

aulas exatamente para isso, para passar esses valores de sociedade, de respeito” 

(Hosana, 46). 
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Abreu e Filho (2006) mostram-nos que a EMC fazia parte dos objetivos 

doutrinadores do Estado sobre os professores e, conseqüentemente, sobre os alunos. 

Segundo os autores, havia um interesse do Estado na desqualificação dos professores, 

que se refletia, entre outras formas, na dependência deles aos livros didáticos. Além 

disso, os objetivos pedagógicos eram bem definidos: “o estímulo do patriotismo, do 

culto do heroísmo e da dignificação da nossa história. Entretanto, esse ‘estímulo’ se deu 

de forma violenta e coercitiva, centralizada no Estado, e não construída no meio da 

população” (p.132). Utilizando outras palavras, essa mesma realidade esteve refletida na 

narrativa de uma professora sobre como os valores morais lhe foram ensinados na 

escola:  

Me doutrinando. A questão do militarismo e do patriotismo, ao governante, 
à pátria, ao mais velho, simplesmente obedecer por obedecer porque é mais 
fácil controlar. (...) Por exemplo, o nosso comportamento durante o Hino 
Nacional, e ninguém nunca explicou para a gente a letra - coisa que eu 
posso hoje fazer com os meus alunos - cantando um monte de coisas que 
não foi verdade e eu não sabia nem as palavras, o que elas significavam, são 
super difíceis... Então eu estava adestrada, eu estava ali porque era bonito, 
tinha que botar a mão no peito, botar a mão para trás, não podia mascar 
chiclete, não podia fazer isso, fazer aquilo, respeitar aquele monte de regras 
e ver a foto do presidente na escola (...) Esse tipo de coisa. Era assim que era 
cobrado, entendeu? E dentro do próprio livro vinham essas imagens, vinha 
sempre mostrando organização, disciplina. A disciplina era uma coisa 
muito ensinada na Educação Moral e Cívica (Helena, 27). 
 
 
Além de nos mostrar como era a educação na época, essa narrativa também 

menciona outro contexto: a atuação das professoras hoje. Trataremos desse assunto 

específico na seção sobre o Valor Moral da Justiça, quando falarmos sobre como as 

professoras ensinam. Por ora cabe ressaltar que, conforme nos aponta a pesquisa 

realizada por Amaral (2007), as discussões sobre a inclusão dos conceitos de ética, 

moral e civismo nas escolas ainda continuam atuais e presentes. 

Voltando à Caracterização das Participantes, verificamos que a maioria das 

professoras entrevistadas é casada (60%), tem filhos (65%) e mora no município de 

Vitória (55%). As demais professoras moram nos municípios de Vila Velha e Serra – 

ambos na região da Grande Vitória. Ressaltamos que o nível socioeconômico das 

professoras não foi investigado, tampouco foi considerado como um dos critérios para a 

seleção das participantes. 

Apresentaremos a seguir os dados relativos ao perfil profissional das 

professoras. Para tanto, utilizamos os seguintes tópicos de análise: a) a matéria que 
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lecionam; b) a série para a qual lecionam; c) o tempo de profissão; d) se lecionam em 

alguma outra escola e, em caso afirmativo, e) qual a rede da outra escola para a qual 

lecionam. Com relação aos dois primeiro itens, lembramos que elas foram igualmente 

divididas em relação à matéria que lecionam – Ciências, Geografia, História, 

Matemática e Português – e às séries – 5ª /6ª e 7ª/8ª.   

O que cabe ser dito com relação à matéria que as professoras lecionam é que, ao 

contrário do que era esperado, tendo em vista os dados do IBGE (2000), que afirmam 

que a maioria dos profissionais formados em Pedagogia é do sexo feminino, conforme 

apresentado no capítulo sobre o Método, tivemos dificuldade em encontrar professoras 

de Matemática e de Ciências. Além disso, quando elas eram encontradas, demonstravam 

certa resistência em responder às perguntas. Inclusive tivemos um caso de uma 

professora de Matemática que desistiu de participar da pesquisa logo nas primeiras 

perguntas do instrumento. Mesmo assim, à exceção desse caso, conseguimos realizar 

todas as entrevistas programadas. 

Outro dado que consideramos relevante, pelo contexto político da época da 

ditadura e seus reflexos em todas as áreas, inclusive a pedagógica, foi a relação entre o 

ano de ingresso das professoras na 5ª série e os fatos históricos do Brasil, na época. Esse 

critério de análise pôde ser utilizado para descrever o perfil profissional das professoras, 

relacionando os fatos históricos relativos ao ano em que elas ingressaram na 5ª série 

com as matérias que elas lecionam (Figura 4). 
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Figura 4. Relação entre as matérias que as professoras lecionam e os fatos marcantes da 
história do Brasil referentes ao ano em que elas ingressaram na 5ª série. 
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Podemos verificar por este gráfico que todas as professoras de Matemática 

ingressaram na 5ª série na época da ‘Abertura política’ e não houve ingresso de 

nenhuma professora de Português nesse mesmo período. Por outro lado, a maior 

freqüência de ingresso na 5ª série durante o ‘Fim da ditadura’ foi das professoras de 

Português e a maior freqüência de ingresso durante os ‘Anos de chumbo’ foi das 

professoras de Geografia. 

Dando seqüência à análise sobre o perfil profissional das participantes, vamos 

enfocar a questão das séries para as quais elas lecionam. Com relação a esse item em 

específico, já esclarecemos, no capítulo sobre o Método, que tal escolha foi feita 

considerando-se a idade dos alunos. Portanto, voltamos a afirmar que a divisão 

eqüitativa das professoras com relação às séries em que elas atuam foi uma opção 

nossa, já que a maioria das professoras entrevistadas (80%) ministra aulas para todas as 

séries pesquisadas. Cabe ressaltar que todas as professoras foram consultadas na hora 

de determinar qual a série que elas enfocariam durante a entrevista. Diante dessa 

solicitação, algumas professoras faziam escolhas específicas: “Pode ser 7ª e 8ª” 

(Geane, 43); “Pode ser 5ª e 6ª” (Haidê, 29). Outras professoras deixavam em aberto: 

“Tanto faz. Como você achar melhor...” (Célia, 25). À medida que realizamos as 

entrevistas, as possibilidades de escolha foram-se limitando; mesmo assim, sempre 

perguntávamos às professoras se elas gostariam de responder às perguntas tendo uma 

determinada série em mente, e as entrevistas eram realizadas com aquelas que se 

sentiam confortáveis diante de tal opção. 

Esse é um dado relevante no contexto geral da pesquisa, visto que, conforme já 

esclarecemos no capítulo sobre o Método, para responder às perguntas relativas à sua 

maneira de ensinar sobre os valores morais em geral e sobre o valor moral da justiça em 

específico, essas professoras tiveram que manter em foco a turma por elas eleita nesse 

momento da entrevista. Assim, as dez professoras que escolheram falar sobre turmas de 

5ª e 6ª séries responderam às perguntas tendo em mente alunos na faixa etária próxima 

aos 11 e 12 anos, enquanto as outras dez professoras falaram sobre seus alunos de 7ª e 

8ª séries, com idade entre 14 e 15 anos. 

Ainda sobre os dados relativos a esse tópico, relacionamos as séries para as 

quais as professoras lecionam e os fatos históricos do ano de ingresso delas na 5ª série. 

Os dados apontam para o fato de que 40% das professoras de ‘5ª/6ª’ séries e 50% das 

professoras de ‘7ª/8ª’ ingressaram na 5ª série durante os anos da ‘Abertura política’.  
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No que diz respeito ao tempo de profissão, consideramos três períodos: a) de 3 a 

10 anos; b) de 11 a 18 anos e c) de 19 a 25 anos. Dentro dessa perspectiva, 40% das 

professoras lecionam há entre 19 e 25 anos, enquanto 30% estão no grupo das que 

lecionam há menos tempo (entre 3 e 10 anos) e 30% lecionam há entre 11 e 18 anos. A 

participante que leciona há mais tempo (25 anos) é professora de Geografia e a que 

leciona há menos tempo (três anos) é professora de Ciências.  

Outra análise que fizemos com relação ao perfil profissional foi verificar se as 

professoras ministravam aulas em outras escolas. Os dados apontam que sete 

professoras (35%) ministram aulas somente na escola pesquisada, portanto, escola 

particular de classe média. Das demais professoras, seis ministram aulas em outra escola 

particular, cinco em escola pública e duas em ambas as redes de ensino. Ou seja, a 

maioria das professoras entrevistadas (65%) ministra aulas exclusivamente em escolas 

da rede particular de ensino. Além disso, os dados mostram que todas as professoras de 

Ciências ministram aulas em outra rede de ensino (rede particular ou rede pública) e que 

todas as professoras de Português ministram aulas somente para escolas particulares, 

das quais 75% dão aula em apenas uma escola. 

Observando o tempo de profissão das professoras e o fato de elas ministrarem 

aulas em outras escolas, percebemos que 50% das professoras que lecionam há menos 

tempo (entre 3 e 10 anos), além de ministrarem aulas na escola onde realizamos a 

entrevista, também lecionam em outras escolas da rede particular; 50% das professoras 

que se encontram no período intermediário (entre 11 e 18 anos) ministram aulas 

somente na escola onde a entrevista foi realizada; e 50% daquelas que estão há mais 

tempo na profissão (de 19 a 25 anos) além de ministrarem aulas na escola onde a 

entrevista foi realizada, também lecionam em escolas da rede particular e pública, ou 

seja, em três escolas diferentes. 

Para finalizar essa etapa da Caracterização das Participantes, vamos apresentar 

os dados relativos às escolas onde as professoras que aceitaram participar da pesquisa 

lecionam. Esses dados estão agrupados da seguinte forma: a) bairro onde estão situadas 

e b) valor da mensalidade que cobram. Tais análises baseiam-se no fato de que um dos 

critérios de escolha para participação na pesquisa era que a professora lecionasse em 

alguma escola de classe média do município de Vitória. Então, para determinar a classe 

social das escolas, foram utilizados esses dois parâmetros. 

Com relação aos bairros onde estão localizadas as escolas, optamos pelos de 

Jardim da Penha, Praia do Canto, Jardim Camburi, Enseada do Suá e Mata da Praia – 
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todos considerados de classe média e média alta, conforme apontado pelo Índice de 

Qualidade Urbana (IQU) – um indicador socioeconômico utilizado pela Prefeitura 

Municipal de Vitória (ES) para elaborar seu planejamento estratégico. 

 Conforme explicamos anteriormente, houve certa dificuldade em contactar 

professoras da área de Ciências e, principalmente, de Matemática. Em meio a essa 

procura, uma professora de Matemática que leciona em uma escola no bairro Maruípe, 

aceitou participar da pesquisa. Apesar de esse bairro ser considerado de classe média 

baixa, a escola onde ela leciona faz parte de um grupo de ensino que atende alunos de 

classe média, por esse motivo essa professora foi entrevistada. Assim, a distribuição das 

escolas nos bairros acima citados foi a seguinte: Jardim da Penha e Praia do Canto, três 

escolas por bairro; Jardim Camburi, Enseada do Suá, Mata da Praia e Maruípe, uma 

escola por bairro. 

Além desse critério, consideramos a mensalidade também como parâmetro e 

verificamos que quatro escolas cobram uma mensalidade média de R$300,00; três 

escolas, uma mensalidade média de R$440,00 e outras três escolas, uma mensalidade 

média de R$ 580,00. Em outras palavras, as escolas estão bem distribuídas com relação 

às mensalidades que aplicam. 

Temos, assim, um perfil geral das participantes desta pesquisa: professoras de 

escolas particulares da classe média do município de Vitória; a maior parte delas 

nascida durante o período da ditadura militar, tendo ingressado na 5ª série durante os 

anos de ‘Abertura política’ e do ‘Fim da ditadura’; casadas e com filhos; ministrando 

aulas há cerca de 14 anos (em média) e lecionando em mais de uma escola. 

Além de permitirem traçar um perfil geral das professoras, as análises 

apresentadas nesta seção sobre a Caracterização das Participantes serão utilizadas para 

tratar de diferentes aspectos da pesquisa. Porém, com a finalidade de facilitar a leitura 

do texto e torná-lo menos longo e cansativo, optamos por apresentar as informações que 

tiverem relevância para a análise dos dados visto que algumas categorias resumidas 

contêm vários dados e muitas são as relações possíveis de serem estabelecidas entre os 

dados da Caracterização das participantes e as demais questões pesquisadas. Além 

disso, conforme mencionamos no capítulo sobre o Método, os dados da Caracterização 

das Participantes serão escritos em caracteres normais, com aspas simples (‘Categoria 

resumida’).  

Dando continuidade à discussão dos resultados, apresentamos a seguir os dados 

que tratam dos valores morais de forma geral. 
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6.2 Valores Morais 

 

As perguntas relativas aos valores morais de forma geral buscaram verificar os 

exemplos e o conceito das professoras acerca do tema, os espaços sociais onde os 

valores morais foram ensinados, a forma como os valores morais lhes foram ensinados 

quando elas eram estudantes e as considerações das professoras acerca desses 

procedimentos de educação em valores. Os dados relativos a esses questionamentos 

serão apresentados e analisados, tópico por tópico, a seguir. 

 

 

6.2.1 Exemplos espontâneos de valor moral 

 

Iniciamos a pesquisa solicitando às participantes que mencionassem exemplos 

do que elas consideravam ser valor moral. Como se tratava de uma pergunta aberta, as 

professoras, em sua maioria, citaram espontaneamente mais de um exemplo, o que 

implicou um número grande de valores citados (n=79). Esses valores foram agrupados 

em 16 categorias de respostas, conforme apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 
Valores morais citados espontaneamente pelas professoras 

Valores Número de citações Porcentagem 

Respeito 27 34,2% 

Polidez 9 11,4% 

Aquilo que deve/não deve ser feito 8 10,1% 

Honestidade 8 10,1% 

Solidariedade 6 7,6% 

Ética 5 6,3% 

Caráter 4 5,0% 

Responsabilidade 2 2,5% 

Moral 2 2,5% 

Dignidade 2 2,5% 

Humildade 1 1,3% 

Amor 1 1,3% 

Cidadania 1 1,3% 

Integridade 1 1,3% 

Preservar a vida 1 1,3% 

Preservar o meio ambiente 1 1,3% 

Total 79 100,0% 
 

 

Conforme podemos verificar, o ‘Respeito’ teve o maior percentual de 

referências, contando com 34,2% das citações. A seguir vem a ‘Polidez’, que agrega 

11,4% das citações; ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ e ‘Honestidade’, 

respectivamente o terceiro e o quarto grupo de valores citados, constituem cada qual 

10,1% das citações; em seguida, a ‘Solidariedade’ atinge 7,6%, e assim sucessivamente. 

Gostaríamos de apontar o fato de existir uma diferença de mais de 22 pontos 

percentuais entre o primeiro valor da lista e o segundo, demonstrando a relevância de 

‘Respeito’ como valor moral para as participantes. Também é interessante observar que 

‘Ética’ aparece como exemplo de valor moral em 6,3% das citações e que ‘Justiça’ não 

foi citada de forma espontânea por nenhuma professora.  

A fim de tornar o texto menos longo, optamos por explicar melhor apenas as 

categorias que se repetissem em outras questões nas quais solicitamos que as 

professoras citassem exemplos de valor moral – especificamente as questões sobre os 

valores aprendidos na escola e fora dela –, além do termo ‘Ética’ . Dessa forma, vamos 
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iniciar a apresentação das principais respostas com as cinco categorias recorrentes: 

‘Respeito’ ; ‘Polidez’ ; ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ ; ‘Honestidade’ ; e 

‘Solidariedade’. 

A categoria resumida ‘Respeito’ inclui citações que remetem a diferentes 

possibilidades de respeito: ao próximo, aos limites, às diferenças, ao pensamento do 

outro, ao meio ambiente, entre outros. Essas diferentes perspectivas foram incluídas 

tanto em uma mesma citação: “(...) respeito ao próximo mesmo, de estar respeitando 

os limites. A questão do preconceito, de respeitar as diferenças” (Hosana, 46), 

quanto de forma mais pontual: “(...) aceitar o ponto de vista do indivíduo, aceitar a 

sua fala, o seu pensamento, isso para mim é um valor moral”  (Helve, 37), ou então: 

“(...) o respeito pela comunidade que você está.” (Monalisa, 37). De qualquer forma, 

essas citações apontam para aspectos de ‘Respeito’, que são enfocados por Delors 

(1996), Morin (1999/2007), Puig (2007), entre outros autores apresentados no capítulo 

sobre Educação em Valores. 

Já o grupo de respostas sobre ‘Polidez’ está formado por exemplos sobre ter 

educação, ter boas maneiras, ser cordial – atitudes que traduzem “certa deferência para 

com outrem, o reconhecimento de sua existência e valor” (La Taille, 2001, p. 98), 

conforme pode ser observado na seguinte fala: “(...) um menino educado, de entrar 

dar bom dia, com licença, desculpa, eu errei” (Giovana, 46). 

Sob a denominação ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ constam respostas que 

apontam determinadas ações: não falar mal dos outros; direitos e deveres; posicionar-se 

diante do desrespeito, entre outras. Interessante observar que a categoria detalhada 

‘posicionar-se diante do desrespeito’ se aproxima da proposta de Puig (2007), com 

relação a “desenvolver a sensibilidade moral que predispõe a indignar-se diante 

daquelas situações consideradas inaceitáveis” (p. 69). Além disso, destacamos na 

categoria resumida em questão um trecho de entrevista que está consoante com o 

imperativo categórico de Kant (1788/2006), apresentado no capítulo sobre o Estudo da 

Moralidade: “(...) não fazer com o outro o que não gostaria que fizessem comigo” 

(Pietra, 48).  

A categoria resumida ‘Honestidade’ agrega menções à palavra honestidade e, 

também, um exemplo de ação honesta: “A história de uma pessoa que encontrou um 

dinheiro no saguão de um aeroporto e procurou o dono para poder devolver” 

(Meire, 33). E, para finalizar no grupo das respostas que aparecem em outros tópicos 
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desta seção, temos citações que versam sobre a ‘Solidariedade’, com referências diretas 

a esse valor moral. 

Com relação à categoria ‘Ética’, cabe ressaltar que, considerando as 

ponderações de La Taille (2006a) sobre a importância de esclarecer tais conceitos, para 

todas as participantes que apontaram ‘Ética’ como um valor moral (cinco professoras), 

solicitamos que explicassem se percebiam alguma semelhança ou diferença entre os 

termos moral e ética. Antes de apresentarmos as respostas das professoras, cabe lembrar 

que mencionamos, no capítulo intitulado Estudo da Moralidade, as considerações de La 

Taille (2006a) acerca desse tema, mostrando que estes são conceitos distintos, mas 

complementares e, além disso, que a ética abarca a moral, visto que as respostas para a 

pergunta ética “Que vida quero viver?” servem de base para as respostas à pergunta 

moral “Como devo viver?”.  

Quando analisamos as respostas das professoras, percebemos que duas delas 

consideram os termos moral e ética como sinônimos, outras duas consideram a moral 

como mais ampla do que a ética e uma professora relaciona a ética com a questão 

profissional, e moral, com a pessoal. Em síntese, constatamos que as cinco professoras 

que mencionaram ‘Ética’ como um valor moral, consideram moral e ética de forma 

distinta da que abordamos nesta dissertação. Esse dado reforçou a questão levantada em 

Psicologia da Moralidade sobre a importância de mantermos sempre presente uma 

análise individualizada: qual a percepção da pessoa sobre determinado tema, quais são 

os seus conceitos e como seu curso de pensamento é elaborado em relação a uma 

questão específica. Esse ponto também é enfocado por Morin (1999/2007), quando 

realça a necessidade de que os conceitos polissêmicos sejam sempre esclarecidos para 

que não venham a prejudicar a compreensão e a comunicação entre as pessoas. 

Dando prosseguimento à análise dos dados, veremos quais os motivos apontados 

pelas professoras para considerarem as respostas dadas como exemplos de valores 

morais.  

Ao todo, as professoras emitiram 27 justificativas, considerando que um valor é 

moral porque a) harmoniza a convivência, b) deve/não deve ser feito, c) é importante 

para a vida, d) torna as pessoas melhores e e) outros, conforme pode ser verificado na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 
Justificativas das professoras de porque os valores citados são considerados morais 

Justificativa Número de citações Porcentagem 

Harmoniza a convivência 9 33,3% 

Deve/não deve ser feito 7 25,9% 

Importante para a vida 4 14,8% 

Torna as pessoas melhores 4 14,8% 

Outros 3 11,2% 

Total 27 100,0% 
 

  

Podemos verificar que a justificativa mais citada (33,3%) diz respeito àquilo que 

‘Harmoniza a convivência’, ou seja, o que torna tais valores morais é o fato de eles 

promoverem uma harmonia nas relações, conforme a citação de uma professora: 

“Porque eu acho que ajuda a manter a harmonia do grupo social” (Giovana, 46). 

 Outro critério, mencionado em 25,9% do número de justificativas, relaciona o 

fato de um valor ser moral com o que ‘Deve/não deve ser feito’. Ou seja, uma resposta 

que aponta para a questão da ação correta: “Porque eu acho que quando você tem 

esses valores, esses princípios, você direciona sua vida de uma maneira mais 

correta”  (Camila, 49).  

 As outras duas categorias – ‘É importante para a vida’  e ‘Torna as pessoas 

melhores’ – agregam o mesmo percentual de justificativas: 14,8%. As justificativas da 

primeira enfocam o fato de esses valores serem básicos para a vida: – “(...) são 

imprescindíveis para a vida da gente. Eu acho que não tem como viver sem eles” 

(Célia, 25) –, e os argumentos da segunda consideram um valor como moral “(...) 

porque eles tornam o ser humano mais humano, eles humanizam o homem” 

(Carmem, 37). Esta última é uma referência à necessidade apontada por Delors (1996), 

Morin (1999/2007) e Puig (2007) de trabalhar para a humanização da humanidade. 

Finalmente, o grupo de citações ‘Outros’ (11,2%) inclui justificativas que 

relatam que um valor é considerado moral porque é passível de ser aprendido, porque 

possibilita a aceitação social e porque foi assim que lhes foi ensinado.  

Em resumo, pudemos perceber que a maioria das professoras argumenta, tendo 

como base as relações entre as pessoas (33,3%) e a retidão de suas ações (25,9%), que 

os valores são morais. Esses argumentos serviram para que as professoras pudessem 

conceituar o termo valor moral, conforme veremos no próximo tópico. 
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6.2.2 Conceito de valor moral  

 

Os dados que serão analisados neste tópico dizem respeito às respostas que as 

professoras emitiram quando lhes perguntamos o conceito de valor moral e, depois, as 

suas justificativas com relação a esse conceito. 

Falando especificamente sobre a conceituação, as respostas das professoras 

apontavam para aquilo que a) deve/não deve ser feito, b) promove a harmonia na 

convivência, c) é aprendido ao longo da vida e d) torna as pessoas melhores.  

Conforme podemos perceber, as categorias dessa pergunta aproximam-se muito 

daquelas formadas na última pergunta do tópico anterior (justificativa para os exemplos 

de valor moral). Isso aconteceu devido à própria estrutura da entrevista, que visava 

exatamente a contribuir para que as professoras pudessem elaborar uma linha de 

raciocínio acerca do que são valores morais, antes de terem que conceituar esse termo. 

Mesmo assim, 60% das professoras (12 delas) demonstraram algum tipo de dificuldade 

em enunciar esse conceito:  

Conceito de valor moral, meu Deus do céu! Questão da moral, valor moral 
são valores que um indivíduo tem... meu Deus do céu!... Como eu posso 
colocar isso assim. Da sua postura mesmo, do... ai como está difícil de eu 
responder. Me ajuda aí, uai (Hosana, 46).  
 
 
Tais dificuldades foram justificadas pelas próprias professoras como 

relacionadas à apreensão diante de uma entrevista, à falta de reflexão sobre o tema e ao 

fato de a matéria que a professora leciona não tratar desse tema específico. Nesta última 

justificativa, podemos perceber um indício da ausência da transversalidade nas 

dinâmicas escolares com relação aos valores morais, visto que as matérias ainda 

continuam sendo o fim da educação e não o meio pelo qual esse tema, em especial, pode 

ser trabalhado (Araújo, 2007). 

Esse dado é relevante porque, ao compararmos com o das análises realizadas no 

tópico anterior, verificamos que, mesmo que as professoras tenham citado 

espontaneamente dois valores que estão presentes nos PCN (Brasil, 1997), ‘Respeito’ e 

‘Solidariedade’, e mesmo que tenham conseguido justificar por que certos valores 

podem ser considerados morais, quando foram solicitadas a conceituar o termo valor 

moral, a maioria delas sentiu dificuldade. 

Porém essa dificuldade não as impediu de enunciarem seus conceitos, fato que 

pode ser explicado com base no método clínico, proposto por Piaget (1932/1994). 
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Conforme apresentamos no capítulo sobre o Método, nesse tipo de entrevista podemos 

encontrar alguns tipos específicos de respostas – entre elas as chamadas respostas 

desencadeadas: aquelas que surgem quando o participante busca encontrar uma solução 

para o problema proposto durante a entrevista. Esse foi o caso das respostas dessas 

participantes, pois, mesmo apresentando dificuldades, todas as professoras conseguiram 

elaborar pelo menos um conceito de valor moral. Dessa forma, contabilizamos um total 

de 26 respostas para essa pergunta, distribuídas dentro das categorias, segundo pode ser 

verificado na Tabela 4. 

 

Tabela 4  
Conceito de valor moral 

É o que: Número de citações Porcentagem 

Deve/não deve ser feito 13 50,0% 

Promove a harmonia na convivência 7 26,9% 

É aprendido ao longo da vida 4 15,4% 

Torna as pessoas melhores 2 7,7% 

Total 26 100,0% 
 

 

Do total geral das respostas (n=26), 50% dizem respeito ao que ‘Deve/não deve 

ser feito’, ou seja, fazem referência a uma ação correta. Por exemplo, tal conceito foi 

expresso como aquilo que a pessoa “(...) acha correto fazer dentro de uma sociedade, 

o que não acha correto fazer dentro de uma sociedade. Aquilo que é permitido ou 

não” (Haidê, 29).  

Ao estabelecermos uma relação dessas respostas com os fatos históricos que 

caracterizavam o ano de ingresso das professoras na 5ª série, percebemos que a maioria 

dos conceitos relativos ao que ‘Deve/não deve ser feito’ (60%) foi enunciada por 

participantes que ingressaram no período denominado de ‘Abertura política’, e os outros 

40% estão igualmente divididos entre as demais participantes: aquelas que ingressaram 

durante os ‘Anos de chumbo’ (20%) e as que ingressaram nos anos do ‘Fim da ditadura’ 

(20%). Inicialmente este dado pode parecer estranho: Como um conceito baseado no 

“dever agir” foi construído com tanta intensidade durante um período histórico menos 

impositivo? Mas, refletindo melhor sobre esse contexto, podemos levantar a hipótese de 

que este era um momento em que já era possível falar sobre aquilo que devia ou não ser 
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feito, fato que, anteriormente, parece que nem sequer era questionado ou levado em 

consideração. 

Além disso, dentro dessa categoria, encontramos a menção de uma professora 

que remete à pergunta formulada por La Taille (2006d) sobre se estamos vivendo uma 

crise de valores ou se os valores estão em crise. O que a professora relata é que existe, 

na sociedade atual, uma falta de aplicação prática do que ‘Deve/não deve ser feito’: 

(...) outro dia eu fui ao supermercado e pedi licença ao rapaz que estava 
colocando as coisas no estoque. Cumprimentei, aí ele virou e disse: “você 
sabe que a senhora é a primeira pessoa que me cumprimenta no 
supermercado?” “Não, você é que não deve ter reparado as outras vezes.” 
“Não, isso é questão de educação”. Não é questão de educação, ele está 
trabalhando! Ele não é menor do que eu porque eu estou ali pagando e ele 
está trabalhando (Pietra, 48). 
 

Tal afirmação sugere que os valores morais estão em via de extinção e que, portanto, 

estamos vivendo em tempos de crise de valores. Não vamos deter-nos nesta colocação, 

visto que tal fato será retomado nas Considerações Finais deste trabalho. 

Voltando às categorias, com uma diferença de 23 pontos percentuais, o segundo 

grupo de respostas estava relacionado àquilo que ‘Promove a harmonia na convivência’ 

(26,9%). As respostas dessa categoria enfatizam a harmonia nas relações – “(...) que o 

mundo aconteça de forma viável, de forma tranqüila, de forma feliz” (Monalisa, 

37) – e também ressaltam a questão do contexto inter-relacional: “(...) são uma base 

para o indivíduo conviver sozinho e em grupo. (...) Porque primeiro ele tem que se 

resolver para depois ele agir com outro” (Paula, 30). Essa citação está bastante 

próxima da ponderação de Delors (1996) sobre o fato de que, na aprendizagem sobre o 

viver junto, a descoberta do outro passa, necessariamente, pela descoberta de si mesmo. 

A maioria das respostas relacionadas a esse conceito foi emitida pelas professoras que 

ingressaram na 5ª série nos anos do ‘Fim da ditadura’ (60%). Os outros 40% ficaram 

assim distribuídos: 20% das professoras que iniciaram a 5ª série nos ‘Anos de chumbo’ 

e os outros 20%, das que ingressaram durante o período da ‘Abertura política’. Aqui 

também podemos considerar que o contexto histórico pode ter levado as professoras do 

‘Fim da ditadura’ a considerarem as questões relativas à convivência, visto que esse foi 

o período no qual a ditadura teve fim e a democracia começou a ser construída. 

Outra forma de conceituar valor moral diz respeito a algo que é ‘Aprendido ao 

longo da vida’ (15,4%). Das quatro respostas relativas a essa categoria, a mais relevante 

é a seguinte:  
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os valores morais são valores que você adquire (...) e que você vai 
construindo e, quando chega em uma fase adulta, esses valores já estão mais 
ou menos sedimentados e transforma isso, no seu dia-a-dia, na forma que 
você se relaciona com tudo na vida (Hosana, 46). 
 
 

 Consideramos relevante essa colocação, porque é a única que explica de forma 

mais clara o conceito de valor moral como um processo de construção, de internalização 

e de aplicação prática dos valores. 

 Para finalizar, ainda sobre essas categorias, somente duas pessoas, cada qual 

com uma resposta (7,7%) conceituaram valor moral como aquilo que ‘Torna as pessoas 

melhores’. 

 Relacionando essas categorias com as séries para as quais as professoras 

lecionam, percebemos que 61,5% das respostas que conceituam valor moral como 

aquilo que ‘Deve/não deve ser feito’ foram emitidas por participantes que ministram 

aulas para as ‘5ª/6ª’ séries, enquanto 85,7% das conceituações baseadas naquilo que 

‘Promove a harmonia na convivência’ foram enunciadas pelas professoras de ‘7ª/8ª’ 

séries. Talvez esse fato esteja relacionado a uma forma de as professoras pensarem 

sobre as necessidades das crianças: as mais novas necessitam mais de regras e 

indicações precisas sobre suas ações, enquanto as mais velhas necessitam mais de 

orientações sobre como estabelecer relações harmônicas com seus pares.  

A pergunta seguinte solicitava que as professoras justificassem os conceitos de 

valor moral por elas elaborado. Cada participante emitiu uma única resposta (n=20) 

explicando que conceituavam da forma como haviam citado porque a) facilitam a 

convivência, b) foi assim que me ensinaram, c) organizam a sociedade, d) promovem a 

aceitação social, e) argumento circular, f) outros e g) não justificou.  

Como cada professora fez uma única consideração, optamos por apresentar os 

dados pelas participantes ao invés de fazê-lo por porcentagem, como fizemos até então. 

Assim, cinco professoras argumentaram que os valores morais ‘Facilitam a 

convivência’ porque melhoram as relações interpessoais: “(...) facilitam a convivência 

entre as pessoas. (...) fazem a gente viver melhor” (Carmem, 37). O enfoque dessas 

professoras está baseado na questão de as relações serem harmônicas, felizes e sem 

discriminações.  

No segundo grupo de respostas estão as quatro professoras que justificaram o 

conceito de valor moral porque ‘Foi assim que me ensinaram’. Podemos considerar esse 

argumento como claramente heterônomo (segundo Piaget, 1930/1996; 1932/1994), ou 
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baseado em um raciocínio moral típico do nível convencional (segundo Kohlberg, 

1984/1992), visto que elas utilizam um tipo de justificativa voltado para a aceitação 

daquilo que lhes foi dito: “Porque eu fui educada para aceitá-la!” (Helve, 37). 

As respostas baseadas na consideração de que ‘Organizam a sociedade’ foram 

emitidas por três professoras e indicam a necessidade de que as regras sejam aplicadas 

para que a sociedade se organize: “(...) o que está acontecendo hoje em dia em termos 

de violência, desses conflitos, é falta desses valores morais serem aplicados” 

(Giovana, 46). Essa categoria difere da primeira, ‘Facilitam a convivência’, porque 

enfoca a questão do controle, da aplicação de regras e das normas que fazem com que a 

sociedade fique organizada. Em outras palavras, enquanto aquela está baseada na 

questão do conviver e das relações interpessoais, esta tem como referência as ações que 

devem ser adotadas para manter a ordem e a organização, fato que também está 

relacionado a uma postura heterônoma perante as regras e, também, ao nível 

convencional de Kohlberg (1984/1992), visto que não considera uma avaliação nem 

uma legitimação pessoal dessas regras, mas simplesmente a sua aplicação. 

Além disso, três professoras apontam para o argumento de que ‘Promovem a 

aceitação social’, nas palavras de uma participante: “(...) porque ela vai ser aceita na 

sociedade em que ela vive” (Cláudia, 40). Percebemos, também, neste tipo de 

justificativa, uma posição claramente heterônoma (Piaget, 1930/1996; 1932/1994), ou 

um nível convencional de raciocínio moral (Kohlberg, 1984/1992), já que o critério para 

que um valor seja considerado moral é a consideração de que é dessa forma que uma 

pessoa vai estar inserida na sociedade. 

Duas professoras emitiram justificativas baseadas em ‘Argumento circular’, ou 

seja, ao argumentarem, repetiram o conceito. Cabe esclarecer que ambas as 

considerações estavam relacionadas a conceitos sobre aquilo que é ‘Aprendido ao longo 

da vida’. Em outras palavras, as professoras disseram que valor moral é aquilo que 

aprendemos durante a vida, porque aprendemos sobre ele durante a vida. Finalmente, as 

duas participantes que foram incluídas no grupo ‘Outros’ apontaram duas justificativas 

baseadas em pontos de vista distintos: uma delas, sobre a importância de que o valor 

moral não fique apenas no discurso, mas que seja colocado em prática também; e a 

outra, sobre o fato de os valores morais serem aprendidos na família, passarem a fazer 

parte da vida e, por isso, serem passíveis de aplicar no dia-a-dia. 

Com relação à categoria ‘Não justificou’ cabe ressaltar que ela está formada pela 

justificativa de uma professora que remete à resposta de não-importismo (Piaget, 
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s.d./1926), um exemplo de resposta possível de ser emitida em uma entrevista que 

utiliza o método clínico, conforme exposto no capítulo sobre o Método. 

Já ressaltamos, durante a apresentação das justificativas, que três grupos de 

respostas apresentaram argumentos heterônomos ou de nível convencional: ‘Foi assim 

que me ensinaram’ (quatro professoras), ‘Promovem a aceitação social’ (três 

professoras) e ‘Organizam a sociedade’ (três professoras). Em outras palavras, 10 

professoras utilizaram justificativas de base notadamente heterônoma ou convencional – 

dado que consideramos interessante e que será retomado nas Considerações Finais. 

Ao relacionarmos as justificativas sobre o conceito de valor moral com os fatos 

históricos ocorridos no ano de ingresso na 5ª série, percebemos que três das cinco 

professoras que deram como justificativa ‘Facilitam a convivência’  ingressaram durante 

a ‘Abertura política’ enquanto duas das três participantes que apresentaram o argumento 

‘Organizam a sociedade’ entraram durante os ‘Anos de chumbo’, e duas das três 

professoras que argumentaram em termos de ‘Promovem a aceitação social’ 

ingressaram durante os anos do ‘Fim da ditadura’. Apesar do número reduzido de 

justificativas, podemos perceber que as professoras que tendem a argumentar com base 

nas relações interpessoais entraram na 5ª série durante um período no qual as relações 

democráticas começaram a ser consideradas e construídas, ao passo que a maioria dos 

argumentos baseados em ações que organizam a sociedade foi das professoras que 

ingressaram durante a fase mais repressora da ditadura militar.  

Tendo verificado o conceito de valor moral para as professoras, vamos 

prosseguir com a nossa análise dos dados, conferindo quais os valores morais que elas 

dizem ter aprendido na escola quando eram estudantes.   

 

 

6.2.3 Valores morais aprendidos na escola 

 

Nossa próxima análise refere-se à pergunta: Quais valores morais você aprendeu 

na escola? As professoras emitiram mais de uma resposta (n=68), que foram 

distribuídas em 13 categorias, ordenadas conforme pode ser observado na Tabela 5. 
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Tabela 5  
Valores morais aprendidos na escola quando as professoras eram estudantes 

Valores Número de citações Porcentagem 

Respeito 23 33,8% 

Aquilo que deve/não deve ser feito 15 22,1% 

Honestidade 6 8,8% 

Solidariedade 6 8,8% 

Polidez 5 7,4% 

Convivência  3 4,4% 

Caráter 2 2,9% 

Patriotismo  2 2,9% 

Amor 2 2,9% 

Responsabilidade 1 1,5% 

Humildade 1 1,5% 

Discernimento 1 1,5% 

Aceitação pessoal 1 1,5% 

Total 68 100,0% 
 
 

Podemos verificar que os cinco valores morais mais citados neste tópico são os 

mesmos citados no tópico 6.2.1, que versam sobre os exemplos espontâneos de valores 

morais, quais sejam: ‘Respeito’ ; ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ ; ‘Honestidade’ ; 

‘Solidariedade’  e ‘Polidez’. Além disso, mais uma vez chama a atenção o fato de o 

valor moral da justiça não ser citado de forma espontânea pelas professoras. 

As respostas relativas ao ‘Respeito’ somam 33,8% das citações, enquanto as 

relativas a ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ contam com 22,1% dos exemplos 

espontâneos. Ou seja, se comparamos essa lista com a que foi apresentada na tabela 2 

(tópico 6.2.1), quando as professoras deram exemplos espontâneos de valores morais, 

podemos verificar que o ‘Respeito’ se mantém em primeiro lugar, mas as referências 

sobre ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ aumentaram em 12 pontos percentuais (mais 

do que dobraram) – dado que sugere que a escola é um lugar onde as obrigações devem 

ser levadas mais em conta. 

As respostas sobre ‘Honestidade’ e ‘Solidariedade’ continuaram nas mesmas 

posições, cada uma com 8,8% das citações. Já a Polidez que, anteriormente (tópico 

6.2.1), estava em segundo lugar (com 11,4%), passou a ter 7,4% das respostas. Isso 

reforça o fato anteriormente citado de que ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ é muito 
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mais importante dentro do contexto escolar do que a ‘Polidez’. Além disso, de acordo 

com Comte-Sponville (2002), esta é uma pequena virtude, aquela que vem primeiro no 

sentido de colocar as bases e possibilitar o surgimento das demais. Em outras palavras, 

se, no contexto escolar, os demais valores são cobrados e ensinados, a ‘Polidez’  parece 

perder sua relevância e passar para um segundo plano. 

Interessante observar, também, que surge uma nova categoria de valor moral, 

bastante característica do contexto escolar da época: o ‘Patriotismo’ (2,9%). Ambas as 

respostas relativas a esse valor foram emitidas por professoras de ‘História’. Conforme 

explicamos no capítulo sobre a Educação em Valores, a questão da educação em valores 

no período histórico estipulado estava diretamente relacionada à matéria de EMC, e essa 

matéria, muito vinculada ao regime militar. Portanto era de se esperar que as 

professoras citassem valores relativos a esse contexto específico. 

Dessa forma, fechamos esse tópico com um levantamento sobre os valores que 

as professoras recordam terem aprendido no contexto escolar quando eram estudantes. 

Vamos, então, verificar os dados relativos a como aprenderam sobre esses valores 

morais na escola. 

 

 

6.2.4 O aprender sobre os valores morais 

 

Inicialmente perguntamos às professoras se elas aprenderam sobre os valores 

morais na escola, ao que todas responderam que sim. Em sabendo disso, passamos para 

a questão seguinte, qual seja, verificar a forma como esses valores foram ensinados.  

Diante desta questão obtivemos um total de 39 respostas, envolvendo relatos 

sobre formas de ensinar por meio de a) imposição, b) imposição com punição, c) 

maneira de ser do professor e d) atividades práticas. A distribuição das respostas pode 

ser observada na Figura 5. 
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Figura 5: Como as professoras aprenderam sobre os valores morais na escola. 

  

Os grupos de respostas foram posicionados na Figura 5 de forma que, do lado 

esquerdo, estão as duas categorias que apontam para ações pedagógicas de cunho 

impositivo (‘Imposição’  e ‘ Imposição com punição’). 

Conforme podemos observar, a maioria (46,2%) das professoras relata situações 

em que a tônica do processo de ensinar valores morais foi a ‘Imposição’. Essa categoria 

está formada por exemplos de atitudes impositivas, rígidas, autoritárias, que 

demonstravam uma postura distante e pouco aberta dos professores em relação aos 

alunos, como pode ser percebido nas seguintes falas: “Na marra: ou faz ou não faz” 

(Giovana, 46), “Feita de uma forma rígida: você tem que fazer, você tem que 

cumprir”  (Mônica, 40), ou, então, “Tinha professores que eu não gostava porque eu 

achava eles autoritários, mantendo muita distância, aí eu não gostava” (Célia, 25). 

Outra forma de ensinar valores morais por meio da ‘Imposição’  diz respeito ao 

uso de livros. Conforme foi apresentado no capítulo intitulado Educação em Valores, 

esse é um dos métodos utilizados pelos adeptos da perspectiva do apontamento de 

valores (Huitt, 2004) e é considerado por Piaget (1930/1996) como uma lição de moral 

propriamente dita, ou seja, desconsidera a possibilidade de troca de informação entre as 

pessoas. Também em relação à História do Brasil, essa foi uma forma bastante comum 

de ensinar na época da ditadura militar, pois o uso de livros garantia um controle do 

Estado sobre aquilo que as instituições de ensino ministravam em sala de aula 

(Filgueiras, 2006; Abreu e Filho, 2006). Especificamente nesta pesquisa, as professoras 

fazem referência a livros religiosos e a livros que tratavam do assunto: “A gente tinha 

um livro, tenho esse livro até hoje. E esse livro, eu não esqueço, todo capítulo tinha 
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uma virtude (Poliana, 27). O que chama a atenção nesse tipo de atividade e que serviu 

de critério para a inclusão dessas citações como ‘Imposição’ é que o uso de livros não 

deixava espaço para discussões, comentários ou questionamento por parte dos alunos. O 

que estava no livro era tido como verdade absoluta, portanto, não era um tema para ser 

analisado.  

Também incluímos na presente categoria três exemplos que remetem ao ensino 

de valores morais por meio de conversas, sem que houvesse abertura para o 

questionamento ou para uma possibilidade de diálogo entre as pessoas envolvidas. Pelo 

contrário, longe de serem espaços de diálogo ou de discussões, eram monólogos 

baseados na hierarquia e na imposição, como podemos observar neste relato de uma 

participante que, na escola, tinha um amigo homossexual:  

E até, um dia, eu fui convidada para conversar com a nossa orientadora. ‘O 
que ela quer falar comigo?’ Aí, ela: ‘Poxa! (cidade pequenininha todo 
mundo sabe de que família Fulano, Sicrano era), você é de uma família que 
impõe tanto respeito, de uma família de tradição, como é que você se deixa 
levar por certas pessoas, andando com elementos que você sabe que não são 
bem vistos pela sociedade!’ Aí eu fui arregalando o olho: ‘Mas gente, o que 
eu fiz? Eu não fiz nada!’ ‘Tem mais de uma semana que a coordenação 
coloca que você anda muito com tal colega na hora do recreio e ele não é 
uma boa companhia.’ Aí eu fiquei assustada diante da cobrança dela, eu 
falei assim: ‘Eu acho que eu posso ajudá-lo a partir do momento que eu 
vejo que talvez esse fosse o caminho para ele e tento entender o porquê 
dessa opção para tentar fazer diferente. Agora excluir, não, não é isso.’ 
‘Não, porque você vai ficar mal falada; que essa cidade é muito 
pequenininha.’ Aquilo me deixou tão... ‘Gente, o que eu estou fazendo de 
errado?’ Eu achava que estava fazendo o certo e essa orientadora, para 
mim, era uma referência: aquela pessoa já de idade e que dava aula de 
piano, muito bem conceituada na escola, bem casada, de há muito tempo. E 
você fica assim: ‘Quando eu crescer, quero ser igual a ela.’ Mas, gente, que 
preconceito é esse? eu fiquei pensando! (Gabriela, 37). 
 

Devido a esse caráter de imposição de valores, consideramos tais exemplos como 

conversas com imposição, conversas que evidenciam o que Piaget (1932/1994) disse 

sobre o fato de que as posturas coercitivas são fontes de verbalismos morais. 

As manifestações sobre a categoria ‘Imposição’ formam um grupo de 15 

respostas, das quais somente três versam sobre essas conversas nesse sentido. Isso 

sugere um contexto no qual o espaço relacional intermediado pela comunicação ainda 

era precário, possivelmente também em função das questões sócio-históricas da época.  

Dando prosseguimento à nossa análise das respostas, 20,5% relatam exemplos 

de ‘Imposição com punição’. Essas respostas fazem referência a momentos em que a 

imposição estava diretamente vinculada à punição: “Através da punição. E o medo de 
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sair da sala e bater lá uma caderneta! Aquilo era autocontrolado, aquilo era um 

terror, era o medo” (Helve, 37). Essas punições estavam relacionadas a advertências, 

suspensões e castigos: “Na minha época, tinha punição. Então nós éramos punidos. 

Eu lembro que uma vez eu respondi mal à professora (...) e ela mandou eu escrever 

50 vezes no caderno: não devo desobedecer ou agredir a minha professora”  (Meire, 

33). Um detalhe importante de ser levado em consideração nesse relato em específico é 

o fato de que, quando esse castigo foi aplicado, a Meire tinha, então, sete anos de idade. 

Ou seja, essa era uma atitude comum na época e era exercida independentemente da 

faixa etária dos alunos. Outro detalhe que escapa à citação, mas que faz parte do 

contexto no qual ela aconteceu é que, quando a Meire chegou a casa e contou para a 

mãe, esperando que ela fosse se compadecer com o relato, a mãe apoiou a professora e 

mandou que a filha escrevesse mais 50 vezes a mesma frase. Esse fato revela-nos um 

contexto no qual não havia espaço para questionamentos, conversas ou reflexões e, 

também, em que a família parecia apoiar as ações da escola. 

Voltando à Figura 5, nosso próximo grupo de respostas está relacionado a uma 

forma não impositiva de ação, pois aponta para um ensino em valores baseado na 

‘Maneira de ser do professor’. Essa categoria conta com 23,1% das citações e está 

formada por exemplos sobre a relevância da postura e das atitudes dos professores: 

“Através das atitudes deles. (...) Tinha professores que eu olhava e falava bem 

assim: eu quero ser igual a ela quando eu crescer” (Célia, 25). Essas respostas 

demonstram aquilo que foi destacado por nós no tópico sobre os Procedimentos de 

Educação em Valores: a importância da postura dos professores perante os alunos, 

tendo como pano de fundo a questão do respeito e dos limites (Piaget, 1930/1996, 

1932/1994; Camino, 1998; Bertussi, 1998; Maturana, 1998; La Taille, 1998; Morin, 

1999/2007). 

Também foi incluída como exemplo de ‘Maneira de ser do professor’ uma 

narrativa sobre uma situação de conversa sem o cunho impositivo: “Ela parou tudo, 

saiu daquilo que a gente iria estudar, fez uma coisa completamente diferente. (...) 

ela falou nossa língua” (Carmem, 37). Podemos verificar que esse tipo de citação 

difere, em termos da postura do professor, daquelas que relatam as conversas com 

imposição. Há, nesse caso, uma abertura ao diálogo e uma aproximação do professor em 

direção aos alunos. 

Finalmente, temos as respostas que citam as ‘Atividades práticas’ (10,2%): 

exemplos de atividades que eram propostas pelos professores em sala de aula. Cabe 
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ressaltar que todos os exemplos desta categoria foram emitidos sem que as professoras 

fornecessem informações que indicassem como era a postura dos professores nesses 

momentos. Assim, temos respostas nos seguintes moldes: “por meio de músicas” 

(Gisele, 36), ou, então, “com teatro, contando um caso, que a gente chama estudo de 

caso, com coisas assim” (Paula, 30). 

De forma geral, o que esses dados mostram é que 66,7% das professoras relatam 

que os valores foram ensinados por meio de processos com imposição (‘Imposição’ e 

‘ Imposição com punição’), enquanto 33,3% falam de situações de aprendizagem sem a 

menção clara da imposição (‘Maneira de ser do professor’ e ‘Atividades práticas’).  

Sobre as análises relativas ao ano de ingresso das professoras na 5ª série, 

verificamos que as ações com imposição (‘Imposição’  e ‘Imposição com punição’) 

aparecem em 70% dos exemplos das professoras que ingressaram durante os ‘Anos de 

chumbo’, 68,8% das lembranças das que entraram no período da ‘Abertura política’ e 

61,5% das que iniciaram durante o ‘Fim da ditadura’, mostrando-nos que as lembranças 

das professoras que viveram nos anos mais duros da ditadura estão mais ligadas a atos 

impositivos e autoritários. Já com relação à ‘Maneira de ser do professor’, 25% dos 

relatos das professoras que ingressaram durante o período da ‘Abertura política’ e 

23,1% dos exemplos daquelas que iniciaram a 5ª série durante o ‘Fim da ditadura’ 

referem-se a esta característica particular. Além disso, estas últimas também relatam 

situações de ‘Atividades práticas’ em 15,4% de seus exemplos.  

Os dados relativos às matérias que as professoras lecionam podem ser 

verificados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 
Relação entre a forma como as professoras aprenderam sobre os valores morais e a 
matéria que elas lecionam 

    Matéria que lecionam 

Como aprenderam sobre 
os valores morais 

Ciências Geografia História Matemática Português 

Imposição 42,9% 40,0% 55,6% 57,1% 33,3% 

Imposição com punição 14,2% 10,0% 22,2% 42,9% 16,7% 

Maneira de ser do 
professor 

42,9% 30,0% 22,2% 0,0% 16,7% 

Atividades práticas 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

Total 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Podemos observar na Tabela 6 que todos os exemplos mencionados pelas 

professoras de ‘Matemática’ dizem respeito a ações com imposição: 57,1% das citações 

são sobre formas de educar em valores por meio da ‘Imposição’ e 42,9%, referências a 

ações de ‘Imposição com punição’. Também as lembranças das professoras de 

‘História’ estão mais relacionadas a esse tipo de forma de ensinar: 55,6% sobre 

‘ Imposição’ e 22,2% sobre ‘Imposição com punição’. Por outro lado, as professoras de 

‘Ciências’ dividem seus relatos entre ações baseadas na ‘Imposição’ (42,9%) e ações 

baseadas na ‘Maneira de ser do professor’ (42,9%). As professoras de ‘Geografia’ e as 

de ‘Português’ são as que citam exemplos de todas as formas de educação em valores: 

30% das citações das professoras de ‘Geografia’ falam sobre a ‘Maneira de ser do 

professor’, enquanto que 33,3% dos relatos das professoras de ‘Português’ são sobre 

‘Atividades práticas’ e outros 33,3%, sobre ‘Imposição’.  

Depois de analisarmos a maneira como os valores morais foram ensinados na 

escola, podemos dizer que a maioria das professoras (66,7%) relata uma forma de 

educação em valores voltada para ações impositivas, que incluem posturas autoritárias, 

rígidas e punitivas, porém as professoras de matemáticas mais do que as outras. 

Vamos, agora, analisar as justificativas que as professoras deram à forma como 

os valores morais lhes foram ensinados na escola. Como uma participante não justificou 

um dos exemplos que deu, temos aqui um total de 38 argumentos apontando que os 

valores morais haviam sido ensinados daquela forma por causa da a) eficácia, b) época 

em que viveram e c) outros. A distribuição dessas respostas pode ser verificada na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 
Justificativas das professoras sobre a forma como os valores morais lhes foram 
ensinados na escola 

Por causa da: Número de citações Porcentagem 

Eficácia 21 55,3% 

Época em que viveram 14 36,8% 

Outros 3 7,9% 

Total 38 100,0% 
 

 

Conforme podemos observar, 55,3% das justificativas fazem referência à 

‘Eficácia’. Incluímos neste grupo de respostas as justificativas relacionadas à eficácia a) 
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na aprendizagem (76,2%), b) na prevenção (14,3%) e c) na manutenção do controle da 

turma (9,5%). Vejamos melhor cada um desses grupos. 

Com relação à eficácia na aprendizagem, as justificativas apontam para a 

questão de que essas formas de ensinar promoviam uma relação entre o valor moral e a 

vida: “Eu acho que é porque era o caminho que eles tinham para chamar a nossa 

atenção. Para que aquilo ficasse mais presente na nossa vida. Para que tudo fizesse 

sentido” (Pamela, 30). O grupo formado pelas justificativas da eficácia na prevenção 

aponta para a necessidade de se prevenirem certos comportamentos considerados 

socialmente indesejáveis:  

Eu acho que era uma oportunidade que surgia, era abordado o assunto, e 
também uma forma de educar o aluno para ele seguir certos princípios 
mais corretos e isso não vir a acontecer depois, mais tarde, e ele se 
transformar. Por exemplo, quem rouba um lápis, uma caneta, uma 
borracha, dependendo de como vai seguindo a vida dele, ele pode começar a 
roubar outras coisas e aí levar o cara para o lado da marginalidade. Então 
eles abordavam também esses aspectos (Camila, 49).  
 
 
As citações sobre a eficácia na manutenção do controle da turma fazem 

referência à questão da autoridade do professor em sala de aula, mostrando tanto a 

situação de imposição de idéias: “A intenção não era promover a discussão, era 

mostrar o que era certo” (Gisele, 36), quanto a situação de os professores evitarem 

promover um debate para não perder o controle da turma: “Muitas vezes eles não 

queriam nem entrar no debate para que não fosse exposta uma situação que talvez 

eles mesmos não conseguissem controlar” (Haidê, 29). Podemos perceber nessas 

colocações a dificuldade de comunicação que havia no contexto escolar, mais 

especificamente, em sala de aula. 

Voltando à análise dos dados apresentados na Tabela 7, vemos que 36,8% das 

justificativas das ações dos professores têm como base o argumento histórico ‘Época 

em que viveram’ , com referências diretas à ditadura militar:  

Acredito que eles estivessem naquele momento movidos por um conjunto de 
regras sobre como educar. Um conjunto de regras que moldam os 
procedimentos de um processo educacional. Porque os processos 
educacionais eles não estão fora dos processos históricos. Se você pensar na 
década de oitenta os resquícios da ditadura estavam muito infiltrados, você 
tinha que decorar o nome de Tiradentes, vê que loucura! Rios do lado 
direito e esquerdo do rio Amazonas e seus afluentes, etc. e tal. Então eu 
acho que isso estava moldado por aspectos históricos do que era certo e 
errado e como fazer (Helve, 37). 
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Gostaríamos de destacar que, nesse grupo de respostas houve uma referência que 

nos remeteu à questão levantada por La Taille (2006d) sobre se estamos vivendo 

uma crise de valores ou se os valores estão em crise. A professora Gabriela (37) 

afirma:  

Naquela época, na nossa sociedade da década de oitenta que estou falando, 
as pessoas não tinham essa abertura de estar se posicionando, de estar 
falando, de estar se colocando como hoje as crianças [fazem]. Aqui, na 
escola particular mesmo, a gente escuta que ‘você tem que fazer o que eu 
quero porque eu pago o seu salário’. Essa fala ela está reproduzindo. Então 
a família se posiciona dessa forma, ela vê o mundo hoje dessa forma muito 
mais capitalista e transmite isso para as crianças. Essa falta de valor, 
valorizando o ter e não o ser (Gabriela, 37). 

 
 

Voltaremos a esse assunto no capítulo das Considerações Finais; por ora cabe 

apenas mencionar o fato de que essa professora fala de uma ‘falta de valores’, o que 

remete à idéia de que os valores estariam em crise.  

 As citações relativas a ‘Outros’ (7,9%) fazem referência à idéia de que os 

professores agiam daquela forma por uma questão de vocação – “Pela própria 

vocação, sei lá! Eu acho que tem gente que nasce para ser professor, tem gente que 

nasce para ser médico, tem gente que nasce para sei lá” (Carmem, 37) –, e por esse 

ser o jeito das professoras, o que fazia com que umas delas agissem de forma 

compreensiva – “(...) me aceitar do jeito que eu sou. Não querer que eu seja mais, 

não exigir de mim mais do que eu posso dar” (Pietra, 48) –, ou repressora: “Porque 

eu acho que elas eram dessa forma. Elas não podiam dar mais do que elas eram. 

(...) Acho que a sala de aula não era o local para ela [a professora]” (Pietra, 48). 

Consideramos que as respostas de ‘Outros’  não são relevantes dentro do contexto geral 

de que trata esta pesquisa, portanto, preferimos não nos deter nelas e realizar as análises 

relativas às justificativas que apontam para a ‘Eficácia’  e para a ‘Época em que 

viveram’. Vamos realizar a discussão das justificativas remetendo-nos diretamente à 

forma como os valores morais foram ensinados.  

Com relação ao ano de ingresso na 5ª série, pudemos verificar que as professoras 

que ingressaram durante os ‘Anos de chumbo’ se referem a uma aprendizagem em 

valores com imposição (‘Imposição’  e ‘ Imposição com punição’) e a justificam pela 

‘Eficácia’ (50%). As professoras que ingressaram durante o ‘Fim da ditadura’ citam 

exemplos de ‘Maneira de ser do professor’ (23,1%) e de ‘Atividades práticas’ (15,4%) 

e também os justificam pela ‘Eficácia’ (69,2%). Isso mostra que a ‘Eficácia’ foi 
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utilizada como argumento tanto para as situações com imposição quanto para as que não 

fazem menção à imposição. 

Sobre as considerações relativas às matérias que as participantes lecionam, cabe 

lembrar que as professoras de ‘História’ e ‘Matemática’ foram as que mais deram 

exemplos de ações com imposição (‘Imposição’  e ‘ Imposição com punição’); as 

professoras de ‘Ciências’ e de ‘Geografia’ foram as que mais citaram exemplos da 

‘Maneira de ser dos professores’; as de ‘Português’ e ‘Geografia’, as que mais fizeram 

referência às ‘Atividades práticas’ (ver Tabela 6). 

Feita esta retrospectiva, verificamos que nenhuma professora de ‘Português’ 

usou como argumento a ‘Época em que viveram’, porém 66,7% das justificativas dizem 

respeito à ‘Eficácia’ . Ao mesmo tempo, 80% dos argumentos das professoras de 

‘Geografia’ e 71,4% das justificativas das de ‘Ciências’ referem-se à ‘Eficácia’. Isso 

mostra que a ‘Eficácia’  foi utilizada como justificativa por aquelas professoras que 

citaram formas de educação em valores baseadas na ‘Maneira de ser do professor’ e, 

também, nas ‘Atividades práticas’.  

Finalmente, verificamos que todos os exemplos relativos às ‘Atividades 

práticas’ foram justificados pela ‘Eficácia’ e 50% das citações sobre ‘Imposição com 

punição’ tiveram como argumento a ‘Época em que viveram’.  

O que podemos dizer diante dos dados levantados sobre a justificativa de como 

os valores foram ensinados na escola é que, apesar de o argumento sobre as questões 

históricas estar presente, outro dado mostrou-se mais importante para as professoras: a 

questão da eficácia. Consideramos que esse argumento se deve ao fato de que as 

participantes, por serem professoras, tendem a pensar em termos de resultados da 

aprendizagem – logo, em ‘Eficácia’ – mesmo quando estão do outro lado do processo, 

ou seja, mesmo ao se referirem a uma situação no passado, quando elas ainda eram 

estudantes. Em outras palavras, esse dado sugere que a prática profissional direciona o 

olhar e a forma de as professoras se relacionarem com determinado fato. Esse é um 

dado interessante que, apesar de não ter sido o foco desta pesquisa, merece ser 

destacado dentro do contexto geral do qual ela trata. 

Tendo verificado como os valores morais foram ensinados e as justificativas que 

as participantes apontaram para tal maneira de ensinar, vamos orientar nossa análise 

para as considerações das professoras acerca desses procedimentos de educação em 

valores. 
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6.2.5 Juízos acerca do aprender sobre os valores morais 

 

Perguntamos às professoras se elas consideravam correta ou incorreta essa forma 

de ensinar e pedimos-lhes que justificassem tal juízo. As respostas das professoras 

referiam-se às considerações que elas têm hoje sobre as situações que viveram no 

passado. Em outras palavras, não foram respostas relativas a como consideraram isso no 

momento em que a situação aconteceu, mas, hoje, já como professoras, vivendo em um 

outro momento histórico e em outro contexto social. 

Mais uma vez as respostas a essa pergunta estão diretamente relacionadas aos 39 

exemplos que as professoras citaram sobre como os valores morais lhes foram 

ensinados, porém, como quatro desses exemplos não foram avaliados, contaremos, 

neste tópico, com 35 respostas. Cabe comentar também que sete participantes 

manifestaram certa dificuldade em avaliar a forma como os valores morais lhes foram 

ensinados tendo como parâmetro o binômio correto/incorreto: “Tem que classificar 

correta ou incorreta?” (Paula, 30). Mesmo assim, todas as professoras emitiram suas 

opiniões sobre as ações de seus professores, considerando-as como a) incorreta, b) 

correta e c) correta e incorreta. A Tabela 8 apresenta as respostas das professoras. 

 
Tabela 8 
Juízos das professoras sobre a forma como os valores morais lhes foram ensinados 

 

 

Com relação aos juízos emitidos pelas participantes (Tabela 8), a maioria das 

respostas (45,7%) considera que a forma como os valores morais foram ensinados foi 

‘ Incorreta’. Essa categoria é formada por opiniões cujo posicionamento está bem 

definido: “(...) na minha cabeça foi incorretíssima” (Gabriela, 37), ou, então – “(...) 

sou totalmente contra” (Monalisa, 37) –, mas também por outras respostas que 

relativizam a ação: “Eu acho que hoje a forma que é feita, não por todos, mas por 

alguns, é mais democrática e mais correta do que você passar simplesmente e falar 

‘não, isso é o certo’, sem questionar” (Gisele, 36). De forma geral, as respostas para 

Considero: Número de citações Porcentagem 

Incorreta 16 45,7% 

Correta 13 37,2% 

Correta e incorreta 6 17,1% 

Total 35 100,0% 
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essa categoria refletem uma noção de que aquela forma de educação em valores era 

‘ Incorreta’.  

 O segundo grupo de respostas, com 37,2% das avaliações, agrega as 

considerações de que as ações foram ‘Corretas’ . Nessa categoria, também encontramos 

respostas que falam da eficácia tanto ao comparar dois momentos históricos diferentes – 

“Eu acho que funcionava mais do que atualmente” (Giovana, 46) –, quanto sem esse 

tipo específico de contextualização: “Eu acho positivo, eu acho relevante. Eu acho 

que funciona” (Paula, 30). De qualquer forma, o que essas respostas têm em comum é 

o fato de considerarem que a forma como os seus professores lhes ensinaram sobre 

valores morais era ‘Correta’ . 

 As respostas classificadas na categoria ‘Correta e incorreta’ somam 17,1%, 

considerando, ao mesmo tempo, aspectos ‘Corretos’ e aspectos ‘Incorretos’. Essas 

respostas são caracterizadas por uma tendência a não classificar de uma forma ou de 

outra “Eu não acho que é correta nem incorreta” (Camila, 49), ou, então, “Eu acho 

que é correta, até certo ponto” (Geane, 43). Essa foi uma categoria nova, que não era 

esperada quando elaboramos a proposta da pesquisa e que nos mostrou que algumas 

professoras consideram que existem aspectos tanto ‘Corretos’ quanto ‘Incorretos’ na 

forma como os valores morais lhes foram ensinados na escola. 

 Ao relacionarmos as formas como os valores morais foram ensinados e as 

considerações das participantes, verificamos que todas as citações ‘Incorretas’ se 

referem às ações com imposição (68,8% relativos às formas de ensinar por meio da 

‘ Imposição’ e 31,2%, relativos às formas por ‘Imposição com punição’). Além disso, 

38,5% das considerações ‘Corretas’ referem-se à ‘Imposição’, 15,4% à ‘Imposição com 

punição’, 30,7% à ‘Maneira de ser do professor’ e 15,4% às ‘Atividades práticas’, ou 

seja, a maioria das avaliações ‘Corretas’ (53,9%) recai sobre formas de educação em 

valores baseadas em ações impositivas. Esse dado chama a atenção e será mais bem 

analisado mais adiante, neste tópico. 

Vamos deter-nos um pouco na análise das considerações ‘Correta e incorreta’, 

das quais 33,3% se referem à ‘Maneira de ser dos professores’ e 33,3% às ‘Atividades 

práticas’ (as outras respostas estão divididas: 16,7% são relativas às ações com 

‘ Imposição’ e 16,7%, às ações com ‘Imposição com punição’). Em outras palavras, a 

maioria das citações que relativizam a forma como os valores morais foram ensinados 

faz isso com relação à maneira de ser desses professores – sua postura – e às atividades 

que eram propostas. Especificamente no que diz respeito às ‘Atividades práticas’, o que 
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é mencionado pelas professoras é que as conversas e as atividades diversificadas são 

importantes porque promovem a discussão e a percepção de outras realidades, mas 

devem ser realizadas de uma forma planejada e sem um enfoque exagerado sobre 

determinados aspectos para que isso não se torne “(...) um peso grande demais” 

(Geane, 43) para os alunos. Já em relação à ‘Maneira de ser dos professores’, elas 

manifestaram que o professor deve ter discernimento quando falar sobre suas 

experiências pessoais. Elas são importantes para aproximá-lo dos alunos, mas podem 

tornar-se excessivas e cansativas. Ou seja, o que estas participantes entendem é que a 

‘Maneira de ser do professor’ tanto pode ajudá-lo quanto pode prejudicá-lo em sua 

tarefa de ensinar valores morais – tudo vai depender das relações que ele estabelece com 

a turma.  

Para finalizar esta análise sobre as considerações das professoras acerca da 

forma como os valores morais lhes foram ensinados na escola, gostaríamos de fazer o 

seguinte comentário: todos os juízos que consideraram ‘Incorreta’ determinada forma 

de ensinar valores morais bem como a maioria das avaliações que considerou ‘Correta’ 

a forma de ensinar tais valores relacionam-se a formas de agir por meio da ‘Imposição’, 

fato que será mais bem explicado a seguir, ainda neste tópico. 

Tendo verificado como as participantes consideram a forma que seus professores 

utilizaram para ensinar sobre os valores morais, cabe-nos agora apresentar os dados 

relativos às justificativas das professoras para suas avaliações. 

Do total de 35 respostas verificamos que as participantes emitiram seus 

julgamentos tendo como base a) vínculo com situações práticas, b) relação com o 

momento histórico, c) maneira de ser do professor e d) outros. Na Tabela 9 

demonstramos como as freqüências e as porcentagens das respostas estão distribuídas 

com relação às categorias. 

 
Tabela 9 
Justificativas das professoras sobre os juízos acerca da forma como os valores morais 
lhes foram ensinados 

Pela (o): Número de citações Porcentagem 

Vínculo com situações práticas 15 42,9% 

Relação com o momento histórico 10 28,6% 

Maneira de ser do professor 9 25,7% 

Outros 1 2,8% 

Total 35 100,0% 
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 Como podemos ver na Tabela 9, o ‘Vínculo com situações práticas’ conta com 

42,9% das citações. De forma geral, essas justificativas versam sobre a importância da 

prática – ao invés de somente da teoria – no que diz respeito à educação moral: 

“Quando você coloca a prática, mostra a prática, fica mais fácil de você entender. 

Quando você tem uma coisa muito abstrata fica difícil essa compreensão. É mais 

fácil o concreto” (Hosana, 46). Normalmente, a prática está vinculada a situações 

criadas pelos próprios alunos em sala de aula – utilizar aquilo que surge em sala para 

exemplificar questões morais:  

Porque ela estava partindo de um fato, de um problema, de uma situação 
que criou no momento. Porque não dá para você chegar na sala ‘olha gente, 
assim, assim, assim’. Não dá para você chegar com uma coisa solta, fora do 
comum (Carmem, 37).  
 
 

Em poucas palavras, essas respostas apontam para a relevância de se vincular a 

educação em valores com as situações do dia-a-dia de sala de aula. Conforme 

mostramos na seção sobre Procedimentos de Educação em Valores, esse é um dos 

parâmetros apontados na teoria (Piaget, 1930/1996; 1932/1994; Kohlberg, 1992; 

Biaggio, 1997; Rique & Camino, 1997; Puig, 1998a e 1998b) para realizar a formação 

de valores morais na escola. 

Outros argumentos utilizados dizem respeito à ‘Relação com o momento 

histórico’ (28,6%): 

Então na época era imposto sim, na época era dessa maneira. Só que hoje 
em dia as coisas mudaram em relação ao comportamento. Então o que era 
cobrado na minha época e o que é cobrado hoje é cobrado de uma maneira 
diferente (Cláudia, 40),  
 

mostrando que os procedimentos de educação em valores estão relacionados, entre 

outros aspectos, ao contexto em que ocorrem. 

Dentro deste grupo de justificativas que se reportam à ‘Relação com o momento 

histórico’, também houve citações que exprimiam certo saudosismo: “Eu acho que as 

coisas fluíam melhor, havia uma amizade melhor porque não precisava do 

professor ficar se exaltando com o aluno, brigando, igual hoje às vezes acontece” 

(Mariana, 36). Esse tipo de afirmação remete-nos ao texto de La Taille (2006d) 

intitulado Crise de valores ou valores em crise?, no qual ele tece considerações 

específicas sobre esse tipo de postura expresso pelas professoras. Segundo as 

perspectivas colocadas neste texto, consideramos que esse tipo de afirmação das 

participantes condiz com a idéia de uma crise de valores – os valores estariam acabando 
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e, junto com eles, as relações entre as pessoas. Mas, como esta pesquisa não tem como 

objetivo verificar as considerações das professoras acerca desse questionamento, não 

levantamos dados suficientes para a análise dos dados.  

As justificativas sobre a ‘Maneira de ser do professor’ agregam 25,7% das 

considerações, algumas das quais apontam para a questão da postura coercitiva dos 

professores: “Porque autoritarismo não respeita a vontade do outro. Não entende, 

não compreende” (Célia, 25), enquanto outras abordam uma postura cooperativa e 

empática: “Tenho um carinho muito grande até hoje, eu gosto muito dela” (Pietra, 

48). Em geral, essas respostas demonstram que a maneira de ser do professor transmite 

valores mesmo que ele não fale diretamente sobre o tema: “Porque quando você faz 

isso, você deixa claro para o seu aluno que você também vive isso” (Gabriela, 37). 

Além dessas, uma resposta em ‘Outros’ (2,8%) menciona a diferença de opinião entre a 

aluna e a equipe pedagógica da escola, no que diz respeito à sua amizade com um aluno 

homossexual: “Eu tinha muito claro na cabeça o que eu queria para mim (...) sem 

precisar de alguém sentar e falar” (Gabriela, 37). 

 Pelo que pudemos ver, os argumentos sobre a importância do ‘Vínculo com 

situações práticas’ foram os mais utilizados pelas professoras para justificar suas 

avaliações. Em outras palavras, mais do que as questões históricas envolvendo o 

contexto em que aprenderam os valores morais na escola, o que elas percebem como 

relevante é a questão de vincular o que é ensinado com as situações práticas 

vivenciadas.   

Dando prosseguimento a esta análise, verificamos que 43,8% das avaliações que 

consideram a forma de agir como ‘Incorreta’ tiveram como justificativa a importância 

do ‘Vínculo com situações práticas’. Isso sugere que as ações dos professores foram 

avaliadas como ‘Incorretas’ porque eles não consideraram a relevância das situações 

práticas na hora de ensinar sobre os valores morais. Por outro lado, a maioria das 

avaliações considerando os procedimentos utilizados como ‘Corretos’ (46,2%) também 

foi justificada pela questão da presença do ‘Vínculo com situações práticas’, fato que 

confirma a relevância das situações concretas, que tenham relação com a vida dos 

alunos no contexto da educação em valores. Porém, conforme destacamos anteriormente 

neste tópico, cinco das considerações ‘Corretas’ (38,5%) referem-se à ‘Imposição’ e 

duas (15,4%), à ‘Imposição com punição’. Esse dado chama a atenção pelo fato de 

ações impositivas serem consideradas ‘Corretas’, por isso, realizamos uma análise mais 

detalhada dessas entrevistas. A análise demonstrou que os cinco exemplos de 
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‘ Imposição’ relatados foram sobre situações nas quais os alunos não tinham espaço para 

falar nem questionar (postura impositiva do professor, imposição de regras que 

deveriam ser seguidas, grupo de trabalho imposto pelo professor, conversa com 

imposição e entrega de texto sobre um assunto que era discutido sob a ótica do 

professor); as duas situações de ‘Imposição com punição’ relatam exemplos de castigos 

e punições. Três casos relatados foram considerados ‘Corretos’ porque vinculavam o 

que estava ocorrendo a uma situação prática vivenciada em sala de aula: seguir as regras 

impostas, trabalho em grupo e texto para refletir. Porém os outros relatos foram 

considerados ‘Corretos’ por estarem relacionados a um determinado momento histórico 

que respaldava as ações de ‘Imposição’ e de ‘Imposição com punição’. Essas 

justificativas estão baseadas em argumentos bastante heterônomos – ou em um 

raciocínio moral característico do nível convencional: os professores utilizaram essas 

formas de ensinar porque era assim que se fazia na época. Tais argumentos, apesar de 

coerentes e bem fundamentados, podem legitimar ações coercitivas e arbitrárias que 

nem sempre são justificáveis, pois, conforme apresentamos na seção Conteúdos de uma 

Educação em Valores, a tolerância para ser considerada uma virtude precisa ter limites, 

ou, nas palavras de Morin (1999/2007), ela pode ser válida em relação às idéias, mas 

não para os atos agressivos, que prejudicam a integridade alheia. 

Sobre as avaliações ‘Correta e incorreta’, 50% delas referem-se à ‘Maneira de 

ser do professor’, fato que já foi anteriormente explicado e que mostra como a postura 

do professor é considerada um dos instrumentos na questão de educação em valores, 

porém sua avaliação depende da forma como é aplicada em sala de aula: sua falta e seu 

excesso são incorretos enquanto uma postura moderada é considerada correta. 

Em resumo, podemos dizer que os dados desta análise mostram a relevância da 

educação em valores relacionada com situações práticas e com a postura do professor 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. Os dois aspectos refletem uma mudança de 

contexto coerente com as propostas dos Quatro Pilares da Educação (Delors, 1996), 

que, conforme bem nos mostrou Araújo (2007), precisam ser discutidas, planejadas e 

consideradas nos cursos de formação (graduação e formação continuada) – e com as 

quais os estudos da Psicologia da Moralidade podem contribuir. 

De forma geral, o que os tópicos sobre O aprender sobre os valores morais e os 

Juízos acerca do aprender sobre os valores morais nos mostraram é que a maioria das 

professoras relatou que aprendeu sobre valores morais com imposição (‘Imposição’ e 

‘ Imposição com punição’), justificou essa forma de ensinar pela ‘Eficácia’ e também 
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pela ‘Época em que viveram’; e considerou-a ‘Incorreta’ por não incluir o ‘Vínculo com 

situações práticas’ . Em poucas palavras, as professoras relataram que aprenderam os 

valores morais em um contexto de educação que promove a heteronomia e a 

manutenção de uma moral de nível convencional tanto pela questão da imposição desses 

valores morais sem a possibilidade de diálogo, questionamento, nem debate sobre o 

tema em sala de aula, quanto pelo fato de esse conteúdo ser apresentado em sala de aula 

sem a preocupação em vincular os valores morais à realidade dos alunos. 

Gostaríamos de destacar o fato de que uma professora, ao explicar por que 

considera que as ações impositivas e punitivas dos seus professores eram erradas, 

mencionou que era assim naquela época, mas havia outras possibilidades de ensinar 

sobre os valores morais na escola. Nesse momento, ela relatou a necessidade de que 

houvesse, dentro da escola, um discurso único: 

Outra coisa que eu acho que é importante também, além da ação do 
professor, é a ação de todo o corpo técnico. Não adianta eu, professora de 
uma turma, falar assim, se o próximo professor, na mesma turma, vai 
entrar e vai ter um outro discurso. E aí não vai funcionar. Aquela criança 
ou aquele adolescente que está lá vai ficar totalmente desorientado: ‘na aula 
do professor de Matemática não pode, na aula do professor de Português 
pode’... Você entendeu? Aí ele perde completamente o referencial para ele. 
Tem que ser um discurso único. Daí a importância da escola discutir isso e 
falar de forma clara o que ela quer para a gente poder fazer na verdade 
(Meire, 33). 
 
 

 Tal depoimento reflete a necessidade de uma integração dos três âmbitos de 

educação em valores propostos por Puig (2007), quais sejam, o inter-relacional, o 

curricular e o institucional, além da explicitação de valores (Brasil, 1997; La Taille, 

2006c) dentro desse contexto específico. Já falamos sobre tais aspectos no tópico 

Panorama Geral e vamos retomar essas reflexões no capítulo das considerações Finais. 

Portanto, por ora, cabe apenas tornar evidente o fato de que essa professora fez menção 

à idéia de que é importante haver uma integração das ações dentro do contexto escolar. 

Essa parte da pesquisa deixa em aberto uma questão: Como é que essas 

professoras que aprenderam sobre valores morais desta forma ensinam os mesmos 

valores em sua prática profissional? A questão é relevante e será retomada mais adiante, 

na seção que versa sobre o Valor Moral da Justiça e busca identificar a forma como as 

professoras aprenderam e ensinam este valor moral em específico. E, se as professoras 

aprenderam sobre os valores morais de forma impositiva, como será que ensinam esse 

mesmo tema? Mantêm a forma como aprenderam, ou conseguem realizar alguma 
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modificação? Quais são essas mudanças? Todas essas questões ficam em aberto neste 

momento. Elas serviram de base para as questões mais específicas sobre a justiça, que 

serão apresentadas na seção seguinte, mas podem abrir caminhos para outros estudos 

que busquem estabelecer a comparação entre como se aprendeu e como se ensina. 

Porque, conforme explicamos na seção intitulada Panorama Geral, inserida no capítulo 

denominado Educação em Valores, o nosso foco foi a escola, mas indubitavelmente 

outros contextos sociais também interferem no processo de legitimação dos valores 

morais, como pode ser verificado no tópico que apresentamos a seguir. 

 

 

6.2.6 Contextos nos quais os valores morais foram ensinados 

 

 As questões que nortearam esta última etapa objetivavam saber quais valores 

morais foram aprendidos fora da escola e em quais contextos sociais eles foram 

aprendidos. As professoras emitiram um total de 83 respostas, que foram organizadas 

em 17 categorias (ver Tabela 10). 
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Tabela 10  
Valores que as professoras aprenderam fora da escola 

Valores Número de citações Porcentagem 

Aquilo que deve/não deve ser feito 21 25,3% 

Respeito 18 21,7% 

Polidez 11 13,4% 

Honestidade 9 10,8% 

Solidariedade 7 8,4% 

Responsabilidade 2 2,4% 

Humildade 2 2,4% 

Dignidade 2 2,4% 

Tolerância 2 2,4% 

Convivência 2 2,4% 

Ética 1 1,2% 

Caráter 1 1,2% 

Amor 1 1,2% 

Honradez 1 1,2% 

Empatia 1 1,2% 

Preservar a vida 1 1,2% 

Sacrifício 1 1,2% 

Total 83 100,0% 
 

 

 O primeiro grupo de respostas a esta questão – ‘Aquilo que deve/não deve ser 

feito’  – contou com 25,3% das citações. Assim como as demais categorias, o seu 

conteúdo é bem similar ao que foi apresentado no tópico a respeito dos exemplos 

espontâneos de valores morais, portanto, não nos vamos deter nesse tipo de 

apresentação. O que chama a atenção e merece destaque é que a presente categoria foi a 

que recebeu a única citação sobre ‘Justiça’ neste momento da entrevista no qual o 

enfoque foram os valores morais de forma geral: ao listar as ações que devem ser 

adotadas, a professora citou o fato do dever “ser justo”  (Helve, 37).  

 A seguir, vemos as referências ao ‘Respeito’, que está 3,6 pontos percentuais 

abaixo dos da anterior (21,7%), seguido pela ‘Polidez’ , com 13,4% das citações, a 

‘Honestidade’ , com 10,8% e a ‘Solidariedade’, com 8,4% das respostas. 

O que chama a atenção nessa tabela, em comparação com as duas anteriores, ou 

seja, aquela relativa aos valores morais citados de forma espontânea (no tópico 6.2.1) e 
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a que apresenta os valores morais aprendidos na escola (tópico 6.2.3), é o fato de o 

‘Respeito’ não aparecer como o valor moral mais citado. Apesar disso, confirmamos 

que os cinco valores morais mais citados – ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’ , 

‘Respeito’ , ‘Polidez’ , ‘Honestidade’ , ‘Solidariedade’ – se repetem em todas as respostas 

às questões em que as participantes foram solicitadas a mencionar os valores morais de 

forma espontânea.  

Dando seqüência às análises sobre os valores morais aprendidos fora da escola, 

perguntamos às professoras onde haviam aprendido tais valores. As respostas foram 

organizadas em dois grupos: a) família e b) família e outros contextos. A Figura 6 

mostra a distribuição dessas respostas. 
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Figura 6. Contextos nos quais as professoras aprenderam sobre os valores morais. 

 
  

Conforme podemos observar, a família aparece em todas as respostas seja como 

única citação (em 45% das respostas), seja incluída em uma citação que combinava 

vários contextos diferentes (em 55% das respostas). Em outras palavras, os dados 

mostram-nos que é inegável o fato de a família ser considerada a grande transmissora de 

valores morais: “A maior parte dos valores você aprende com o seu pai ou com a 

sua mãe” (Haidê, 29).  

Inclusive, cabe ressaltar que esse dado já estava presente desde o início da 

entrevista, pois, quando perguntamos às professoras se elas tinham aprendido sobre os 

valores morais na escola, recebemos como resposta: “Eu acho que eu aprendi mais na 

minha casa do que aprendi com as minhas professoras”  (Pietra, 48); ou, então: 
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“Toda a educação que eu adquiri foram dos meus pais. Na escola, na minha época, 

o professor não tinha que ficar ensinando esses valores para a gente” (Mariana,36). 

Isso reforça a constatação de que, para as participantes, a família exerce uma influência 

significativa na formação dos valores morais. 

Os outros contextos sociais citados pelas professoras incluem: Igreja, amigos, 

trabalho, locais de formação, pessoas com quem convivem e relacionamentos amorosos. 

Consideramos como locais de formação todos os espaços que não o de ensino 

fundamental e médio: faculdades, cursos, pós-graduação, entre outros. Fizemos tal 

distinção porque, como o foco desta pesquisa é a escola, esses espaços deveriam ser 

considerados de forma diferenciada. 

Um dado relevante, que merece ser destacado, diz respeito à dificuldade em se 

especificar o local onde os valores morais foram ensinados. Conforme explicamos no 

capítulo sobre Educação em Valores, os valores morais são construídos e legitimados 

nas relações que as pessoas estabelecem, portanto, questionar sobre os locais específicos 

onde os valores foram aprendidos é algo muito mais didático do que real. Em outras 

palavras, sabemos que não existe tal fracionamento da aprendizagem sobre valores 

morais. A nossa intenção era somente verificar quais os contextos sociais que as 

professoras apontariam – respaldadas em sua própria história de vida – como relevantes 

na construção de valores morais. Porém, a pergunta levava a uma fragmentação da 

realidade, o que gerou certo incômodo: 

Eu não sei te dizer. De cabeça assim... Eu acho que valor moral é toda 
formação da pessoa. É difícil lembrar agora o que fez parte da escola e o 
que fez parte da minha família. Para te dizer assim, dividido: isso foi escola, 
isso foi família. Eu acho que foi um conjunto na verdade (Pamela, 30). 
 
 
 

 De qualquer forma, o que ficou evidente nessa parte da entrevista é que os 

valores morais são aprendidos prioritariamente na família e, depois, reforçados em 

outros contextos sociais nos quais as relações proporcionam momentos para verificar 

esses valores, legitimá-los e integrá-los à personalidade moral de cada um, dado 

coerente com o apontado em outras pesquisas que investigaram os contextos sociais 

propícios a essa aquisição, entre eles a amizade (Garcia, 2005 e Wentzel, 1998), a 

família (Camino, Camino & Moraes, 2003; Prust & Gomide, 2007; Camino, Costa, 

Camino & Cruz, 2007), a mídia (Fernandes & Camino, 2006), os olhares e juízos 

alheios (La Taille, 2002) e uma conjunção de vários contextos (Wentzel, 1998; Lapointe 
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& Legault, 2004; Garcia & Müller, 2006), pesquisas essas apresentadas na seção 

Panorama Geral do capítulo Educação em Valores. 

De acordo com os dados apresentados, pudemos verificar que os valores morais 

mais citados pelas professoras foram: ‘Respeito’; ‘ Aquilo que deve/não deve ser feito’; 

‘Honestidade’; ‘ Solidariedade’ e ‘Polidez’. Além disso, elas afirmam que aprenderam 

sobre esses valores morais na família e que a escola foi um dos contextos sociais em 

que tais valores puderam ser reforçados. A maneira como foram ensinados na escola foi, 

principalmente, por meio da ‘Imposição’ – o que pode ter relação com o contexto 

histórico da época em que as professoras estavam na escola, e que, segundo elas, está 

mais relacionado com a questão da ‘Eficácia’ na aprendizagem. A maioria das 

professoras considera essa uma forma ‘Incorreta’ de ensinar valores morais porque não 

estabelece ‘Vínculo com situações práticas’ da vida dos alunos. 

Apesar de somente uma professora ter-se manifestado de forma espontânea 

sobre o valor moral da justiça, consideramos que esse valor moral tem sua importância 

dentro do universo das possibilidades de conteúdos morais que podem ser ensinados na 

escola. Esta nossa avaliação é feita com base nas fundamentações teóricas de Piaget e 

Kohlberg, que colocam a justiça como o valor importante no desenvolvimento moral; 

no destaque que La Taille (2006a) dá a esse valor moral, juntamente com a 

generosidade e a honra, como um conteúdo moral importante de ser considerado; e no 

fato de este ser um dos conteúdos do tema transversal Ética, abordado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997). Diante disso, vamos passar para a 

próxima seção na qual trataremos das análises e discussões relativas ao valor moral da 

justiça de forma específica. 

 

 

6.3 Valor Moral da Justiça 

 

Esta etapa da pesquisa tratou diretamente do valor moral da justiça e buscou 

relacionar a forma como tal valor foi ensinado às participantes com a forma como 

ensinam sobre a justiça em sua prática pedagógica. As perguntas foram similares à etapa 

anterior, ou seja, buscaram verificar a compreensão das professoras sobre o valor moral 

da justiça, estabelecer quais os espaços sociais onde esse valor lhes foi transmitido, 

além de procurar conhecer mediante perguntas específicas, como esse valor moral lhes 

foi ensinado no contexto escolar e o ponto de vista de cada uma acerca desses 
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procedimentos. Acrescentamos, nesta etapa, perguntas sobre a atuação delas mesmas – 

professoras – na transmissão do valor moral da justiça em sala de aula: se consideram 

que a justiça deve ser ensinada pelos professores, se ensinam sobre este valor moral, a 

forma como ensinam sobre a justiça e as suas considerações sobre estas intervenções. 

 Mas, antes de iniciar esta seção, consideramos interessante fazer uma 

observação: durante a análise e discussão dos dados relativos aos Valores Morais, 

pudemos verificar que somente uma professora (Helve) citou o valor da justiça, 

mencionando-o como um exemplo de valor moral que ela aprendeu na família. O que 

esse dado poderia sugerir é que a justiça não é um valor tão destacado para as 

professoras. Portanto, a presente etapa, que enfoca especificamente esse valor moral, 

perderia a sua relevância no que diz respeito ao interesse das professoras pelo assunto. 

Porém, quando informamos às professoras que passaríamos a ter como foco um valor 

moral em específico (a justiça), uma delas relatou que havia pensado neste valor – “A 

justiça eu lembrei em algum momento e não te falei” (Mariana, 36) – e outra 

lamentou não se ter lembrado dele – “Eu considero ele muito importante. Eu não sei 

porque eu não me lembrei dele, quando você perguntou”  (Monalisa, 37).  Em outras 

palavras e complementando a linha de raciocínio anterior, o que as professoras 

revelaram é que a justiça é, sim, um valor importante para elas, mesmo que não o 

tenham citado de forma espontânea. Acrescentamos ainda a essa consideração o fato de 

o valor em questão ser o foco principal dos teóricos da área do desenvolvimento moral 

(Piaget e Kohlberg), ter sido escolhido por La Taille (2006a) como um dos conteúdos 

morais relevantes e ser um dos conteúdos do tema transversal Ética dos PCN (Brasil, 

1997), conforme apresentamos no tópico sobre Justiça. 

Assim sendo, nosso primeiro objetivo consistiu em verificar com as professoras 

o conceito de justiça, pois consideramos relevante esclarecer qual o entendimento das 

participantes acerca do termo, visto que todas as perguntas elaboradas para esta etapa 

dizem respeito a esse valor moral específico. O tópico a seguir tem como meta 

apresentar os dados relativos ao conceito em pauta. 
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6.3.1 Conceito de justiça 

  

 Iniciamos a entrevista solicitando que as participantes mencionassem o conceito 

acerca do valor moral da justiça. Cinco professoras (25%) demonstraram certa 

dificuldade tanto em relação ao conceito em si – “Como é que você conceitua... 

conceituo lá mitocôndria, citoplasma, aí eu sei todos os conceitos, agora, justiça?! 

Ai... justiça!”  (Carmem, 37) – quanto em relação ao fato de este não ser um tema sobre 

o qual elas costumam refletir – “Justiça. Eu acho que... como é que eu conceituo 

justiça? Eu nunca pensei sobre isso!” (Geane, 43).  

De qualquer forma, mesmo diante das dificuldades apresentadas, todas as 

professoras conseguiram elaborar pelo menos um conceito, fato que pode ser explicado 

como uma resposta desencadeada: aquela que o participante elabora durante a 

entrevista, como uma solução para um problema proposto (Piaget, 1932/1994). 

Portanto, diante da solicitação de que as participantes enunciassem um conceito 

de justiça, obtivemos 27 respostas que foram agrupadas segundo a perspectiva da a) 

ação correta, b) igualdade e c) eqüidade, conforme pode ser observado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 
Conceitos das professoras sobre o valor moral da justiça 

Conceituou baseada na: Número de citações Porcentagem 

Ação correta 16 59,3% 

Igualdade 8 29,6% 

Eqüidade 3 11,1% 

Total 27 100,0% 
  

 

Conforme podemos verificar, a ‘Ação correta’ serviu de base para a elaboração 

de 59,3% dos conceitos. Incluímos, neste grupo, as respostas que fazem referência à 

justiça como aquilo que direciona as ações de forma correta: “É algo que a gente faz 

certo na ocasião certa (...) Eu considero justiça e punidade juntos. (...) Punidade, 

punir de qualquer forma. (...) por meio de uma lição de moral bem dada, ou, às 

vezes, por um castigo” (Poliana, 27).  

Especificamente a respeito dessa citação anteriormente citada, quando 

perguntamos à professora o que seria uma lição de moral, ela explicou da seguinte 

forma: “Falar dos valores que o indivíduo tem que ter. Você tem que ser honesto, 
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tem que ter amigos, você tem que ser humilde, falar: ‘você tem que reconhecer o 

que você fez’, essas coisas” (Poliana, 27). Ou seja, uma referência direta a um dos 

procedimentos de educação moral citados por Piaget (1930/1996): a lição moral. 

Conforme apresentado na seção sobre Procedimentos de Educação em Valores, o autor 

considera que tal método de ensino não auxilia as crianças a desenvolver sua autonomia, 

porque está baseado em uma imposição de valores. O que merece destaque é o fato de 

que, em 1930, Piaget (1930/1996) já mencionava esta questão e, quase 80 anos depois, 

nós ainda ouvimos referências a tal tipo de intervenção. Falaremos especificamente 

sobre isso mais adiante, nesta seção, quando tratarmos da forma como as professoras 

ensinam sobre a justiça (tópico 6.3.6). No momento, cabe-nos apenas chamar a atenção 

para esse fato em especial. Em suma, pudemos constatar, dentro dessa categoria, 

respostas que sugerem tanto uma postura autônoma, baseada em valores que foram 

legitimados pela própria participante – “(...) você cobrar o posicionamento, o 

direcionamento, em cima daquilo que você acredita ser certo, justo” (Gabriela, 37) 

–, quanto uma postura heterônoma, como a anteriormente citada. 

Dando continuidade à análise dos conceitos das professoras sobre o valor moral 

da justiça, o grupo de respostas sobre a ‘Igualdade’ contou com metade das citações da 

categoria anterior (29,6%). Elas falaram diretamente sobre a igualdade – “É quando 

existe um mesmo peso e medida para todas as pessoas, igualmente. Independente 

de cor, de raça, a qual setor da economia ela pertence” (Gisele, 36) –, ou, então, que 

falam de uma forma mais geral: “É aquilo que vale para todos” (Haidê, 29). De 

qualquer forma, seu conteúdo fazia referência direta à noção de igualdade entre as 

pessoas. 

O enfoque sobre a ‘Eqüidade’ inclui apenas três respostas (11,1%) sobre a 

igualdade nas diferenças: “Eu acho que é você avaliar cada caso, cada situação” 

(Mariana, 36). Surpreendeu-nos o reduzido número de respostas sobre essa categoria, 

pois esperávamos que as professoras apontassem mais para a questão das 

especificidades individuais. 

As relações que fizemos entre estes conceitos e os fatos históricos que 

caracterizaram o ano de ingresso das professoras na 5ª série revelaram que, de todas as 

respostas emitidas pelas professoras que ingressaram durante os ‘Anos de chumbo’, 

71,4% conceituaram justiça tendo como base a ‘Ação correta’. Por outro lado, das 

menções daquelas que iniciaram durante a ‘Abertura política’, 30,8% responderam com 

enfoque na ‘Igualdade’ e 15,4%, na ‘Eqüidade’. Em outras palavras, existe uma 
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preferência das professoras que ingressaram na 5ª série nos ‘Anos de chumbo’ por 

relacionarem justiça com ‘Ação correta’, enquanto as professoras que ingressaram 

durante a ‘Abertura política’ enfatizaram – mais do que as outras– a relação entre justiça 

e ‘Igualdade’  ou ‘Eqüidade’. 

Outra questão que pudemos observar é que, de todas as respostas emitidas pelas 

professoras de ‘5ª/6ª’ séries, 50% estão relacionadas à ‘Ação correta’ e 50%, à 

‘ Igualdade’. Por outro lado, das respostas das professoras de ‘7ª/8ª’ séries, 64,7% 

conceituam com base na ‘Ação correta’. Cabe, porém destacar que todos os conceitos 

elaborados com base na ‘Eqüidade’ foram emitidos por professoras de ‘7ª/8ª’ séries. Ou 

seja, os conceitos das professoras de ‘5ª/6ª’ têm como foco a ‘Ação correta’ e a 

‘ Igualdade’ enquanto os das professoras de ‘7ª/8ª’ dizem respeito principalmente à 

‘Eqüidade’  e à ‘Ação correta’ . 

Após apresentar os pontos mais relevantes da análise do conceito de justiça, 

vamos passar para as justificativas que as professoras deram para esses conceitos, que 

contabilizaram um total de 21 respostas. Os argumentos utilizados tiveram como base 

três critérios: a) ação prática, b) juízo e c) aprendizagem, que explicaremos a seguir. 

No grupo relativo à ‘Ação prática’  (47,6%), incluímos os argumentos que 

remetem a atitudes práticas que a própria pessoa utiliza – “Porque é o que eu costumo 

fazer aqui, na escola” (Pamela, 30) –, ou a considerações sobre posturas que deveriam 

ser tomadas: “Se ela agiu de forma errada ela tem que ser cobrada por isso” 

(Gabriela, 37). De qualquer forma, o contexto desses argumentos revela a importância 

da prática das ações justas. 

O outro grupo de respostas – ‘Juízo’ – inclui 42,9% das citações e tem um cunho 

basicamente conceitual: “Para mim justiça é isso, é um equilíbrio” (Monalisa, 37), 

ou, então, “à medida que você pondera você analisa as coisas profundamente, não 

superficialmente” (Carmem, 37). Ao contrário da categoria anterior, esta agrupa 

respostas de caráter mais abstrato.  

Por fim temos o critério da ‘Aprendizagem’, que, apesar de contar com somente 

duas citações (9,5%), revela argumentos heterônomos (segundo Piaget, 1930/1996; 

1932/1994), ou baseados em um raciocínio moral típico do nível convencional (segundo 

Kohlberg, 1984/1992), visto que estão respaldados na aceitação incondicional de um 

conceito: “Porque alguém me impôs isso!” (Helve, 37). 

Ao verificarmos os argumentos utilizados pelas professoras que ingressaram na 

5ª série durante os ‘Anos de chumbo’, percebemos que 60% deles se referem às ‘Ações 
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práticas’. Já dos critérios com os quais as professoras que ingressaram durante a 

‘Abertura política’ justificaram seu conceito, 50% deles são relativos ao ‘Juízo’.  

De forma geral, podemos perceber que os conceitos que as professoras emitem 

sobre o valor moral da justiça têm como base, principalmente, a ‘Ação correta’, dos 

quais 50% são justificados em termos da ‘Ação prática’, 37,5%, pelo ‘Juízo’ e 12,5%, 

da ‘Aprendizagem’. Além disso, as participantes também conceituaram a justiça em 

termos de ‘Igualdade’, justificando, em sua maioria (62,5%), pelo critério da ‘Ação 

prática’, o que significa dizer que, para essas professoras, justiça é fazer valer a 

igualdade nas situações práticas da vida. Por fim, grande parte (66,7%) dos conceitos 

relativos à ‘Eqüidade’ foi justificada pelo ‘Juízo’, sugerindo que ser justo significa ter 

presente a noção de eqüidade como princípio. 

Tendo verificado como as professoras conceituam a justiça, cabe-nos agora 

verificar quais os contextos sociais no qual esse valor moral lhes foi ensinado.  

 

 

6.3.2 Contextos nos quais a justiça foi ensinada 

 

Conforme apontamos na seção intitulada Panorama Geral, a educação em 

valores pode acontecer nos mais diversos contextos sociais. Restringir o foco da 

presente pesquisa ao contexto escolar foi uma opção metodológica. Porém, sabemos da 

importância de outros contextos na formação desse valor moral, por isso perguntamos 

às professoras se elas aprenderam sobre a justiça fora da escola. Contamos com um 

dado perdido de uma professora que não respondeu à questão. Assim sendo, todas as 

professoras que emitiram respostas a essa questão (n=19) disseram ter aprendido sobre 

o valor moral da justiça fora da escola. Pedimos, então, que elas citassem onde esse 

valor lhes foi ensinado. A Tabela 12 apresenta a distribuição dessas respostas.  
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Tabela 12  
Contextos sociais nos quais as professoras aprenderam sobre a justiça 

 Número de citações Porcentagem 

Família 3 15,8% 

Família e Outros contextos sociais 13 68,4% 

Outros contextos sociais 3 15,8% 

Total 19 100,0% 
 

 

Antes de iniciar a análise dos dados, consideramos interessante comentar que, 

para responder à pergunta sobre onde aprenderam o valor moral da justiça, algumas 

professoras relataram situações nas quais elas presenciaram ou viveram momentos de 

injustiça: “Sim, até mesmo sofrendo injustiças às vezes” (Carmem, 37); “(...) vendo 

as pessoas cometendo injustiça. (...) Aprendi muito na observação” (Monalisa, 37).  

Podemos verificar, na Tabela 12, que a ‘Família’ aparece como categoria 

isolada. Há respostas que falam somente desse contexto social em apenas três 

entrevistas (15,8% das respostas) e duas delas falam das justiças e injustiças dos pais 

com os filhos: “De achar que o pai ou a mãe está protegendo um filho mais do que 

o outro e muitas vezes se sentir injustiçado” (Pamela, 30).  Ou seja, trata-se de justiça 

ensinada na prática das relações familiares. 

Por outro lado, a maioria das citações faz menção à ‘Família e outros contextos 

sociais’ (68,4%). No grupo de respostas estão incluídas as experiências de justiça ou 

injustiça na ‘Família’ e em contextos sociais diversos: amigos, trabalho, Igreja, posto de 

saúde, banco, na rua, pessoas com quem conviveu, experiência do dia-a-dia, entre 

outros, conforme esta resposta: “No dia-a-dia, no ambiente de trabalho, no banco, no 

posto de saúde. Em todo o local que você vai, você emprega a justiça” (Cláudia, 40). 

Além dessas, também incluímos uma citação que fala não da família de origem da 

professora (seus pais e irmãos), mas de sua família atual (seu marido e filhos): “Uma 

pessoa que me ensinou muito foi meu marido” (Pietra, 48). 

O terceiro grupo inclui respostas que não mencionavam a família, mas somente 

contextos sociais diversos: amigos, situação diária e mídia. Esses ‘Outros contextos 

sociais’ contam com 15,8% das citações.  

O que esses dados mostram é que a família se configura como um contexto 

social relevante na formação do valor moral da justiça, sendo citada em 84,2% das 

respostas. Além dela, pudemos elencar diversos outros contextos sociais considerados 
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relevantes. Esse dado, além de estar concordante com o de outras pesquisas da área 

(Wentzel, 1998; Camino, Camino & Moraes, 2003; Lapointe & Legault, 2004; Garcia, 

2005; Fernandes & Camino, 2006; Garcia & Müller, 2006; Prust & Gomide, 2007; 

Camino, Costa, Camino & Cruz, 2007) apresentadas na seção intitulada Panorama 

Geral, também pode servir de indicativo para outras pesquisas que busquem verificar a 

influência de contextos sociais diversos na transmissão dos valores morais.  

Outro ponto que merece destaque com relação a esses dados é que eles mostram 

que a educação da justiça aconteceu por meio de observações e vivências de exemplos 

tanto de justiça quanto de injustiça. Em outras palavras, eles sugerem que a educação 

em valores pode acontecer na presença desse valor, com a percepção da ausência dele, 

e, também, de forma indireta (observação). 

A pergunta que elaboramos para este tópico solicitava que as professoras 

citassem os contextos sociais, que não a escola, nos quais a justiça lhes foi ensinada. 

Fizemos esse recorte específico sobre a escola por causa do objetivo geral da presente 

pesquisa, que busca analisar a educação em valores especificamente no contexto escolar 

– contexto que passará a ser o foco das nossas perguntas a partir deste momento. Para 

isso, perguntamos às professoras se elas aprenderam sobre justiça na escola, como esse 

valor lhes foi ensinado e o juízo que fazem em relação à forma de se ensinar tal valor. 

Vejamos melhor cada um desses tópicos. 

 

 

6.3.3 O aprender sobre justiça na escola 

 

Conforme apresentamos na seção sobre os Procedimentos de Educação em 

Valores, Fiorot (2006) mostra-nos que o saber-ensinar tem fontes pré-profissionais e 

que essas competências, crenças e valores adquiridos ao longo da vida passam a 

permear as relações que o professor estabelece com os outros. Essa foi a base sobre a 

qual elaboramos as questões que vamos apresentar e analisar e que tratam 

especificamente de como as professoras aprenderam o valor moral da justiça em sua 

história de vida escolar. 

Para tanto, iniciamos o presente tópico verificando se as professoras aprenderam 

sobre a justiça na escola. Apesar de algumas professoras relatarem certa dificuldade em 

fazer essa análise retrospectiva – “É difícil lembrar! Você consegue lembrar de sua 

época?” (Monalisa, 37) – todas elas acabaram lembrando alguma situação na qual a 
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justiça esteve presente. Com isso pudemos dar início à nossa investigação, cujos dados 

apresentamos a seguir. 

Primeiramente perguntamos às professoras sobre como a justiça lhes foi 

ensinada na escola e recebemos um total de 28 respostas que relatavam exemplos tanto 

de justiça quanto de injustiça e que mencionavam formas de ensinar por meio da a) 

imposição, b) imposição com punição, c) maneira de ser dos professores e d) outros; 

conforme pode ser verificado na Figura 7. 
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Figura 7: Como as professoras aprenderam sobre justiça quando elas eram estudantes. 

 

Como podemos observar no gráfico, os dois primeiros grupos de respostas, além 

de fazerem referência a formas de educação em valores de cunho impositivo 

(‘ Imposição’ e ‘Imposição com punição’), são também os que recebem maior número 

de citações.  

Iniciaremos nossas análises pelo grupo de respostas que fazem referência a uma 

forma de educação baseada na ‘Imposição’ , que recebeu 39,3% das citações e que 

mostra exemplos de professores distantes e autoritários: “Eu tive professores que 

sempre foram muito severos” (Cláudia, 40). A forma como os professores ensinavam 

sobre justiça era, basicamente, um apontamento de valores (Huitt, 2004), porém, sem a 

abertura para um debate, uma conversa ou uma troca de idéias entre os alunos: “O 

professor colocava o seu poder acima de tudo. Eles tinham o poder então a gente 

tinha que ver uma autoridade ali na frente. (...) ‘O livro diz isso. O filósofo tal falou 

aquilo’. Então, não era na conversa” (Poliana, 27). Em outras palavras, são relatos de 

transmissão do valor moral da justiça baseados no que Piaget (1930/1996) denomina de 
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verbalismo moral. Como ele mesmo afirma, “queiramos ou não, os métodos orais 

repousam sempre sobre um fundo de respeito unilateral” (Piaget, 1930/1996, p.19). É o 

que esses exemplos mostram: uma imposição da justiça por parte dos professores, sem 

que os alunos possam questionar ou emitir opiniões. A professora Haidê (29) conta que 

alguns professores, quando iam falar sobre justiça, pediam que a turma fizesse “um 

momento de silêncio” depois do qual a aula voltava ao normal, sem que houvesse a 

possibilidade de análises ou questionamentos. Em resumo, o valor da justiça era 

imposto aos alunos de uma forma coercitiva. 

Essa postura coercitiva tem como base a noção de respeito unilateral: havia a 

exigência de que os alunos respeitassem os professores, mas a recíproca não era 

verdadeira. Esse tipo de postura gera ações de desrespeito que propiciam a violação da 

fronteira moral da intimidade (La Taille, Bedoian & Gimenez, 1991; La Taille, 

Maiorino, Storto & Roos, 1992; e La Taille, Duarte & Mello, 1993): uma das 

características da humilhação, conforme vimos no tópico sobre a Justiça (3.2.1). Depois 

de realizar uma revisão de estudos sobre a humilhação, Alencar e La Taille (2007) 

verificaram que ela é considerada como nefasta ao desenvolvimento infantil, 

principalmente nos casos de humilhação pública, gerando sentimentos de vergonha, 

abalo na estrutura afetiva, prejuízo na construção da fronteira moral da intimidade, 

entre outras conseqüências. Entende-se por humilhação pública aquela que é 

presenciada por outras pessoas, como, por exemplo, pelos colegas em uma sala de aula. 

Assim sendo, acreditamos que seja possível perceber a intensidade com que as 

seguintes histórias, todas relatando situações de humilhação vividas na escola, foram 

narradas. 

Uma das participantes comentou que um professor de ‘Matemática’, ao entregar 

as notas da prova, disse em voz alta que ela havia recebido a nota mais baixa de todas: 

“Esta situação eu lembro porque me traumatizou até hoje. Eu não podia ter 

passado uma humilhação tão grande na frente da turma e aquilo ficar por isso 

mesmo” (Pamela, 30). Outra professora relatou um fato semelhante: “(...) uma 

professora de Matemática, disse assim: ‘Eu não entendo como você, filha de um 

homem tão inteligente, pode ser tão burra em Matemática’” (Hosana, 46). Em 

ambos os casos o que deixou as participantes revoltadas foi que nenhum dos dois 

professores pediu desculpas pelo que fez na frente da turma, ou seja, nenhum deles se 

retratou publicamente. A terceira professora narrou uma bronca que levou de suas 

professoras (irmãs de caridade em uma escola religiosa) porque ela havia levado alguns 
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livros espíritas para serem doados em uma campanha de solidariedade promovida pela 

escola: “E elas em sala me trataram muito mal, eu lembro, é impossível esquecer. 

(...) ela me entregou de bandeja.(...) Fiquei muito exposta como criança” (Monalisa, 

37). Podemos verificar nessas narrativas como as ações foram coercitivas, 

desrespeitosas, sem a possibilidade de reciprocidade; tinham por objetivo rebaixar as 

então alunas e geraram uma sensação de impotência que deixou marcas.  

 Em síntese, os exemplos agrupados na categoria – ‘Imposição’  – apontam para 

uma maneira de ensinar sobre justiça tanto por meio da imposição desse valor quanto 

por ações autoritárias que o desconsideraram. 

O grupo de exemplos de ações de ‘Imposição com punição’ conta com 35,7% 

das citações. Seu conteúdo é um pouco diferenciado do anterior, pois, apesar de a 

educação em valores também acontecer de forma coercitiva, nesse caso ela foi realizada 

por meio de punições: “Eles puniam aqueles alunos que atrapalhavam, que 

agitavam os outros alunos, ou que prejudicavam o professor, ou então eram 

indisciplinados... Puniam” (Célia, 25). Em tais citações a punição aparece como uma 

forma pela qual o valor moral da justiça foi ensinado, tendo em vista dois aspectos 

distintos e complementares: por um lado, o cumprimento de regras que já estavam 

estabelecidas – “eles agiam de acordo com as regras pré-estabelecidas: se o aluno 

não cumpre a regra ele tem algum tipo de punição. (...) um bilhete para casa, uma 

nota ruim, ou então vai para a coordenação” (Gisele, 36) –, por outro a expectativa 

dos alunos de que a punição ocorresse, pois isso evidenciava o erro de determinada 

pessoa: “Até a gente estava esperando isso, esperando a penalidade. Eu acho que a 

justiça era ensinada porque ficava claro que o menino tinha errado”  (Geane, 43). 

Em poucas palavras, a justiça era ensinada porque a regra era aplicada e, com isso, a 

ordem era restabelecida.  

O que fica evidente nessas respostas é que a postura dos professores, na hora de 

ensinar justiça, além de excluir a possibilidade de questionamento, análise ou conversa, 

incluía a punição: “Aquele processo: fala, soluciona os problemas e caso haja, a 

punição. Sem nenhuma reflexão, só como passar a regra”  (Helve, 37). Da mesma 

forma que as ações coercitivas, baseadas em relações de respeito unilateral, abriram a 

possibilidade para que os professores cometessem os atos de humilhação anteriormente 

citados, também nesse caso de ‘Imposição com punição’ houve uma narrativa sobre 

humilhação na qual a punição física chegou a acontecer: “Eu me lembro mais de 

injustiça. Até comigo mesma. (...) Por exemplo, eu sofri uma agressão na escola, a 
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professora me bateu. (...) me deu um tapa no rosto.” (Hosana, 46). Incluímos essa 

narrativa como um exemplo de ‘Imposição com punição’ pela agressão física cometida 

pela professora, fato que não aparece nos outros três relatos anteriormente mencionados. 

Inclusive, podemos verificar que Hosana menciona dois casos de humilhação: o que 

acabamos de citar e o da professora que a chamou de “burra” na frente da turma. Este 

exemplo citado nos mostra, mais uma vez, que a humilhação, além de ser um 

desrespeito à intimidade moral das pessoas, é uma forma violenta de rebaixar e de 

destruir a boa-imagem de outrem, gerando um sentimento de impotência (Alencar, 

2003; Andrade, 2006; Alencar & La Taille, 2007). Ou seja, é uma ação que não deveria 

estar presente em nenhum momento das relações humanas, menos ainda em se tratando 

da educação em valores, cujo objetivo maior é a formação de personalidades morais (e 

não a sua destruição). 

Além dessas duas formas impositivas de educação, também tivemos relatos de 

situações nas quais esse valor moral foi ensinado por meio da ‘Maneira de ser dos 

professores’ (17,9% das citações). Os exemplos falam da postura dos professores diante 

da turma como tendo um caráter tanto de justiça quanto de injustiça. Assim, algumas 

participantes comentaram que a postura de seus professores deixava transparecer a 

justiça e isso lhes serviu de modelo: “(...) através do próprio exemplo deles, algumas 

decisões que eles tomavam. (...) e eu sentia que os professores agiam com justiça” 

(Mariana, 36). Outras, porém, relataram maneiras de ser dos professores baseadas em 

ações injustas, que, portanto, lhes ensinaram como não agir: “Eu vi muitas vezes 

exemplos do que não deveria ser feito, um exemplo daquilo que não é legal. (...) 

muitas vezes a facilitação de uma aprovação em função de grana” (Carmem, 37). 

Em suma, essa categoria mostra-nos exemplos da importância de os professores levarem 

em consideração, na sua postura perante os alunos, a questão do respeito e dos limites 

(Piaget, 1930/1996, 1932/1994; Camino, 1998; Bertussi, 1998; Maturana, 1998; La 

Taille, 1998; Morin, 1999/2007). 

Agrupamos em ‘Outros’ (7,1%) duas citações: uma sobre atividades práticas 

(parábolas, peças e músicas) e outra sobre o uso de textos com a promoção de algum 

debate. Como em ambos os casos as participantes não fazem menção à postura adotada 

pelos professores para ensinar sobre a justiça utilizando essas atividades, não foi 

possível determinar se elas são formas coercitivas (impositivas) ou cooperativas de 

educação em valores. 
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  De forma geral, esses dados mostram que o valor moral da justiça foi ensinado a 

75% das participantes por meio de processos impositivos (‘Imposição’ e ‘Imposição 

com punição’), enquanto para somente 17,9% foi ensinado por meio de situações de 

aprendizagem sem a ocorrência de imposição (‘Maneira de ser do professor’). Em 

outras palavras, o que esses dados sugerem é que as professoras aprenderam sobre a 

justiça em um contexto coercitivo, no qual os procedimentos impositivos eram a 

principal forma de educar em valores. 

 As análises dos exemplos das formas pelas quais as participantes aprenderam 

sobre a justiça revelaram que o relato acerca das formas de ensinar com imposição 

(‘ Imposição’ e ‘Imposição com punição’) seguem uma ordem crescente de freqüência 

com relação ao ano em que as professoras iniciaram a 5ª série: aparece em 62,5% dos 

depoimentos das participantes que ingressaram durante os ‘Anos de chumbo’; em 

76,9% dos exemplos das que iniciaram no período da ‘Abertura política’ e em 85,7% 

das respostas daquelas que entraram durante os anos do ‘Fim da ditadura’. Quanto mais 

distante no tempo as professoras estavam da repressão do regime militar, mais 

referências a ações impositivas foram mencionadas. Uma hipótese explicativa para esse 

fato é a de que as posturas impositivas do período dos ‘Anos de chumbo’ dificilmente 

poderiam ser questionadas, ao passo que, com o progressivo processo de transição para 

a democracia, as pessoas puderam começar a falar sobre essas atitudes, o que, 

provavelmente, se reflete na lembrança que as professoras de cada época têm sobre 

como a justiça lhes foi ensinada. 

 A forma de ensinar com imposição esteve presente em 83,3% dos relatos das 

professoras de ‘Geografia’, ‘História’ e ‘Matemática’, em 75% das respostas das 

professoras de ‘Português’ e em 50% dos exemplos das professoras de ‘Ciências’. Além 

disso, também foram citadas em 64,3% dos depoimentos das professoras de ‘5ª/6ª’ e em 

85,7% dos exemplos das professoras de ‘7ª/8ª’.  

 No que diz respeito à forma de ensinar baseada na ‘Maneira de ser dos 

professores’ há uma ordem decrescente na freqüência de citações: enquanto 25% das 

professoras que iniciaram a 5ª série durante o período dos ‘Anos de chumbo’ e 23,1% 

das que entraram no período da ‘Abertura política’ fizeram referência a essa forma de 

ensinar, nenhuma professora que ingressou durante os anos do ‘Fim da ditadura’ 

mencionou esse tipo de ação. Aqui também parece que há uma interferência do período 

histórico na forma como as professoras consideram que a justiça lhes foi ensinada: na 

época mais repressora da ditadura havia um enfoque um pouco mais forte na postura 
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dos professores, fato que foi perdendo a sua relevância no decorrer do processo de 

transição, com o abrandamento das penalidades àqueles que subvertessem a ordem.  

 Para entender melhor esses dados, cabe verificar as justificativas que as 

participantes deram a tais formas de ensinar. Como cada resposta teve a sua respectiva 

justificativa, contabilizamos um total de 28 citações, também para essa questão, 

agrupadas segundo os argumentos de a) eficácia, b) época em que viveram, c) tornar as 

pessoas melhores, d) falta de experiência e e) outros. Na Tabela 13, podemos verificar a 

distribuição dessas respostas. 

 
Tabela 13 
Justificativas das professoras sobre a forma como a justiça lhes foi ensinada 

 Número de citações Porcentagem 

Eficácia 11 39,3% 

Época em que viveram 10 35,7% 

Tornar as pessoas melhores 3 10,8% 

Falta de experiência 2 7,1% 

Outros 2 7,1% 

Total 28 100,0% 
 

 Conforme podemos observar, a maioria das justificativas (39,3%) faz referência 

à ‘Eficácia’. Os argumentos apontam para a eficácia na aprendizagem e para a eficácia 

na manutenção do controle da turma, respectivamente, 54,5% e 45,5% das justificativas 

que formam este grupo. 

 Sobre a eficácia na aprendizagem, os argumentos fizeram referência à facilidade: 

“Porque era mais lúdico, mais fácil de aprender (...) a criança se sente envolvida. 

Imagina que chato para uma criança ficar ouvindo [sobre justiça]. É uma maneira 

fácil de aprender algo difícil, porque [esse conceito] é difícil”  (Helena, 27). Com 

relação à eficácia na manutenção do controle da turma, as justificativas mencionam uma 

questão prática – “(...) se tivesse punição para um, todo mundo ia ser punido. (...) 

Porque eu acho que era mais prático” (Paula, 30) –, ou então, – “(...) a penalidade 

acabava tudo...” (Geane, 43) –, ou seja, uma forma de aplicar a regra para que fosse 

facilmente cumprida e, portanto, se mantivesse o controle dos alunos em sala de aula. 

Em resumo, o que a justificativa aponta é que a explicação mais utilizada pelas 

participantes para a forma como seus professores lhes ensinaram sobre a justiça está 
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apoiada no argumento da eficácia: tanto por ser uma maneira mais fácil de ensinar sobre 

um valor abstrato quanto por possibilitar a manutenção do controle da turma. 

O outro grupo de justificativas contou com 35,7% das citações e fez referência à 

‘Época em que viveram’, tanto do ponto de vista do contexto sócio-histórico do 

momento – “Eu acho que era a mais disponível para eles na época” (Camila, 49) –, 

quanto pelo contexto no qual os professores haviam sido educados: “Eu acho que é 

porque eles também tiveram isso, na infância deles, e não tinha essa discussão na 

época – acredito que não – ninguém naquela época questionava se você falava 

assim com a criança na sala de aula” (Meire, 33).  

Na seqüência, temos as justificativas que apontam a intenção dos professores em 

‘Tornar as pessoas melhores’ (10,8%): “(...) ele estava mais preocupado com o ser, 

com o cidadão que ele estava formando” (Gabriela, 37). Note-se que essa categoria se 

diferencia da eficácia na manutenção do controle da turma exatamente pela postura dos 

professores ante seus alunos: os primeiros, tendendo a agir de forma a promover a 

cidadania; e os segundos, tendendo a agir de forma a manter o controle. 

A ‘Falta de experiência’ dos professores (7,1%) agrupa as justificativas das 

participantes para os exemplos de formas de ensinar sobre justiça baseados na 

‘ Imposição’ – “(...) falta de sensibilidade e de experiência em sala de aula” (Pamela, 

30) –; e, também a explicação para o uso de livros: “Talvez ninguém ensinou para 

eles também, não é? Talvez eles não sabiam realmente o que era isso” (Poliana, 27).  

Finalmente, em ‘Outros’, também com 7,1% das justificativas, colocamos os 

argumentos sobre o caráter capitalista de algumas instituições de ensino, que fazem com 

que determinadas ações injustas sejam tomadas, como, por exemplo, garantir uma 

aprovação mediante pagamento em dinheiro, e sobre a intenção da escola em promover 

a competição, ou seja, não dar atenção às propostas de alunos de incentivo às ações 

cooperativas. 

O que esses dados nos mostram é que a maioria das participantes deste estudo 

(75%) justifica as ações de seus professores pela ‘Eficácia’  e pela ‘Época em que 

viveram’.  

Com relação ao ano no qual as participantes ingressaram na 5ª série, os dados 

mostram que 71,4% das justificativas das que ingressaram durante o período 

denominado ‘Fim da ditadura’ falam sobre a ‘Eficácia’, 53,8% das respostas daquelas 

que ingressaram durante a ‘Abertura política’ apontam para a ‘Época em que viveram’. 
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Das justificativas das participantes que ingressaram durante os ‘Anos de chumbo’, 

37,5% falam sobre a ‘Eficácia’ e 37,5%, sobre a ‘Época em que viveram’ . 

Relacionando esses dados com os apresentados anteriormente a respeito de como 

aprenderam sobre justiça, vemos que a maioria das respostas das professoras que 

entraram na 5ª série durante o ‘Fim da ditadura’ faz referência a formas de ensinar com 

imposição (‘Imposição’ e ‘Imposição com punição’) e aponta como justificativa a 

‘Eficácia’. Por sua vez, as professoras que entraram durante os ‘Anos de chumbo’ 

dividem seus relatos entre formas com imposição e ‘Maneira de ser dos professores’, e 

justificam as respostas com base na ‘Eficácia’  e na ‘Época em que viveram’. Em outras 

palavras, as participantes, de forma geral, aludiram, em sua maioria, a uma transmissão 

do valor moral da justiça de forma impositiva, e aquelas que ingressaram nos últimos 

anos da ditadura militar no Brasil citaram mais exemplos de procedimentos com 

imposição e os justificaram pela ‘Eficácia’ . 

Sobre as matérias que as professoras lecionam, temos que 66,7% dos argumentos 

das professoras de ‘Geografia’ baseiam-se na ‘Eficácia’. Os argumentos das professoras 

de ‘História’ (50%) e de ‘Ciências’ (33,3%) estão igualmente divididos entre a 

‘Eficácia’ e a ‘Época em que viveram’. Das justificativas que as professoras de 

‘Matemática’ deram, 83,3% referem-se à ‘Época em que viveram’, argumento que 

nenhuma professora de ‘Português’ usou. Estas preferiram argumentar pela ‘Falta de 

experiência’ (50%). 

Analisando os procedimentos de educação em valores utilizados pelos professores 

para ensinar sobre justiça de uma forma mais detalhada, podemos verificar que todas as 

participantes que utilizaram o argumento ‘Falta de experiência’ deram exemplos de 

maneira de ensinar com ‘Imposição’; 63,6% das justificativas sobre a ‘Eficácia’ 

referiram-se às ações de ‘Imposição com punição’ e 44,4% das explicações baseadas na 

‘Época em que viveram’ foram relativas a práticas com ‘Imposição’. Ou seja, a ‘Falta 

de experiência’ e a ‘Época em que viveram’ foram consideradas como explicação para 

as ações impositivas dos seus professores, e a ‘Eficácia’ serviu de argumento para 

justificar as atitudes que utilizavam a punição.  

Tendo verificado como a justiça foi ensinada, vamos direcionar nossa análise 

para as considerações das participantes acerca dessa forma de ensinar. 
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6.3.4 Juízos acerca do aprender sobre justiça 

 

Para verificar as considerações das participantes sobre as formas como a justiça 

lhes foi ensinada, pedimos que elas avaliassem as ações de seus professores como 

corretas ou incorretas e, posteriormente, solicitamos que elas justificassem suas 

avaliações.  Obtivemos um total de 25 respostas para essa questão, todas elas constando 

de avaliações que as participantes fazem hoje, como profissionais que vivem em outro 

contexto histórico e social, sobre as atitudes que seus professores tomaram no passado, 

quando elas ainda eram alunas. Essa explicação se faz necessária para que possamos 

entender que as considerações aqui apresentadas foram feitas com base na realidade 

atual das participantes, e não suas considerações na época em que o fato ocorreu. Tais 

juízos podem ser verificados na Tabela 14 e incluem respostas que consideram a forma 

de ensinar como a) incorreta e b) correta.  

 
Tabela 14 
Juízos das professoras sobre a forma como a justiça lhes foi ensinada 

Considero: Número de citações Porcentagem 

Incorreta 15 60,0% 

Correta 10 40,0% 

Total 25 100,0% 
 

Conforme podemos observar, a avaliação ‘Incorreta’ foi a mais freqüente: 

60,0% das citações. Algumas participantes foram diretas – “(...) incorreta, sem 

dúvida!”  (Carmem, 37) –, ao passo que outras compararam o contexto da época com o 

atual, mostrando que aquilo que poderia ser considerado correto naquele tempo hoje 

seria incorreto: “Eu acho que, para hoje, não cabe mais.” (Helve, 37). Além disso, 

esta categoria agrega as considerações das participantes sobre os atos de humilhação, 

todas bastante enfáticas: “Pelo amor de Deus! Totalmente incorreto” (Hosana, 46), 

“Foi errado demais, as pessoas têm posturas erradas às vezes” (Monalisa, 37); “Foi 

incorreto” (Pamela, 30). Em resumo, essa é uma categoria formada por respostas cujo 

conteúdo remete a uma avaliação de que tais formas de ensinar eram ‘Incorretas’. 

A segunda consideração, ‘Correta’, está 20 pontos percentuais abaixo da 

anterior, com 40% das respostas. Nessa categoria estão incluídas citações, como 

“Correta”  (Gabriela, 37) e outras que fazem uma avaliação baseada nos resultados: 
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“Não que eu ache que eles tivessem errados não, porque contribuiu muito com a 

minha educação” (Cláudia, 40).  

Analisando as características específicas de cada juízo, percebemos que 

considerar que os professores agiram de forma ‘Correta’ consta da maioria das 

avaliações das participantes que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ 

(71,4% das citações), das que ministram aulas de ‘Geografia’ (60%) e de ‘Ciências’ 

(66,7%), e das que lecionam para as ‘5ª/6ª’ séries (69,3%). Por outro lado, a maioria das 

considerações ‘Incorreta’ foi emitida pelas participantes que ingressaram durante o 

período da ‘Abertura política’ (72,7%) e do ‘Fim da ditadura’ (71,4%), das que 

ministram aulas ‘História’ (66,7%) e ‘Português’ (75%); todas as professoras de 

‘Matemática’ (100%) e 91,7% das professoras que lecionam para as ‘7ª/8ª’ séries. 

 Por sua vez, a comparação entre as formas como a justiça foi ensinada e as 

avaliações das participantes revelou que 78,6% das respostas ‘Incorretas’ dizem 

respeito a modos de ensinar de caráter impositivo. Das respostas consideradas 

‘ Incorretas’, 42,9%, estão relacionadas a ações com ‘Imposição’ e 35,7%, a ações de 

‘ Imposição com punição’. Com relação às respostas ‘Corretas’, 30% são sobre 

‘ Imposição’, outros 30%, sobre ‘Imposição com punição’, e 30% sobre ‘Maneiras de 

ser dos professores’ (10% referem-se a ‘Outros’ e fazem menção a atividades sem a 

explicitação da postura adotada pelos professores, portanto, não nos permitiram 

determinar se são formas impositivas ou cooperativas de educação em valores). 

Chamou-nos a atenção o fato de que 60% das considerações ‘Corretas’ 

estiveram relacionadas a ações de cunho impositivo (‘Imposição’ e ‘Imposição com 

punição’), mas uma análise mais detalhada dos dados mostrou-nos que, das seis 

considerações, cinco se referem a procedimentos de educação em valores que foram 

justificados pela ‘Eficácia’, enquanto uma delas está relacionada a determinada forma 

de ensinar que foi justificada pela ‘Época em que viveram’. Em poucas palavras, destas 

respostas, cinco consideraram que aquela forma impositiva de ensinar é correta porque 

eficaz, e uma considerou que a ‘Imposição’ foi correta de acordo com a época em que 

viveram. Por ora não nos vamos deter nas análises detalhadas dessas considerações 

porque, para isso, precisamos de dados que serão apresentados a seguir, mas voltaremos 

a essas argumentações no final desta seção.  

Outro dado que chama a atenção é que das respostas relativas à forma de ensinar 

sobre justiça baseada na ‘Maneira de ser dos professores’ 60% foram consideradas 

‘Corretas’ e 66,7%, justificadas como um meio de ‘Tornar as pessoas melhores’. Essa 
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avaliação das participantes sugere que, para elas, em se tratando de educação em 

valores, a postura dos professores é um fator importante – dado que encontra respaldo 

na teoria (Piaget, 1930/1996, 1932/1994; Camino, 1998; Bertussi, 1998; Maturana, 

1998; La Taille, 1998; Morin, 1999/2007), conforme apresentamos na seção intitulada 

Procedimentos de Educação em Valores. 

Para completar as análises dos exemplos citados pelas participantes sobre como 

a justiça lhes foi ensinada na escola, solicitamos que elas justificassem as considerações 

que fizeram sobre a prática de seus professores – etapa que também contabilizou 25 

comentários. Esses argumentos foram agrupados dentro dos seguintes critérios: a) 

vínculo com as situações práticas, b) maneira de ser dos professores, c) relação com o 

momento histórico e d) outros, conforme a Tabela 15. 

 
Tabela 15 
Justificativas das professoras sobre os juízos acerca da forma como a justiça lhes foi 
ensinada 

 Número de citações Porcentagem 

Pelo (a)   

Vínculo com as situações práticas 11 44,0% 

Maneira de ser dos professores 7 28,0% 

Relação com o momento histórico 5 20,0% 

Outros 2 8,0% 

Total 25 100,0% 
 

Podemos verificar que o critério ‘Vínculo com as situações práticas’ conta com 

44% das justificativas e inclui respostas que fazem referência à necessidade de que haja 

um vínculo entre a teoria – no caso, o conceito de justiça – e a prática: “(...) propondo 

algum debate, troca de idéias entre as pessoas (...) até formar não só o conceito, 

mas que aquilo ali você passe a usar em sua prática também” (Camila, 49). Alguns 

argumentos ressaltam a necessidade de estimular a reflexão e de possibilitar que os 

alunos percebam a relação entre o que eles estão aprendendo e a sua vida pessoal – “Eu 

acho que nada teria que ser passado na vida, hoje, sem ter uma reflexão” (Mônica, 

40).  Em resumo, essa categoria está formada por citações que ressaltam a importância 

da aprendizagem baseada em fatos reais e em exemplos práticos. Conforme vimos na 

seção sobre Procedimentos de Educação em Valores, vários autores (Piaget, 1930/1996; 

1932/1994; Kohlberg, 1984/1992; Biaggio; 1997, Rique & Camino, 1997; Puig, 1998a, 
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1998b; Maturana, 2001; La Taille, 2006c) consideram importante esse tipo de relação 

entre o conceito e a prática.  

As justificativas baseadas na ‘Maneira de ser dos professores’ agregam 28% das 

citações e versam sobre a postura dos professores perante os alunos. Entre elas, 

gostaríamos de destacar uma, relativa às situações de humilhação: o argumento da 

participante diz respeito ao fato de o professor não ter voltado atrás e reparado o seu 

erro perante a turma:  

Eu acho que justiça seria ele dar um jeito de se justificar, não sei. Até 
perante a turma e reconhecer o que ele fez, entende? Porque ele reconheceu 
para mim, só que aí é muito fácil. Mas, e para a turma? (...) Porque ele me 
humilhou na frente de uma turma inteira e ficou por isso mesmo. (...) Ele 
não reconheceu, ele continuou fazendo, entende? (Pamela, 30).  
 
 
Esta justificativa em específico mostra-nos que, em determinados tipos de 

humilhação violentadora, além de os limites da tolerância individual serem 

ultrapassados, também a reciprocidade entre agressor e vítima é negada (Alencar & La 

Taille, 2007). O que a participante esperava era que essa reciprocidade pudesse ser 

minimamente resgatada pela admissão de culpa por parte do professor perante a turma – 

as pessoas que presenciaram a humilhação – mas isso não aconteceu. 

As demais citações sobre a ‘Maneira de ser dos professores’ apontam para a 

importância do exemplo que a postura deles representa: “Porque quando você faz isso, 

você deixa claro para o seu aluno que você também vive isso” (Gabriela, 37). Em 

síntese, essa categoria exemplifica a afirmação de Comte-Sponville (2002) de que a 

virtude é ensinada mais pelos exemplos do que pelos livros e ainda corrobora as 

considerações teóricas apontadas na seção sobre Procedimentos de Educação em 

Valores (Piaget, 1930/1996, 1932/1994; Camino, 1998; Bertussi, 1998; Maturana, 1998; 

La Taille, 1998; Morin, 1999/2007). 

Os argumentos que fazem referência à ‘Relação com o momento histórico’ 

agrupam 20% das justificativas e basicamente incluem explicações sobre o fato de que 

cada época tem a sua forma de agir: “Eu acho que tudo tem a sua época. Na época 

em que eu estudei (...) foi uma forma legal. Mas que, para a sociedade atual, não 

seria uma boa forma” (Gisele, 36). 

Este grupo de justificativas também agrega argumentos que revelam certo 

saudosismo em relação àquele tempo: “Porque os resultados eram muito melhores 

(...) o tempo era diferente, a época era diferente” (Cláudia, 40). Tal tipo de 

consideração remete-nos ao questionamento de La Taille (2006d) sobre se estamos 
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vivendo uma crise de valores ou se os valores estão em crise.  Dentro dessa perspectiva, 

consideramos que as colocações das participantes remetem à questão de uma crise de 

valores: era melhor naquele tempo e hoje existe um risco de os valores acabarem. 

Voltaremos a este assunto no capítulo das Considerações Finais. Por ora cabe apenas 

mencionar como o tema aparece nas entrevistas.  

Agrupamos em ‘Outros’ (8%) duas justificativas: uma que aborda o fato de o 

professor não prestar atenção ao que a aluna falava; outra que afirma que, embora não 

seja necessário punir para que as pessoas aprendam, algumas estão acostumadas a sofrer 

punições. Ambas as considerações estão relacionadas com ações coercitivas dos 

professores, porém a segunda justificativa indica uma postura notadamente heterônoma 

– e com características do nível convencional – por parte da participante: é necessário 

punir porque isso é esperado.  

A análise das relações dessas justificativas com o ano de ingresso das 

participantes na 5ª série mostrou que a maioria das respostas daquelas que ingressaram 

durante os ‘Anos de chumbo’ apresenta como critério o ‘Vínculo com situações 

práticas’ (42,9%) e a ‘Maneira de ser dos professores’ (42,9%), Já as respostas das que 

iniciaram no período da ‘Abertura política’ destacam o ‘Vínculo com situações práticas’ 

(36,3%) e a ‘Relação com o momento histórico’ (36,3%), enquanto as das que entraram 

nos anos do ‘Fim da ditadura’ enfocam o ‘Vínculo com situações práticas’ (57,1%). Em 

outras palavras, o ‘Vínculo com situações práticas’  é utilizado como argumento pelas 

participantes independentemente do período histórico analisado. 

Com relação aos argumentos utilizados pelas professoras de ‘5ª/6ª’ séries, 61,5% 

referem-se ao ‘Vínculo com situações práticas’, enquanto os usados pelas professoras 

de ‘7ª/8ª’ apontam como critério a ‘Maneira de ser dos professores’ (41,7%).  

Quando relacionamos os dados referentes às considerações das participantes 

com relação à forma como aprenderam sobre a justiça na escola com as justificativas 

apresentadas, verificamos que os motivos para um procedimento ser avaliado como 

‘ Incorreto’ foram o ‘Vínculo com situações práticas’  (54,5%) e a ‘Maneira de ser dos 

professores’ (66,7%). Já os motivos para os procedimentos serem considerados 

‘Corretos’ foram o ‘Vínculo com situações práticas’ (45,5%) e a ‘Relação com o 

momento histórico’ (60%). Em outras palavras, o argumento que aponta a importância 

do ‘Vínculo com situações práticas’ serve para justificar tanto os procedimentos 

considerados ‘Corretos’ quanto os considerados ‘Incorretos’: corretos porque tal 

vínculo remetia a situações que demonstravam a relevância da justiça, e incorretos 
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porque a ausência de vínculo dificultava a compreensão do conceito. Por outro lado, os 

argumentos sobre a ‘Maneira de ser dos professores’ foram utilizados, em sua maioria, 

para explicar aquelas formas de ensinar avaliadas como ‘Incorretas’, ou seja, indicavam 

que a postura dos professores era incorreta. Já a maioria dos argumentos sobre a 

‘Relação com o momento histórico’ serviu para explicar que os métodos de educação 

em valores foram considerados ‘Corretos’, porque eram coerentes com a época. No 

entanto, o fato de uma ação ser considerada correta porque estava em conformidade 

com a época é um tipo de justificativa que pode servir para respaldar ações impositivas 

e punitivas que, em realidade, não são justificáveis Para exemplificar, vamos fazer uma 

breve referência à entrevista com a professora Cláudia (40), pois, sendo o método 

clínico uma forma de intervenção que busca descobrir o curso do pensamento das 

pessoas entrevistadas, podemos por meio dele analisar de forma mais detalhada algumas 

considerações apresentadas. O exemplo da professora sobre a forma como a justiça lhe 

foi ensinada na escola aponta para uma maneira baseada na ‘Imposição’, que ela 

justifica dizendo estar coerente com a ‘Época em que viveram’ e considera ‘Correta’ 

por causa da ‘Relação com o momento histórico’. A professora em questão segue uma 

linha de raciocínio de acordo com a qual uma ação impositiva é justificada pelo 

contexto da época, e é considerada correta “(...) porque o tempo era diferente, a 

época era diferente” (Cláudia, 40). Em outras palavras, a época legitima a ação 

impositiva – o que demonstra uma postura heterônoma e um raciocínio moral baseado 

no nível convencional. Essa justificativa será retomada nas Considerações Finais. Por 

ora, cabe-nos apenas mostrar, por meio desse exemplo, o cuidado que temos que ter 

diante de argumentos que, apesar de sólidos e coerentes, legitimam ações coercitivas e 

impositivas. 

De forma geral, o que a análise dos dados apresentados nos tópicos O aprender 

sobre justiça na escola e Juízos acerca do aprender sobre justiça nos mostra é que a 

maioria das professoras cita exemplos de como aprendeu sobre o valor moral da justiça 

baseados na ‘Imposição’ , justifica tal procedimento de educação em valores em termos 

da sua ‘Eficácia’, porém julga essa forma de ensinar ‘Incorreta’ porque não leva em 

consideração o ‘Vínculo com as situações práticas’. 

Verificado como as participantes da pesquisa aprenderam sobre o valor moral da 

justiça, vamos procurar identificar a forma como ensinam esse mesmo valor. Para tanto, 

perguntamos inicialmente a) se consideram que os professores devem ensinar sobre a 

justiça nas escolas e b) se ensinam sobre esse valor moral em sala de aula, pedindo-lhes 
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que justificassem suas respostas. Esses serão os dados que iremos apresentar e analisar a 

seguir. Posteriormente, faremos a análise dos dados sobre como as professoras ensinam 

a justiça em sua prática pedagógica. 

 

 

6.3.5 Dever ensinar justiça na escola 

 

 Todas as professoras participantes afirmaram que a justiça deve ser ensinada em 

sala de aula. A seguir apontaram 23 argumentos para isso, a) tornar as pessoas 

melhores, b) organizar a sociedade, c) cumprir a função de outros que não o fazem e d) 

ser uma função da escola. A distribuição das respostas pode ser verificada na Figura 8.  
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Figura 8: Justificativas das professoras sobre porque os professores devem ensinar 
sobre a justiça na escola. 
 

 

 Conforme podemos observar, os três primeiros motivos estão igualmente 

divididos em relação ao número: são seis citações, que correspondem a 26,1% das 

respostas. Vamos apresentar cada grupo de motivos para esclarecer quais os argumentos 

que elas utilizam para afirmar que a justiça é um valor que deve ser ensinado na escola. 

 A primeira razão inclui depoimentos que revelam a intenção de ‘Tornar as 

pessoas melhores’ (26,1%). Alguns falam da questão de preparar hoje os adultos de 

amanhã: “Se você educa uma criança hoje, essa criança vai ser um adulto educado. 

Se você não educa, não ensina justiça, não ensina reciprocidade, não atribui 

valores a essa criança, ela vai ser um adulto sem valor nenhum” (Cláudia, 40). 
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Outros falam da importância de tais valores na constituição de uma pessoa completa: 

“Porque é essencial. O ser humano precisa ter essa idéia de justiça muito bem 

trabalhada”  (Haidê, 29). De qualquer forma, para essas participantes, o motivo maior 

para uma educação em valores com o enfoque na justiça é a possibilidade de esse valor 

moral tornar as pessoas melhores, motivo que se aproxima da idéia de humanizar o 

homem (Delors, 1996; Morin, 2007; Puig, 2007). 

A outra razão agrega argumentos que mostram a necessidade de ‘Organizar a 

sociedade’ (26,1%) em termos tanto do que deve ser feito – “Tentar viver em um 

ambiente harmônico, todo mundo viver em paz, sem problemas, um respeitando o 

espaço do outro, um respeitando a individualidade do outro, um respeitando o 

outro”  (Célia, 25) – quanto da importância desse valor moral: “Porque a gente está 

falando de um valor, um valor moral. A gente pensa em algo que é necessário. Da 

sobrevivência da gente, da gente viver bem, feliz, com tranqüilidade”  (Monalisa, 

37). Em suma, o motivo apontado por estas participantes para que a justiça seja 

ensinada na escola é a importância desse valor para a organização da sociedade – para 

realizar aquilo que Delors (1996) chama de aprender a viver junto, e Puig (2007), de 

aprender a conviver. 

 A terceira razão envolve outro contexto de justificativas: ‘Cumprir a função de 

outros que não o fazem’ (26,1%). O argumento básico aqui apresentado é a constatação 

de que “(...) muitas vezes a família não ensina o que é justiça” (Poliana, 27). 

Portanto, cabe à escola suprir essa falha:  

E o que a gente está vendo hoje é que a família não está passando esses 
valores, está deixando só para a escola. Então se a escola também não 
cumprir os papéis que ela tem que estar desempenhando e mais esse que as 
famílias não transmitem, aí perde tudo. Eu acho que cabe à escola muito 
desses valores (Giovana, 46). 
 
 
Ou seja, os motivos apontados estão baseados em certa ausência da família na 

transmissão desse valor moral e, conseqüentemente, na necessidade de que outros 

contextos sociais, entre eles a escola, cumpram tal função. Esse fator foi levantado por 

Moraes, Camino, Costa, Camino e Cruz (2007) quando buscaram explicar o porquê de 

não haver relação entre as práticas de socialização parentais e os valores hedonistas 

(vida excitante, sensualidade, prazer e sexualidade), sugerindo que talvez a família 

deixe essa tarefa para ser realizada em outros contextos sociais, como, por exemplo, a 

escola. O que nos chama a atenção, porém, é que, tomando como referência os grupos 

de valores apontados na pesquisa recém-mencionada, a justiça não faz parte dos valores 
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hedonistas, mas, sim, dos valores pós-materialistas, assim denominados pelos autores 

citados (e que nós chamamos de valores morais) – fraternidade, liberdade, igualdade e 

justiça social, entre outros. Aparentemente as professoras ampliaram ainda mais o 

grupo de valores que a família está deixando a cargo da escola. 

 Finalmente, temos outro grupo de motivos que aponta para o fato de que ensinar 

sobre justiça vem a ‘Ser uma função da escola’ (21,7%). Ao contrário do argumento 

anterior, este aqui trata o contexto escolar como um espaço privilegiado de educação em 

valores, dentre eles a justiça – “Eu não atribuo toda a função à escola, mas uma 

grande colaboração é do sistema educacional” (Helve, 37) –, ou, então – “Eu acho 

que a escola deve ensinar um pouco de tudo” (Paula, 30). Conforme apresentamos na 

seção Panorama Geral, Piaget (1930/1996, 1972/1994), Puig (1998b, 2007), Fernandes 

e Camino, (2006), apontam a relevância da escola como contexto privilegiado para a 

educação em valores. 

 Enfim, podemos ver que as participantes consideram que os professores devem 

ensinar sobre justiça especialmente porque esse valor moral ‘Torna as pessoas 

melhores’ e servem para ‘Organizar a sociedade’. Além disso, ressaltam que a função 

de ensinar sobre tal valor moral deveria ser cumprida pela família, porém, como esse 

contexto social não tem realizado a sua tarefa, cabe à escola responsabilizar-se por isso. 

No tópico a seguir, vamos verificar se as professoras ensinam sobre esse valor 

moral em sua prática pedagógica e como realizam tal tarefa. 

 

 

6.3.6 O ensinar sobre justiça na escola 

 

Conforme apresentamos na Introdução, o grande motivador desta pesquisa foi 

verificar “como aprenderam as que ensinam e como ensinam as que aprenderam?” 

(Fiorot, 2006). Será que as participantes mantêm os mesmos procedimentos de 

educação em valores que seus professores, ou realizam modificações na forma de 

ensinar? Até o presente momento, já analisamos a forma como as professoras percebem 

que aprenderam sobre o valor moral da justiça quando eram estudantes – o aprender – e 

vimos que consideram que os professores devem ensinar sobre a justiça na escola. Cabe 

agora confirmar se as professoras julgam que ensinam sobre esse valor moral em sua 

prática pedagógica e como realizam esta tarefa. Assim, teremos os dados necessários 

para analisar a outra etapa da educação em valores: o julgamento sobre o ensinar. 
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Para iniciar esta segunda etapa, perguntamos às professoras se elas ensinam 

sobre justiça em sua prática pedagógica e por que o fazem. A maioria (65%) respondeu 

‘Sim, de forma indireta’, e as demais (35%), ‘Sim’.  Os argumentos apresentados foram: 

a) para contribuir para uma sociedade melhor, b) pelo futuro de meus alunos, c) pela 

importância deste valor e d) outros, conforme pode ser verificado na Figura 9. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Para contribuir para uma
sociedade melhor

Pelo futuro dos meus alunos

Pela importância deste valor

Outros

 
Figura 9: Justificativas das professoras para a razão pela qual elas ensinam sobre a 
justiça na escola. 
 
 

No primeiro grupo de motivos – ‘Para contribuir para uma sociedade melhor’ 

(41,4%) temos como exemplo a seguinte justificativa: “Para tentar contribuir para 

uma sociedade um pouquinho melhor” (Carmem, 37). Os argumentos destacam a 

importância do professor nesta formação de valores: “O mundo precisa mais de 

justiça. (...) Eu sei que o professor tem um papel muito importante na vida do 

aluno” (Poliana, 27). A relevância atribuída ao papel do professor é apontada por Piaget 

(1972/1994), Puig (1998a), Rique e Camino (1997) e La Taille (2006c). De forma geral, 

o enfoque das razões aqui apontadas é mais amplo e geral – a sociedade. Essas razões 

estão quase 14 pontos percentuais acima daquelas nas quais as professoras argumentam 

que ensinam sobre a justiça ‘Pelo futuro de meus alunos’ (27,6%): “Porque eu não 

quero ver aluno meu na parte policial” (Paula, 30). Percebemos que o enfoque dos 

argumentos das participantes aqui passa a ser o aluno: “Vai fazer falta para a vida 

dele mais tarde, se ele não tiver consciência que ele precisa ser um ser humano 

justo” (Haidê, 29). Portanto, os motivos aqui relacionados dizem respeito a um 

contexto mais específico e individual – o aluno.  
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 O outro grupo de razões reúne as respostas das participantes para as quais a 

justiça deve ser ensinada ‘Pela importância deste valor’ (24,1%) – seu caráter 

imprescindível – “Porque eu penso que tem que existir!” (Meire, 33) – e, também, 

básico: “Porque isso faz parte da nossa vida. Como é que você vai viver sem saber 

pelo menos do que se trata; o que é justiça, o que não é justiça?” (Cláudia, 40). As 

razões neste grupo de respostas relacionam-se àquilo que elas consideram importante. 

 Os argumentos apresentados por duas participantes para ensinar a justiça – para 

ter uma aula mais harmônica e porque a escola é uma comunidade na qual a justiça deve 

ser praticada – foram reunidos em Outros (6,9%). 

Em resumo, o que mais motivava as professoras a ensinar sobre justiça em sua 

prática pedagógica era a possibilidade de contribuir para a melhoria da sociedade. Além 

disso, contribuir para a melhoria da sociedade foi o motivo mais citado pelas 

participantes que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ (40%), o ‘Fim 

da ditadura’ (33,3%) e, principalmente, por aquelas que entraram durante a ‘Abertura 

política’ (46,7%).  Interessante observar que esse argumento foi o mais utilizado pelas 

professoras de todas as matérias e também de todas as séries. Além disso, chama a 

atenção o fato de este ter sido o motivo mais citado por aquelas professoras que têm 

filhos (44,4%). Enfim, podemos perceber que ensinar sobre a justiça ‘Para contribuir 

para uma sociedade melhor’ é um grande motivo para todas as participantes desta 

pesquisa. 

Tendo apresentado as considerações das entrevistadas sobre se os professores 

devem ensinar sobre justiça e os motivos pelos quais elas mesmas ensinam esse valor 

moral, optamos por comparar estes grupos de respostas, conforme pode ser observado 

na Tabela 16. 
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Tabela 16 
Comparação entre as justificativas a respeito de se os professores devem ensinar sobre 
justiça e os motivos pelos quais elas mesmas ensinam esse valor moral 

                Motivos pelos quais  
                          elas ensinam 

 

Justificativas sobre se os 
professores devem ensinar  

Para contribuir 
para uma 
sociedade melhor 

Pelo futuro 
dos meus 
alunos 

Pela 
importância 
deste valor 

Outros 

Ser uma função da escola 
30% 40% 20% 10% 

Tornar as pessoas melhores 
37,5% 37,5% 25% 0% 

Organizar a sociedade 
50% 16,7% 33,3% 0% 

Cumprir a função de outros que 
não o fazem 

60% 0% 20% 20% 

 

 

Podemos perceber que 60% das professoras que julgam que a justiça deve ser 

ensinada nas escolas para ‘Cumprir a função de outros que não o fazem’ afirmam que 

ensinam ‘Para contribuir para uma sociedade melhor’. Por sua vez, 40% das 

participantes que afirmam que os professores devem ensinar sobre justiça por ‘Ser uma 

função da escola’ argumentam que ensinam esse valor moral ‘Pelo futuro dos meus 

alunos’. Percebemos uma coerência nestes dados no seguinte sentido: se ensinar sobre 

justiça é um dever porque essa é uma função da escola, o foco principal do professor no 

contexto escolar é o aluno e, assim, o motivo das participantes se mantém: ‘Pelo futuro 

dos meus alunos’. Porém, quando o dever dos professores é resultado de uma falha 

social (outros contextos que não cumprem sua função), então o papel do professor se 

transforma e ele age ‘Para contribuir para uma sociedade melhor’ – o foco passa a ser 

a sociedade. 

De forma geral, podemos dizer que a maioria das participantes considera que a 

justiça deve ser ensinada nas escolas para ‘Tornar as pessoas melhores’, ‘ Organizar a 

sociedade’ e ‘Cumprir a função de outros que não o fazem’ e que a principal motivação 

para elas ensinarem sobre este valor moral é poder contribuir para melhorar a sociedade.  

 O passo seguinte, então, foi conhecer como as professoras ensinam sobre a 

justiça em sala de aula e suas justificativas para essa forma de ensinar. Para isso, 

pedimos inicialmente às professoras que dessem exemplos de como ensinavam sobre a 

justiça em sala de aula. No total, obtivemos 34 respostas relatando formas de ensinar 
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por meio de a) conversa com imposição, b) imposição, c) imposição com punição, d) 

diálogo e e) atividades práticas. Tais respostas foram distribuídas de acordo com o 

gráfico apresentado na Figura 10. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Conversa com imposição

Imposição com punição

Imposição

Diálogo

Atividades práticas

 
Figura 10: Formas como as professoras relatam que ensinam sobre justiça. 

 
 

 Como podemos verificar na Figura 10, a distribuição das respostas no gráfico foi 

feita de tal forma que os três grupos de respostas que estão à esquerda, além de 

contarem com o maior número de exemplos citados (61,7%), também dizem respeito a 

maneiras de ensinar com imposição (‘Conversa com imposição’ , ‘ Imposição com 

punição’ e ‘Imposição’). Já os outros dois grupos, localizados à direita no gráfico, 

referem-se a uma educação em valores sem menção à imposição (‘Diálogo’  e 

‘Atividades práticas’).  

 Vamos iniciar nossas análises pelo grupo de respostas que inclui exemplos de 

‘Conversa com imposição’ (41,1%): uma forma de educação em valores baseada em 

uma pseudoconversa, visto que os alunos têm que ouvir aquilo que as professoras falam 

sem poder questionar nem argumentar. Em outras palavras, é uma imposição de valores 

morais por meio de uma conversa unilateral (monólogo), baseada na coação e na 

posição hierárquica das pessoas dentro do sistema escolar: “Na hora que você fala 

para o aluno: ‘olha, o que você fez aqui está errado, vai ter que conversar com a 

orientadora’. Eu acho que está implícito ali a questão do ser justo” (Geane, 43). 

Além disso, há exemplos de formas de ensinar sobre justiça por meio do que Piaget 

(1930/1996) chamou de verbalismo moral – uma postura de falar sobre o tema sem que 

haja uma proposta de reflexão ou um convite ao debate:  
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“Gente, vocês convivem muito mais tempo aqui, com os colegas, do que com 
os pais em casa. Se vocês não se respeitarem, não se amarem, como é que 
vai ser esse convívio? Isso aqui é uma família!” Então eu sou muito do 
conversar (Gabriela, 37).  
 
 
Conforme podemos perceber, o número de exemplos aqui agrupados é grande. 

Falaremos especificamente sobre eles nas Considerações Finais. Porém cabe apontar 

que provavelmente eles têm relação com uma compreensão equivocada das professoras 

sobre a proposta de incluir o diálogo em sala de aula. 

 O segundo grupo de respostas está 29 pontos percentuais abaixo do anterior e 

inclui relatos sobre a forma de ensinar por meio de ‘Imposição com punição’ (11,8%).  

Apesar de serem formas menos incisivas de punição do que aquelas narradas quando 

comentaram sobre como a justiça lhes foi ensinada, os exemplos aqui reunidos falam de 

atitudes que implicam uma punição: “Quando você tira de sala de aula, ou quando 

você fala: ‘você não vai assistir a próxima aula’” (Geane, 43), ou, então: “Não fez o 

dever, a gente anota na pasta. É um método utilizado aqui” (Helena, 27). As 

diferenças entre os procedimentos de ‘Imposição com punição’ adotados pelas 

professoras hoje e os empregados quando elas eram alunas aparecem em relação à 

forma como são aplicados e ao fato de hoje as regras da escola serem do conhecimento 

de todos. Se a punição, antes, incluía penalidades arbitrárias, como, por exemplo, fazer 

o aluno escrever 50 vezes no caderno uma mesma afirmação, hoje ela acontece mais por 

meio de anotações ou de idas à coordenação. Se antes as regras da escola não eram 

claras para os alunos – “(...) ela aplicou a regra, se é que tinha uma regra. Não sei 

nem se existia por escrito que a punição seria aquela. Provavelmente não” (Meire, 

33) –, hoje elas são apresentadas à turma por meio do manual do aluno (o livro de 

normas da escola) e/ou verbalmente, nos primeiros dias de aula. Em outras palavras, 

mudaram a forma de agir, mas o conteúdo continua o mesmo: a punição ainda aparece 

como uma forma de ensinar sobre a justiça na sala de aula. 

 O grupo de respostas seguinte abrange exemplos de ‘ Imposição’ (8,8%) do valor 

moral da justiça segundo os critérios da professora. Isso acontece seja na hora de montar 

um grupo de trabalho – “‘Então hoje vai ser assim: eu vou chamando...’ e aí eu 

estrategicamente já coloco [no grupo] as crianças que têm mais ou menos 

dificuldade”  (Carmem, 37) –, seja na hora de apontar o comportamento errado: “Para 

falar, ‘está vendo? Você agiu errado porque fez isso. Você deveria ter feito de uma 
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outra forma’”  (Paula, 30). Enfim, é uma forma de ensinar sobre justiça por meio de 

relações de respeito unilateral, nas quais a opinião do professor prevalece. 

Agrupamos em ‘Diálogo’ (26,5%) as respostas nas quais se percebe que as 

professoras promovem uma troca de informações, incentivam a argumentação por parte 

dos alunos e propõem a reflexão sobre uma situação: “Sempre na conversa, no 

diálogo. Na argumentação, se disse isso tem que argumentar: Por quê? Por que 

você está falando isso? Qual a sua justificativa?” (Monalisa, 37). Essa forma de 

ensinar sobre justiça em sala de aula cria uma situação que pode auxiliar no 

desenvolvimento da moral autônoma, porque solicita que os alunos se posicionem e 

argumentem perante um fato e construam com o grupo uma solução viável para todos. 

Tal procedimento de educação em valores requer que o professor se coloque como 

mobilizador do processo, e não como aquele que sabe mais – conforme apontado por 

Piaget (1930/1996; 1932/1994), Kohlberg (1984/1992), Menin (1996), Rique e Camino 

(1997), entre outros autores citados nesta dissertação. Esta é uma postura bem diferente 

daquela que foi apresentada no grupo de respostas sobre ‘Conversas com imposição’, 

contexto que não apresenta o caráter cooperativo e dialógico que seria interessante 

existir em um processo de educação em valores que tem por finalidade ensinar a justiça 

(presente em todos os exemplos incluídos na categoria ‘Diálogo’), como pode ser 

constatado na explicação da professora Pamela (30): 

É colocar não como verdade absoluta: “você não pode fazer isso porque 
você está atrapalhando”, mas colocá-los para pensar mesmo.  “Então o que 
você acha disso que você fez? Está legal? Se fosse com você?” Aí a turma 
fala também.  Então eu acho que certas situações que acontecem na sala de 
aula você tem que parar a aula, sim, e ali criar o momento para se discutir 
alguma coisa.  
 
 
Conforme mostramos na seção sobre Procedimentos de Educação em Valores, 

esse tipo de postura em especial cria na escola aquilo que Piaget (1930/1996, 

1932/1994), Lins e Camino (1993), Rique e Camino (1997), Puig (2000 e 2007), 

Barrere e Martuccelli (2001), Estevão (2006), entre outros, apontam como importante 

na educação em valores promover debates, discussões e diálogos entre professores e 

alunos para que, de forma ativa, seja criado um contexto no qual a justiça possa ser 

discutida e considerada. 

Finalmente, temos os exemplos de ‘Atividades práticas’ (11,8%) que abordam o 

estímulo a trabalhos em grupo; a leitura de livros, textos e jornais; a projeção de filmes, 

entre outros, todos eles sugerindo atividades que promovam um contato do aluno com o 
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tema da justiça. Nesses exemplos, porém, não houve menção à postura assumida pelas 

professoras (coercitivas ou cooperativas) nesses momentos, para que pudéssemos 

avaliá-la. 

O que os dados nos mostram é que a maioria dos exemplos (61,7%) relatados 

sobre como as professoras ensinam o valor moral da justiça tem como base ações com 

imposição (‘Conversas com imposição’ - 41,1%, ‘Imposição com punição’ - 11,8%, e 

‘ Imposição’ - 8,8%). O segundo procedimento de educação em valores mais citado, 

como categoria isolada, é o ‘Diálogo’ (26,5%).  

Para facilitar nossa análise dos dados, vamos considerar as ações com imposição 

de uma forma geral, destacando o item que for relevante dentro do contexto abordado.  

Especificamente em relação ao ano de ingresso das professoras na 5ª série, 75% 

das citações das professoras que entraram durante os ‘Anos de chumbo’ referem-se a 

ações com imposição, especialmente a ‘Conversas com imposição’ (62,5%), assim 

como 70% dos exemplos das que ingressaram no ‘Fim da ditadura’, dos quais 40% são 

sobre ‘Conversas com imposição’, 10% sobre ‘Imposição’ e 20% sobre ‘Imposição com 

punição’ (o maior índice da categoria).  Já as professoras que iniciaram a 5ª série no 

período da ‘Abertura política’ são as que mais relatam formas de ensinar justiça por 

meio do ‘Diálogo’ (em 31,3% dos exemplos) e das ‘Atividades práticas’ (em 18,8% das 

respostas). De forma geral, o maior índice de citações de ‘Conversa com imposição’ é 

das professoras que ingressaram durante os ‘Anos de chumbo’, o de ‘Imposição com 

punição’ é das professoras dos anos do ‘Fim da ditadura’ e o de ‘Diálogo’ é das 

professoras que iniciaram no período da ‘Abertura política’, fato este que merece 

destaque 

Tendo como foco a matéria que as professoras lecionam, verificamos que as que 

mais dão exemplos de imposição são as de ‘Ciências’, ‘Geografia’, ‘História’ e 

‘Português’. Dos exemplos que as professoras de ‘Ciências’ apresentam, 44,4% versam 

sobre ‘Conversa com imposição’ e 22,2% sobre ‘Imposição’. Já as professoras de 

‘Geografia’ falam sobre ‘Conversas com imposição’ em 42,9% das citações, as de 

‘História’ em 57,1% dos exemplos e as de ‘Português’, em 40%. Por outro lado, 66,7% 

das respostas das professoras de ‘Matemática’ fazem referência a ações, sem menção à 

imposição, das quais 50% são sobre ‘Diálogo’. Em outras palavras, enquanto as 

professoras de ‘Ciências’, ‘Geografia’, ‘História’ e ‘Português’ ensinam sobre a justiça 

mais por meio de ‘Conversas com imposição’, as de ‘Matemática’ preferem a via do 

‘Diálogo’. 
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Com relação às séries para as quais as professoras lecionam, verificamos que 

66,7% dos exemplos das de ‘5ª/6ª’ séries são sobre atitudes com imposição, 50% dos 

quais se referem às ‘Conversas como imposição’. Já entre as professoras de ‘7ª/8ª’ 

séries, percebemos que as citações relativas às ‘Conversas com imposição’ (31,3%) se 

equiparam às sobre ‘Diálogo’ (31,3%). Essa situação pode sugerir que as professoras 

estejam confundindo o sentido do diálogo e, com isso, considerando que suas conversas 

são momentos dialógicos, quando a nossa análise revelou que são situações de 

monólogo (‘Conversas com imposição’). Por outro lado, também podemos considerar 

que as professoras de ‘7ª/8ª’ se importam em promover momentos de conversação com 

seus alunos (‘Conversas com imposição’ e ‘Diálogo’), talvez por considerarem que eles 

possuem uma capacidade de compreensão mais elaborada do que os mais novos.  

Finalmente, outro item que se mostrou relevante com relação à forma de ensinar 

sobre justiça diz respeito ao fato de as professoras terem filhos ou não. Entre as 

professoras que não têm filhos, 50% dos exemplos versam sobre ‘Conversas com 

imposição’; entre aquelas que têm ‘Um filho’, o foco recai sobre as ‘Atividades 

práticas’ (28,6%) e entre as que têm ‘Dois filhos’ percebemos uma tendência a 

exemplos que incluem o ato de conversar: ‘Conversas com imposição’  (40%) e 

‘Diálogo’ (40%). Esses dados mostram que as professoras que são mães se mostram 

mais propensas a agir de forma a inserir o outro no contexto: as mães de ‘Um filho’, 

promovendo situações de interação mais voltadas às ações, e as mães de ‘Dois filhos’, 

propiciando mais momentos de conversações. Conforme Fiorot (2006) afirma, o saber-

ensinar apresenta outras fontes que não somente as acadêmicas, e o que esses dados 

sugerem é que a experiência da maternidade influencia as professoras no seu contexto 

profissional, especificamente na forma como adotam determinados procedimentos de 

educação em valores.  

Em resumo, podemos dizer que a maioria dos exemplos relativos às formas de 

ensinar sobre justiça em sala de aula por meio de ações com imposição foi das 

professoras que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ e nos anos do 

‘Fim da ditadura’, não têm filhos, são professoras de ‘Ciências’, ‘Geografia’, ‘História’ 

e ‘Português’ e lecionam para as ‘5ª/6ª’ séries. Já as professoras que ensinam sobre 

justiça por meio do ‘Diálogo’ e da promoção de ‘Atividades práticas’ entraram na 5ª 

série durante o período da ‘Abertura política’, são mães, professoras de ‘Matemática’ e 

ministram aulas para alunos de ‘7ª/8ª’ séries. 
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Para entender melhor tais dados, vamos analisar as justificativas que as 

professoras deram para as formas de ensinar sobre justiça em sala de aula. Como 

emitiram uma justificativa para cada exemplo dado, temos um total de 34 respostas nas 

quais argumentam que ensinam dessa forma porque a) é eficaz, b) torna as pessoas 

melhores e c) outros, conforme pode ser verificado na Tabela 17. 

 
Tabela 17 
Justificativas das professoras para a forma como elas ensinam sobre justiça 

Por que: Número de citações Porcentagem 

É eficaz 24 70,6% 

Torna as pessoas melhores 8 23,5% 

Outros 2 5,9% 

Total 34 100,0% 
 

 

O motivo mais relevante apontado pelas professoras é o fato de que determinada 

ação ‘É eficaz’ (70,6%). Dentro desse critério, encontramos dois argumentos: eficácia 

na aprendizagem e eficácia na manutenção do controle da turma, sendo o primeiro o 

mais utilizado (83,3% dos argumentos). Em eficácia na aprendizagem estão incluídas 

considerações que utilizam como justificativa o fato de determinado procedimento de 

educação em valores (com ou sem menção a imposição) ser utilizado para ensinar sobre 

justiça porque facilita a aprendizagem, faz os alunos entenderem melhor o tema e 

promove melhores resultados. Em síntese: “Porque na prática eu acho que eles 

aprendem melhor. Eu acho que ficar só na teoria, falando, falando, falando, 

falando, eu acho que se perde. E na prática eles conseguem assimilar melhor” 

(Giovana, 46). Já os argumentos agrupados em eficácia na manutenção do controle da 

turma (16,7%) apontam para o fato de que essas formas de ensinar promovem a noção 

de limite e facilitam o controle da turma por parte da professora: 

Quando você tira de sala de aula, ou quando você fala: ‘você não vai assistir 
à próxima aula’. Porque se passar batido [a situação] ele não vai nem 
refletir naquilo ali, ele vai achar que aquilo é o certo e vai tocar o bonde 
(Geane, 43). 
 
 
O segundo grupo de justificativas argumenta que utiliza determinada forma de 

ensinar sobre justiça porque é uma maneira de ‘Tornar as pessoas melhores’ (23,5%) 

no sentido tanto individual (dos alunos) quanto social: “Porque eu estou formando 
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cidadão. Porque é na mão deles que eu vou estar daqui a alguns anos! E para que 

eles se tornem pessoas melhores!” (Helena, 27). Essas justificativas aproximam-se das 

propostas de Kant (1788/2006) relativas a tratar todas as pessoas como um fim, e não 

como um meio; de Delors (1996) e Puig (2007), sobre o aprender a ser; de Morin 

(1999/2007), sobre a ética do gênero humano; de La Taille (2006a), sobre a busca ou 

manutenção das representações de si com valor positivo, entre outras apresentadas ao 

longo desta dissertação. 

Finalmente, agrupamos em ‘Outros’ (5,9%) as citações de duas professoras. A 

professora Célia (25) disse que ensina como seus professores: aprendeu sobre justiça na 

escola por meio de regras que deveriam ser cumpridas, caso contrário haveria punição 

(‘ Imposição com punição’), e ensina sobre esse valor moral também estipulando regras 

e punições (‘Imposição com punição’). Em outras palavras, ela mantém hoje a forma 

como aprendeu quando era aluna. Por outro lado, a professora Haidê (29) disse que faz 

diferente dos seus professores: o seu professor falava sobre justiça sem nenhuma relação 

com a matéria, e os alunos tinham que fazer silêncio enquanto ele apresentava suas 

idéias (‘Imposição’). Já ela ensina esse valor relacionando a matéria ao tema da justiça, 

porém da forma que acha conveniente e interessante (‘Conversa com imposição’).  

Trataremos no tópico 6.3.8 a respeito das relações entre a forma como aprendeu 

e a forma como ensina sobre o valor moral da justiça. Por ora abordamos tais pontos 

para explicar os argumentos das professoras com relação ao grupo de justificativas 

‘Outros’. 

Em resumo, o argumento de que uma determinada forma de ensinar sobre justiça 

‘É eficaz’ foi utilizado para justificar todas as maneiras pelas quais esse valor é 

transmitido. Porém, o argumento ‘Tornar as pessoas melhores’ é utilizado, em sua 

maioria, para as ‘Conversas com imposição’ (50%) e para o ‘Diálogo’ (37,5%). O que 

os dados sugerem é que as professoras consideram que o ato de conversar com os 

alunos é uma forma de torná-los pessoas melhores. Tanto é assim que, do total geral de 

justificativas emitidas (n=34), 23, ou seja, 67,7%, remetem a situações de ‘Conversa 

com imposição’ (14 justificativas) e ‘Diálogo’ (9 justificativas). Gostaríamos de 

destacar que utilizamos a expressão ‘ato de conversar’ de forma premeditada visto que 

os dados sugerem que as professoras utilizam processos distintos (‘Conversa com 

imposição’ e ‘Diálogo’) como semelhantes. Esse fato já havia aparecido no tópico 

6.3.1, quando a professora Poliana (27) conceituou a justiça como uma ‘Ação correta’, 

que se alcança por meio da “lição moral bem dada” – um dos procedimentos 
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utilizados na perspectiva do apontamento de valores (Huitt, 2004) e considerado por 

Piaget (1930/1996) como um dos métodos orais de educação em valores – e que nós 

denominamos neste estudo como ‘Conversa com imposição’, visto que seu objetivo é 

impor ao aluno aquilo que ele deve considerar importante. Ao citar as formas pelas 

quais ela ensina sobre justiça, Poliana (27) voltou a afirmar: “Eu falo bem assim: 

‘Gente, tem que ser assim. E quem não faz assim está errado. Tem que haver uma 

punição’” . Em outras palavras, nem sempre falar e conversar significa dialogar. 

Inclusive estamos considerando neste estudo que conversar está mais relacionado a um 

monólogo impositivo. 

Um dado que consideramos relevante apresentar neste momento diz respeito às 

ponderações de cinco professoras com relação ao cuidado que elas devem ter ao tratar 

sobre o valor moral da justiça dentro da sala de aula, em escolas particulares de classe 

média:  

Então é muito difícil você tocar nesse assunto com eles. E, além de ser 
difícil, infelizmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala em 
uma instituição particular, porque você às vezes pode ferir quem você não 
tem objetivo e acabar prejudicando você (Meire, 33). 
 
 
O que estas professoras falam é da dificuldade em se tratar do tema da justiça 

com alunos de classe média, tanto pela questão financeira envolvida – “Aqui na escola 

particular mesmo a gente escuta isso: você tem que fazer o que eu quero porque eu 

pago o seu salário” (Gabriela, 37) – quanto pela má interpretação das colocações – 

“Lidar com ser humano é muito difícil. Às vezes você acha que está ajudando, está 

falando algo certo, e é uma afronta para aquele menino. Como é que a cabeça 

daquele menino vai processar essa informação?” (Poliana, 27). 

Normalmente, para evitar esse tipo de situação com os alunos em sala de aula, as 

professoras preferem tratar do tema justiça trazendo algum assunto que está na mídia, 

para que fique menos pessoal: “Agora, lógico que eu puxo lá de fora porque, se 

houver alguma situação dentro da sala de aula, aquilo pode ser de uma forma 

bastante, com muito cuidado, ser abordado” (Gisele, 36). Esse cuidado é tomado 

com relação tanto ao aluno, à forma como ele recebe o que é dito –   

Porque eu não gosto de expor, como eu não gostava de ser. Porque se você é 
mais tímido, você se tranca cada vez mais. Se você é do tipo que se vinga, 
você vai arranjar um jeito de fazer uma coisa pior do que aquela ainda. 
Então eu não sei com quem eu estou lidando. Na verdade, você vive com os 
meninos, mas no fundo você nunca conhece. (Pietra, 48)  
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– quanto à família do aluno, que escuta a versão que ele leva para casa e reage de 

acordo com essa informação. Por isso uma professora relatou que, quando surge a 

necessidade de alguma conversa mais específica na escola, ela sempre é feita com a 

presença de uma terceira pessoa da escola (diretor, coordenador ou supervisor): 

“Primeiro, para saber o que está acontecendo ali, e segundo, para você ter o 

respaldo. Porque esses alunos são muito maldosos. Mentem na sua cara – isso 

acontece muito. Então você precisa de outra pessoa ali” (Meire, 33). Uma atitude 

assim é tomada com relação não apenas aos alunos, mas também aos pais, durante as 

reuniões. 

Quando você faz uma reunião com pai para resolver um problema, estão os 
pais, o professor e uma pessoa do colégio: coordenador, pedagogo, quem 
puder te acompanhar, da escola. Porque falta honestidade nas pessoas: 
tanto nos alunos, quanto nos pais (Meire, 33).  
 
 
Esses depoimentos remetem, mais uma vez, às considerações das professoras de 

que estamos vivendo, no contexto escolar, uma crise de valores (La Taille, 2006d): o 

valor financeiro sobrepujando o respeito, a falta de honestidade das pessoas claramente 

presente nas relações, os limites entre o permitido e o tolerável muito imprecisos, enfim, 

relações interpessoais bastante vulneráveis devido ao processo de anulação dos valores 

morais. 

Observando os argumentos das professoras sobre os procedimentos de educação 

em valores que elas utilizam em relação ao ano de ingresso na 5ª série, pudemos 

verificar que 80% das justificativas das que entraram durante os ‘Anos de chumbo’ e 

66,7% das que iniciaram nos anos do ‘Fim da ditadura’ são sobre o fato de que essa 

forma ‘É eficaz’. Já as professoras que entraram no período da ‘Abertura política’ 

utilizam o argumento de que ‘Torna as pessoas melhores’ em 33,3% das respostas. Isso 

significa que as professoras que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ 

ensinam, em sua maioria, por meio de ‘Conversas com imposição’ porque acham que 

essa forma ‘É eficaz’, as que entraram no ‘Fim da ditadura’ ensinam por meio de 

‘Conversas com imposição’ e de ‘Imposição com punição’ também por essa razão e as 

que ingressaram durante a ‘Abertura política’ ensinam pelo ‘Diálogo’  e pela ‘Conversa 

com imposição’ porque isso ‘Torna as pessoas melhores’. 

Do ponto de vista da maternidade, o argumento de que a ação ‘É eficaz’ foi 

utilizado por todas as professoras: por aquelas que não têm filhos (57,1%), pelas que 

são mães de ‘Um filho’ (100%) e pelas mães de ‘Dois filhos’ (70%). Ou seja, as 
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professoras que não têm filhos ensinam por meio de ‘Conversas com imposição’, as que 

têm ‘Um filho’ utilizam ‘Atividades práticas’  e as que têm ‘Dois filhos’ preferem o 

‘Diálogo’, todas por acreditarem que a forma que adotam ‘É eficaz’. 

Com relação às matérias que lecionam, todas as professoras argumentaram que 

utilizam determinado procedimento de educação em valores pelo fato de que ‘É eficaz’: 

77,8% das professoras de ‘Ciências’, 71,4% das professoras de ‘Geografia’, 66,7% das 

professoras de ‘Matemáticas’ e todas as professoras de ‘Português’. Porém as 

professoras de ‘História’ dividem as suas justificativas entre o fato de que ‘É eficaz’ 

(42,9%) e o de ‘Tornar as pessoas melhores’ (42,9%), ou seja, elas ensinam por meio 

da ‘Conversa com imposição’ porque acham que essa forma ‘É eficaz’ e ‘Torna as 

pessoas melhores’. Para a maioria das professoras de ‘Ciências’, de ‘Geografia’ e de 

‘Português’, ensinar pela ‘Conversa com imposição’ ‘ É eficaz’; para as professoras de 

‘Matemática’, ensinar pelo ‘Diálogo’ é que ‘É eficaz’.  

Tendo analisado as formas como as professoras dizem que ensinam sobre a 

justiça em sala de aula e as justificativas que elas apontam para utilizar tais 

procedimentos de educação em valores, vamos passar à análise dos dados relativos aos 

juízos das professoras acerca dessas formas de ensinar. 

 
 
 

6.3.7 Juízos acerca do ensinar sobre justiça 

 

Para realizar esta análise, perguntamos às professoras se elas consideravam 

correta ou incorreta as formas como ensinam sobre o valor moral da justiça. Como 

tivemos um dado perdido, totalizamos 33 avaliações considerando as ações como a) 

correta e b) correta, mas não suficiente 

Podemos verificar pelas respostas que as professoras consideram correta a forma 

pela qual ensinam sobre justiça. Do total, 84,8% não fazem nenhuma consideração 

específica sobre sua maneira de ensinar, julgando-a ‘Correta’, ao passo que 15,2% 

consideram que sua forma de ensinar sobre justiça é ‘Correta, mas não suficiente’, em 

referência a ações que poderiam ser modificadas, como é o caso da professora Célia 

(25), que afirma ensinar sobre justiça da forma como seus professores lhe ensinaram 

(‘ Imposição com punição’) porque percebe que isso ‘É eficaz’, mas considera que, “(...) 

conversando seria melhor. (...) as coisas ficam mais fáceis, sem haver essa punição” 

(Célia, 25). Porém, outras considerações do tipo ‘Correta, mas não suficiente’, sugerem 
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exatamente o contrário: um retorno às formas de ensinar que garantiam um maior 

controle da turma. Um exemplo disso é a seguinte consideração: “Eu acho que poderia 

ser mais imediato porque a gente deixa muito para lá. A gente vai protelando 

muito a coisa. E deveria ser assim: três chances; na terceira, castigo” (Giovana, 46). 

Com relação às professoras que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de 

chumbo’, suas considerações estão distribuídas entre duas avaliações: 57,1% das 

respostas afirmam que a forma pela qual elas ensinam sobre justiça em sala de aula é 

‘Correta’ enquanto 42,9% a consideram ‘Correta, mas não suficiente’. Por outro lado, 

as avaliações das demais estão mais concentradas na avaliação ‘Correta’: 100% 

daquelas que entraram na 5ª série no período da ‘Abertura política’ e 80% das que 

iniciaram durante os anos do ‘Fim da ditadura’ consideram que ensinam de forma 

‘Correta’. Dessa forma, se compararmos o que dizem do modo como ensinam sobre a 

justiça com as considerações que fazem sobre esta forma de ensinar, verificaremos que 

a maioria das professoras que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ 

afirma que se utiliza de ‘Conversas com imposição’ para ensinar sobre justiça e 

consideram que esta forma é ‘Correta, mas não suficiente’. Aquelas que ingressaram no 

período da ‘Abertura política’ dizem que ensinam utilizando tanto ‘Conversas com 

imposição’  quanto o ‘Diálogo’ e consideram essa forma de intervenção ‘Correta’. As 

que iniciaram a 5ª série nos anos do ‘Fim da ditadura’ afirmam que ensinam por meio 

de ‘Conversas com imposição’ e de ‘ Imposição com punição’ e avaliam como ‘Correta’ 

essa forma de ensinar sobre justiça. O fato de procedimentos punitivos serem 

considerados corretos chama-nos a atenção e será retomado no próximo tópico (6.3.8). 

Apesar de a maioria das professoras considerar as formas como ensinam sobre 

justiça ‘Corretas’, algumas (cinco citações) percebem que podem realizar alterações em 

suas intervenções, portanto, consideram que são ‘Corretas, mas não suficientes’. 

Para melhor entender tais dados, vamos analisar as justificativas que as 

professoras deram para suas avaliações. Dessa forma, temos 33 argumentos que levam 

em consideração o(a) a) vínculo com situações práticas, b) maneira de ser da 

professora, c) importância do diálogo e d) outros. A distribuição das respostas pode ser 

verificada na Tabela 18. 
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Tabela 18 
Justificativas das professoras sobre os juízos acerca da forma como ensinam sobre 
justiça 

Por causa do (a): Número de citações Porcentagem 

Vínculo com situações práticas 17 51,5% 

Maneira de ser da professora 10 30,3% 

Importância do diálogo 3 9,1% 

Outros 3 9,1% 

Total 33 100,0% 
 

 

Dos argumentos utilizados para a avaliação que fizeram, 51,5% dizem respeito 

ao ‘Vínculo com situações práticas’. Este grupo de respostas inclui referências tanto à 

importância desse vínculo – “Esse negócio de conceito fica muito abstrato. Você tem 

que partir para a prática, para aquele acontecimento, pegar um gancho naquilo e 

aproveitar o momento” (Gabriela, 37) – quanto às dificuldades provenientes da 

ausência do vínculo seja pela falta de exemplos diários, seja pela falta de um espaço na 

escola para se tratar desse tema.  

Além disso, as participantes falam da ‘Maneira de ser da professora’ (30,3%), 

ou seja, de uma postura particular delas mesmas – “É a minha maneira de ser” 

(Carmem, 37) – que sustenta suas ações. Outro exemplo dentro desse grupo de 

justificativas que também está relacionado à postura particular da professora em relação 

aos alunos é o mencionado por Mariana (36): “Eu acho que o professor tem que ser 

um exemplo para os alunos. E é uma forma de estar (...) através de mim, do meu 

exemplo, do meu trabalho, da pessoa que eu sou, eu posso transmitir muito” .  

Ressaltamos que esses argumentos que versam sobre a ‘Maneira de ser da 

professora’ apontam para o fato de elas não terem sido capacitadas, em sua formação 

acadêmica, para ensinar sobre justiça, ou seja, se elas embasam as suas ações em sua 

própria maneira de ser, isso sugere não ter havido uma fundamentação em outros 

aspectos da vida, entre os quais podemos incluir a formação acadêmica. Tal fato pode 

ser constatado na seguinte afirmação: “Na faculdade nós não fomos preparados em 

nenhum momento para ficar falando sobre justiça. Então se é certo eu não sei, mas 

pelo menos eu tento fazer alguma coisa para melhorar”  (Camila, 49). A questão da 

deficiência da formação acadêmica voltada para a educação em valores apontada por 

Araújo (2007) aparece nesse relato de Camila (49). Tal consideração remete-nos de 

volta à pergunta inicial sobre o aprender e o ensinar, sugerindo que, se as professoras 
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não aprendem a ensinar sobre justiça de uma forma diferente de como seus professores 

fizeram, elas vão tomar como referência aquilo que, por construção própria, consideram 

correto.  

Em outras palavras, as considerações agrupadas aqui dizem respeito à postura 

das professoras e também ressaltam a carência na formação acadêmica que, parece, não 

as orienta na maneira de ser diante dos alunos. 

Outro argumento destacado pelas professoras foi a ‘Importância do diálogo’ 

(9,1%) que, segundo elas, “(...) funciona porque você escuta o outro, você está 

falando com ele. (...) Conversa assim, diálogo. Não só eu falar e eles escutarem, é o 

de lá para cá também” (Monalisa, 37). Enfim, é uma relação entre iguais que promove 

o desenvolvimento moral tanto por abrir a possibilidade da descentração – fundamental 

para esse desenvolvimento, conforme apresentado no capítulo sobre o Estudo da 

Moralidade –, presente no movimento de ouvir e tentar compreender o outro, quanto 

por estimular a argumentação e propiciar a reciprocidade (ouvir e ser ouvido). 

Finalmente, agrupamos as referências à maturidade dos alunos e aos distintos 

momentos históricos (como era antes e como é hoje) em ‘Outros’  (9,1%). 

 O argumento do ‘Vínculo com situações práticas’ foi utilizado, em sua maioria, 

pelas participantes que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ (42,9% dos 

depoimentos) e nos anos do ‘Fim da ditadura’ (70%), além das professoras ‘Sem filhos’ 

(53,8%), com ‘Um filho’ (71,4%) e com ‘Dois filhos’ (40%); das que lecionam 

‘Geografia’ (57,1%), ‘História’ (57,1%) e ‘Português’ (100%); e das que trabalham com 

as 5ª/6ª’ séries (64,7%). 

 Já as justificativas baseadas na ‘Maneira de ser da professora’ foram emitidas, 

em sua maioria, pelas participantes que ingressaram na 5ª série durante os anos da 

‘Abertura política’ (37,5% das citações), que têm ‘Dois filhos’ (40%), lecionam 

‘Ciências’ (50%) e ‘Matemática’ (33,3%) e são professoras das ‘7ª/8ª’ séries (43,8%). 

Aliás, estas últimas são as responsáveis por 100% das citações relativas à ‘Importância 

do diálogo’.  

Podemos perceber que a maioria das professoras de ‘5ª/6ª’ séries justificou a 

forma de ensinarem sobre justiça por meio de ‘Conversa com imposição’ como 

‘Correta’ porque promove o ‘Vínculo com as situações práticas’. Já as professoras de 

‘7ª/8ª’ argumentam que as ‘Conversas com imposição’ e o ‘Diálogo’ são formas 

‘Corretas’ de ensinar sobre justiça por causa da sua própria postura (‘Maneira de ser da 

professora’) e pela ‘Importância do diálogo’. Isso talvez aconteça pelo fato de 
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considerarem que os alunos apresentam características diferentes – “São diferentes, 

sabe? De 5ª e 6ª é uma coisa e de 7ª e 8ª é outra” (Poliana, 27) – e, portanto, possuem 

diferentes competências, habilidades e necessidades. Ao que parece, as professoras 

percebem essas diferenças e agem de acordo com aquilo que consideram ser as 

capacidades e necessidades dos alunos.  

De forma geral, podemos dizer que as professoras que mais citam o ‘Diálogo’ 

nos exemplos de formas de ensinar sobre justiça (as que ingressaram na 5ª série durante 

a ‘Abertura política’, professoras de ‘Matemática’ e de ‘7ª/8ª’ séries) argumentam que 

esta forma é ‘Correta’ porque tem relação com a ‘Maneira de ser da professora’. Esse é 

um dado interessante no contexto deste trabalho, porque sugere que as professoras 

relacionam o uso do ‘Diálogo’, como procedimento de ensinar sobre justiça, com a sua 

própria forma de ser ou sua postura diante da turma – relação essa citada na seção sobre 

os Procedimentos de Educação em Valores, quando tratamos das relações interpessoais. 

Conforme destacamos na referida seção, Piaget (1930/1996, 1932/1994) mostra que 

existem duas modalidades de postura do adulto perante as crianças: de coação ou de 

cooperação, e que cada uma delas interfere de forma distinta na promoção do 

desenvolvimento moral. Porém, como explicamos durante a apresentação das 

justificativas que apontam para a ‘Maneira de ser da professora’, as participantes 

relataram que não receberam uma formação acadêmica que direcionasse e respaldasse a 

sua prática. Com isso, suas ações estão baseadas naquilo que elas, ao longo de sua vida, 

consideram correto. 

Por sua vez 57,1% das respostas que consideram ‘Correta’ a forma como 

ensinam sobre a justiça referem-se ao ‘Vínculo com situações práticas’, demonstrando 

que as professoras acham importante relacionar os conceitos abstratos com a realidade 

da vida de cada aluno – consideração também apresentada na seção sobre os 

Procedimentos de Educação em Valores, quando falamos da importância da relação 

com situações práticas. 

Vamos retomar, neste momento, uma reflexão iniciada no tópico Juízos acerca 

do aprender sobre justiça, relativa às respostas e justificativas da professora Cláudia 

(40) sobre a forma como a justiça lhe foi ensinada. Percebemos que tais respostas 

sugeriam uma postura heterônoma por apontarem como correto o uso de métodos 

impositivos tendo como argumento a ‘Época em que viveram’ (a imposição é correta 

porque estava coerente com a época). Essa mesma professora mencionou três formas 

por meio das quais ensina sobre este valor moral: ‘Conversa com imposição’; 
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‘Imposição’ e ‘Atividades práticas’. Justificou a aplicação dessas formas pela eficácia e 

considerou que são corretas porque promovem o ‘Vínculo com situações práticas’. Em 

outras palavras, dois dos três exemplos que a professora citou estão baseados em 

atitudes impositivas, que ela considera corretas porque estão relacionadas com situações 

práticas. Esse tipo de resultado será mais bem explicado no tópico a seguir, no qual 

apresentaremos um resumo geral da forma como as professoras relatam que aprenderam 

sobre a justiça e a respectiva comparação com a maneira pela qual elas ensinam esse 

mesmo valor moral em sua prática pedagógica 

 

 

6.3.8 Comparações entre o aprender e o ensinar justiça 

 

Entre os objetivos específicos apresentados na seção 4.2 constava realizar a 

comparação entre a forma como as professoras aprenderam o valor moral da justiça e a 

forma como ensinam esse mesmo valor em sua prática pedagógica. Nossa intenção no 

presente tópico é relacionar os procedimentos de educação em valores utilizados em 

cada um destes momentos e verificar se existem semelhanças ou diferenças entre eles. 

Para tanto vamos mostrar os resultados apresentados nos tópicos O aprender sobre 

justiça na escola e Juízos acerca do aprender sobre justiça, que versam sobre como 

aprenderam sobre a justiça, e, também, os apresentados nos tópicos O ensinar sobre 

justiça na escola e Juízos acerca do ensinar sobre justiça, que relatam como as 

professoras ensinam sobre este valor moral. Depois, faremos as considerações acerca 

dos itens que se mostrarem relevantes na comparação entre as duas épocas. 

As respostas relativas à forma como as professoras se lembram de ter aprendido 

sobre a justiça e como ensinam sobre esse valor em sua prática pedagógica, bem como 

suas considerações acerca desses procedimentos estão na Tabela 19, que está assim 

configurada: na horizontal estão apresentadas as perguntas formuladas com as suas 

respectivas justificativas. Na vertical, a tabela está dividida em dois blocos: aprendeu 

(parte superior) e ensina (parte inferior). Ressaltamos que as respostas e justificativas 

estão apresentadas em ordem decrescente de citações.  
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Tabela 19 
Comparações entre o aprender e o ensinar justiça 

 Como Justificativa Juízo Justificativa 

Aprendeu Imposição  

 

Imposição com 
punição  

 

Maneira de ser 
dos professores  

Eficácia  

 

Época em que 
viveram  

 

Tornar as 
pessoas 
melhores  

 

Falta de 
experiência  

Incorreta  

 

 

Correta  

 

Vínculo com as 
situações 
práticas  

 

Maneira de ser 
dos professores  

 

Relação com o 
momento 
histórico  

Ensina  Conversas com 
imposição  

 

Diálogo  

 

Imposição com 
punição  

 

Atividades 
práticas  

 

Imposição  

É eficaz  

 

Torna as 
pessoas 
melhores  

Correta  

 

Correta,   
mas não 
suficiente  

Vínculo com 
situações 
práticas  

 

Maneira de ser 
das professoras  

 

Importância do 
diálogo  

 

De forma geral, podemos dizer que a maioria das professoras aprendeu sobre 

justiça por meio da ‘Imposição’, justificou pela ‘Eficácia’ e avaliou como ‘Incorreta’ 

essa maneira de ensinar porque não estabelece o ‘Vínculo com situações práticas’. Elas 

próprias relataram, em sua maioria, que ensinam sobre a justiça por meio da ‘Conversa 

com imposição’ porque ‘É eficaz’ consideram esta forma ‘Correta’ porque promove um 

‘Vínculo com situações práticas’. Em suma, verificamos que os procedimentos de 

educação em valores utilizados pelas professoras para ensinar sobre justiça continuam 

baseados em ações impositivas, o que demonstra que elas ensinam como aprenderam.  

Por outro lado, as ‘Conversas com imposição’ e o ‘Diálogo’ indicam uma 

preocupação que têm com os contextos de conversação, forma que difere daquela por 
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meio da qual aprenderam e que provavelmente está relacionada a questões histórico-

sociais de cada época: quando elas aprenderam sobre a justiça, o contexto da ditadura 

militar restringia a liberdade de expressão por meio de leis, como, por exemplo, os Atos 

Institucionais, entre os quais o AI-5 (“Anos de chumbo”, 2008); hoje, ao ensinarem 

sobre esse valor moral, podem contar, entre outros fatores, com os avanços 

tecnológicos, que promovem uma ampla variedade de espaços de comunicação 

(internet, telefonia móvel, aplicativos de computador, desenvolvimento de técnicas de 

oratória e de comunicação pedagógica, entre outras possibilidades). Porém, apesar 

desses avanços, as conversas ainda são impositivas e, portanto, a maior parte não se 

configura como um diálogo. 

Quanto aos motivos para o uso de tais procedimentos de educação em valores, 

dois deles continuam os mesmos tanto na forma como aprenderam quanto na maneira 

como ensinam: a ‘Eficácia’ e o ‘Tornar as pessoas melhores’. Porém, as avaliações 

‘ Incorretas’ sobre como aprenderam deram lugar às ‘Corretas, mas não suficientes’ 

sobre como ensinam, e os argumentos sobre a ‘Relação com o momento histórico’, que 

eram utilizados com respeito à forma como aprenderam, deixaram de ser utilizados 

sendo incluída, na forma como ensinam, a consideração sobre a ‘Importância do 

diálogo’. 

Um dos focos de análise utilizados no decorrer deste trabalho foi o ano de 

ingresso das professoras na 5ª série, de acordo com fatos históricos. O resultado da 

comparação entre o aprender e o ensinar sobre o valor moral da justiça, de acordo com 

essa perspectiva, pode ser verificado na Tabela 20, configurada da seguinte forma: 

dividimos a tabela em três colunas, cada uma relativa a um período específico (‘Anos de 

chumbo’, ‘Abertura política’, e ‘Fim da ditadura’); cada coluna está subdividida em 

outras duas relacionadas ao como aprendeu e como ensina. Na horizontal são 

apresentadas as perguntas formuladas com as suas respectivas justificativas. É 

importante ressaltar que são apresentadas nesta tabela as respostas e justificativas mais 

freqüentes em cada um dos tópicos analisados. 
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Tabela 20 
Comparações entre o aprender e o ensinar justiça, de acordo com o ano de ingresso na 
5ª série 

 Anos de Chumbo Abertura Política Fim da Ditadura 
 Aprendeu          Ensina Aprendeu           Ensina Aprendeu           Ensina 

Como Imposição 
com 

punição 

Conversas 
com 

imposição 

Imposição 
com 

punição 

Conversas 
com 

imposição 

Diálogo 

Imposição Imposição 
com 

punição 

Justificativa Eficácia 

Época em 
que viveram 

É eficaz Época em 
que 

viveram 

Torna as 
pessoas 
melhores 

Eficácia É eficaz 

Juízo Correta Correta, 
mas não 
suficiente 

Incorreta Correta Incorreta Correta 

Justificativa Vínculo com 
situações 
práticas  

 Maneira de 
ser dos 

professores 

Vínculo 
com 

situações 
práticas 

Vínculo 
com 

situações 
práticas  

 Relação 
com o 

momento 
histórico 

Maneira 
de ser da 

professora 

Vínculo 
com 

situações 
práticas 

Vínculo 
com 

situação 
prática 

 

 

Segundo podemos observar na Tabela 20, enquanto as respostas das professoras 

que ingressaram na 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ revelam uma tendência à 

mudança na forma de ensinar sobre a justiça, que passa da ‘Imposição com punição’ 

(como aprenderam) para a ‘Conversa com imposição’ (como ensinam), as respostas 

daquelas que iniciaram a 5ª série durante o período da ‘Abertura política’ denotam uma 

possível transformação nos métodos de ensino: aprenderam por meio da ‘Imposição 

com punição’ e ensinam por meio de ‘Conversas com imposição’ e do ‘Diálogo’. Em 

outras palavras, consideramos que apesar de essas professoras terem aprendido sobre a 

justiça por meio da ‘Imposição com punição’, agora, além de não punirem seus alunos 

para ensinar o mesmo valor moral, buscam criar momentos de ‘Conversas com 

imposição’ e algumas delas, de situações de ‘Diálogo’. Por outro lado, as respostas das 

professoras que ingressaram na 5ª série nos anos do ‘Fim da ditadura’ aparentemente 

demonstram o movimento oposto: relatam que aprenderam pela ‘Imposição’ e ensinam 
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por meio da ‘Imposição com punição’. Para estas professoras, as ações de ‘Imposição’ 

são consideradas ‘Incorretas’ porque não têm ‘Vínculo com situações práticas’, mas as 

de ‘Imposição com punição’ são avaliadas como ‘Corretas’ porque têm este vínculo. 

Em outras palavras, parece que, se a punição está relacionada a uma situação prática, 

então ela é correta. Pode haver aqui um retrocesso, pois, se a falta de limites é 

prejudicial no sentido de não promover uma organização dentro da sala de aula, o seu 

excesso também pode ser danoso. Conforme nos mostra La Taille (1998), aprender a 

lidar com os limites possibilita aprender, na vida e na moralidade, a saber considerar de 

forma correta o limite entre o dever transpor (permitido) e o dever não transpor 

(proibido).  

Outro foco de análise diz respeito às comparações entre o aprender e o ensinar 

segundo o critério das matérias que as professoras lecionam.  

As professoras de ‘Ciências’ e ‘Geografia’ aprenderam sobre o valor moral da 

justiça pela ‘Imposição com punição’ e o ensinam por meio da ‘Conversa com 

imposição’; as de ‘História’ e ‘Português’ aprenderam pela ‘Imposição’ e ensinam 

também por meio da ‘Conversa com imposição’; as de ‘Matemática’ aprenderam sobre 

justiça pela ‘Imposição’ e ensinam pelo ‘Diálogo’. Em suma, as respostas das 

professoras de ‘Ciências’, ‘Geografia’, ‘História’ e ‘Português’ mostram que elas 

mantiveram as imposições como forma de ensinar sobre justiça. Somente as das 

professoras de ‘Matemática’ revelam uma mudança de procedimento: elas aprenderam 

por meio de ‘Imposição’ (postura de coerção) e ensinam promovendo o ‘Diálogo’ 

(postura de cooperação).  

Interessante observar que são as professoras de ‘Matemática’ que conceituam 

justiça em termos de eqüidade e justificam por meio de abstrações (juízos). Tais 

constatações abrem a possibilidade para os seguintes questionamentos: Será que existe 

alguma relação entre o fato de a matéria de ‘Matemática’ exigir um tipo de pensamento 

mais abstrato e as professoras conceituarem justiça também em termos abstratos? Será 

que existe algum tipo de relação entre a matéria e a promoção de atitudes dialógicas das 

professoras? Será que a promoção desse procedimento de educação em valores tem 

relação com a proposta curricular da escola onde essas professoras atuam? Como este 

não foi o foco da presente pesquisa, os dados que coletamos não nos permitem 

responder a essas questões. Portanto, vamos deixá-las em aberto para que se busquem as 

respostas em outros estudos que enfoquem a educação em valores. 
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Finalmente, as comparações entre o aprender e o ensinar sobre justiça relativos 

às séries para as quais as professoras lecionam podem ser observadas na Tabela 21 

(configurada nos mesmos padrões da Tabela 20). 

 
Tabela 21 
Comparações entre o aprender e o ensinar justiça, de acordo com a série para a qual 
as professoras lecionam 

 5ª/6ª série 7ª/8ª série 

 Aprendeu                   Ensina Aprendeu                 Ensina 

Como Imposição Conversas com 
imposição 

Imposição com 
punição 

Conversa com 
imposição 

  Diálogo 

Justificativa Eficácia É eficaz Eficácia & 
Época em que 

viveram 

É eficaz  

 Torna as 
pessoas 
melhores 

Juízo Correta Correta, mas 
não suficiente 

Incorreta Correta 

Justificativa Vínculo com as 
situações 
práticas 

Vínculo com as 
situações 
práticas 

Maneira de ser 
dos professores 

Maneira de ser 
da professora 

 

 

Conforme podemos verificar na Tabela 21, as respostas mais freqüentes das 

professoras de ‘5ª/6ª’ séries mencionam que elas aprenderam pela ‘Imposição’ e 

ensinam por meio da ‘Conversa com imposição’, ou seja, a postura utilizada para que 

aprendessem e a que utilizam para ensinar continua sendo impositiva. Já as respostas 

mais freqüentes das professoras dos alunos mais velhos (‘7ª/8ª’ séries) revelam que elas 

aprenderam por meio da ‘Imposição com punição’ e passaram a ensinar estimulando a 

‘Conversa com imposição’ e o ‘Diálogo’. Apesar de elas citarem exemplos de 

‘Conversa com imposição’ percebemos que fazem uma relação entre a forma de ensinar 

e a própria maneira de ser, o que denota uma percepção de que a imposição ou a não-

imposição dependem da postura individual do professor Além disso, cabe destacar a 

pouca quantidade de respostas indicando o ‘Diálogo’ – somente nove, cinco das quais 

são de professoras que lecionam para as ‘7ª/8ª’ séries – como um procedimento de 

educação em valores utilizado. Porém, apesar de a quantidade ser reduzida, 
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consideramos esse um dado qualitativo importante que, inclusive, será retomado no 

capítulo das Considerações Finais.  

Além das considerações acerca dos três enfoques específicos (ano de ingresso na 

5ª série, matéria que leciona e série para a qual leciona) que foram abordados no 

decorrer da presente pesquisa, também gostaríamos de retomar, de forma breve, duas 

outras situações relatadas durante a etapa da entrevista que enfocava especificamente o 

valor moral da justiça  

Uma delas diz respeito ao argumento utilizado pela professora Cláudia (40) 

sobre a forma como aprendeu e, depois, sobre como ensina esse valor moral. A 

professora aprendeu por meio da imposição, avaliada como correta porque estava de 

acordo com o momento histórico, e mantém, em sua prática pedagógica, ações 

impositivas que avalia como corretas porque têm vínculos com situações práticas. Ou 

seja, em ambos os momentos a professora utilizou considerações heterônomas ou 

convencionais: quando aprendeu, o momento histórico justificou ações impositivas e 

punitivas; agora, que ensina, o vínculo com situações práticas parece fazer com que 

ações impositivas sejam avaliadas como corretas. Esse exemplo, apesar de único dentro 

do estudo, merece destaque porque nos remete a uma reflexão importante: Será que 

ações de ‘Imposição’ e de ‘Imposição com punição’ podem ser consideradas ‘Corretas’ 

porque estavam de acordo com o padrão de uma determinada época? Pensamos que não, 

entre outros motivos porque consideramos que tal argumento respalda o uso de ações 

heterônomas, e, se ensinamos como aprendemos – conforme sugerem os dados 

anteriormente apresentados –, então o círculo vicioso ficará mantido, assim como os 

argumentos heterônomos que o respaldam.  

Se nos voltarmos para os teóricos da área, veremos que as ações coercitivas não 

promovem um desenvolvimento moral; é por meio da cooperação, do respeito mútuo e 

do diálogo que a construção da personalidade moral pode ser efetuada (Piaget, 

1930/1996, 1932/1994, 1972/1994; Kohlberg, 1984/1992; Lins & Camino, 1993; La 

Taille, 1996, 2002, 2006c; Menin, 1996; Rique & Camino, 1997; Biaggio, 1997; Puig, 

1998a, 1998b, 2000 e 2007; Delors, 1996; Morin, 1999/2007; Camino & Luna, 2004; 

Roseth, Johnson & Johnson, 2008). 

Para finalizar este tópico, gostaríamos de apresentar outra situação relatada, que 

diz respeito à humilhação. As três professoras que relataram as referidas situações 

vividas na escola dizem que ensinam sobre o valor moral da justiça em sua prática 

pedagógica.  
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Hosana (46) relatou que ensina por meio de ‘Conversas com imposição’, porque 

‘É eficaz, e considera essa forma de ensinar ‘Correta’, porque promove o ‘Vínculo com 

situações práticas’. Monalisa (37) disse ensinar pelo ‘Diálogo’, também porque ‘É 

eficaz’, e a considera uma forma ‘Correta’ porque ‘Promove o diálogo’. Por sua vez, 

Pamela (30) ensina promovendo tanto o ‘Diálogo’ quanto as ‘Atividades práticas’, 

porque são formas eficazes de ensinar esse valor moral, e as considera ‘Corretas’ 

porque têm ‘Vínculo com as situações práticas’. Enfim, podemos perceber que, apesar 

de uma delas ainda utilizar formas impositivas de educação em valores, todas buscam 

promover situações de conversa e diálogo, porque consideram esse método eficaz e 

acham que se trata de um processo ‘Correto’ tanto pelo ‘Vínculo com a prática’ quanto 

pela promoção do ‘Diálogo’. Em poucas palavras, é uma mudança relevante na forma 

de ensinar sobre justiça em sala de aula. Porém, cabe ressaltar que todas afirmaram que, 

em sua prática pedagógica atual, elas ficam sempre atentas para não incorrerem no 

mesmo erro de seus professores:  

Eu acho que nada do que ele dissesse [para mim], iria apagar o que ele fez.  
Tanto é assim que eu tenho pavor de dizer nota de aluno. Não digo mesmo. 
O aluno quer saber a nota, eu digo “vem cá na minha mesa que eu falo”. 
“Não, professora, pode dizer a minha”. Eu não digo não. “Não, se você 
quiser saber, é aqui” (Pamela, 30). 
 

Enfim, o que estas professoras confirmam é que os atos de humilhação deixam marcas 

que perduram (Alencar, 2003; Andrade, 2006; Alencar & La Taille, 2007). 

De forma geral, a presente pesquisa tratou do valor moral da justiça sob duas 

perspectivas complementares: como as professoras relatam que aprenderam sobre a 

justiça quando elas eram alunas e como elas julgam que ensinam sobre esse valor moral 

em sua prática pedagógica. A seguir apresentamos as Considerações Finais relativas a 

este trabalho. 



 176 

 

  

 

 

 

 

 

Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao 

sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de 

aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora.  

Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se 

repetissem. A capacidade de escolher novos rumos.  

Deixaria para vocês, se pudesse, o respeito àquilo que é 

indispensável: além do pão, o trabalho; além do trabalho, a ação.  

E, quando tudo mais faltasse, um segredo: o de buscar no interior 

de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. 

 

Mahatma Gandhi 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao fim desta pesquisa com a certeza de que o ponto de chegada nem 

sempre é o fim da jornada em si: ele sempre pode transformar-se em um novo ponto de 

partida. Isso significa que, se as perguntas iniciais deste estudo nos moveram em busca 

de respostas, estas, por sua vez, também trouxeram novos questionamentos que são, 

potencialmente, promotores de outras pesquisas. Por isso podemos afirmar que o 

trabalho aqui apresentado não pretende fechar questões, mas, sim, abrir possibilidades 

de novos estudos na área da Psicologia da Moralidade, especificamente em relação à 

educação em valores.  

De forma geral, esta pesquisa buscou ouvir o relato das professoras a respeito de 

como aprenderam sobre os valores morais em geral, e sobre a justiça em específico, e 

como julgam que ensinam sobre a justiça. Nosso interesse era verificar se elas mantêm, 

em sua prática pedagógica atual, a mesma forma de ensinar de como aprenderam. Em 

poucas palavras, ver se elas ensinam como aprenderam. Porém, este questionamento 

central fez surgir vários outros que, apesar de periféricos, se mostraram igualmente 

interessantes e importantes. Essa multiplicação de interrogações iniciais, nos fez chegar, 

por fim, a algumas exclamações, a algumas outras interrogações e a várias reticências – 

aqui, no sentido dado pelo poeta: “as reticências são os três primeiros passos do 

pensamento que continua por conta própria o seu caminho...” (Mário Quintana, 2005, p. 

90). Nosso intuito, neste capítulo, é apresentar esses pontos, de forma resumida. 

O foco da nossa atenção esteve voltado para a educação em valores: um tipo de 

educação passível de ser viabilizada desde a mais tenra idade com o intuito de construir 

personalidades autônomas aptas à cooperação (Piaget, 1930/1996). Para realizar tal 

objetivo, vários são os procedimentos de educação em valores que podem ser aplicados; 

nesta pesquisa, enfocamos cinco: as relações interpessoais, o diálogo, as ações 

cooperativas, a explicitação de valores e a relação com situações práticas (conforme 

apresentado na seção Procedimentos de Educação em Valores). Dentro do contexto 

geral da educação em valores, a relevância desta dissertação, entre outros aspectos, 

delineou-se diante de duas pesquisas: a primeira, de La Taille, Souza e Vizioli (2004), 

que mostra a necessidade de estudos na área da educação em valores; e a segunda, de 

Shimizu, Cordeiro e Menin (2006), que revelou o fato de que, nas pesquisas da área, o 

enfoque específico na ação dos professores não tem sido muito freqüente. Portanto, o 

presente estudo buscou contribuir para estes dois aspectos: a educação em valores e a 
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ação dos professores. Para isso elaboramos a pergunta inicial “Como ensinam aquelas 

que aprenderam?”, à qual se seguiram várias outras, distintas e complementares, cujo 

enfoque foram os valores morais de maneira geral e a justiça em específico. Na 

seqüência, vamos apresentar um breve relato sobre os resultados alcançados. 

As perguntas sobre os Valores Morais nos possibilitaram verificar que as 

professoras que participaram desta pesquisa conceituam valor moral principalmente 

como ‘Aquilo que deve/não deve ser feito’; citam de forma recorrente cinco valores 

morais: ‘Respeito’, ‘ Aquilo que deve/não deve ser feito’, ‘ Polidez’, ‘ Honestidade’ e 

‘Solidariedade’. Com relação aos contextos sociais nos quais elas aprenderam sobre os 

valores morais de forma geral, todas as participantes mencionam a ‘Família’, 

demonstrando a relevância de tal contexto na educação em valores. Além disso, também 

verificamos os procedimentos adotados pelos professores para ensinar sobre os valores 

morais quando as participantes eram alunas. De forma geral, segundo as professoras 

entrevistadas, os valores morais lhes foram ensinados na escola, basicamente por meio 

de procedimentos impositivos que incluíam, também, as punições. Elas consideram que 

seus professores ensinaram dessa forma por causa da ‘Eficácia’ e avaliaram esse 

procedimento como ‘Incorreto’, por causa do ‘Vínculo com situações práticas’. 

De forma geral, podemos dizer que as perguntas relativas ao Valor Moral da 

Justiça nos possibilitaram observar que, ao conceituar Justiça, as professoras 

entrevistadas tomam como base questões concretas e práticas (‘Ação correta’) e, 

também, critérios mais abstratos (‘Igualdade’ e ‘Eqüidade’). Levando em consideração 

que Piaget (1932/1994), em seus estudos sobre desenvolvimento moral, mostrou que o 

desenvolvimento da noção de justiça inclui três períodos: o de uma total legitimação da 

autoridade, o de uma progressiva primazia da igualdade, baseada na possibilidade de 

reciprocidade, e, posteriormente o da eqüidade, que serve para matizar o igualitarismo, 

pois um ato é considerado justo tendo em vista as características particulares de cada 

pessoa e situação, verificamos que os dois critérios abstratos utilizados para conceituar a 

justiça estão relacionados ao 2º período do desenvolvimento da noção de justiça 

proposto por Piaget (1932/1994) – igualdade – e ao 3º período – eqüidade. Lembramos 

que tal consideração teórica foi apresentada no tópico sobre Justiça, na seção relativa 

aos Conteúdos de uma Educação em Valores. 

Quando solicitamos que as professoras identificassem os contextos sociais em 

que a justiça lhes foi ensinada, a ‘Família’ apareceu em primeiro lugar, seguida de 

diversas outras esferas, entre as quais a escola. Sobre a forma como esse valor moral 
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lhes foi ensinado quando elas eram estudantes, em sua maioria as professoras relatam 

que aprenderam de forma coercitiva: com imposição de valores, por vezes até com o 

uso de punições, o que possivelmente abriu espaço para as situações de humilhação que 

foram apresentadas e que versam sobre humilhações violentadoras (La Taille, 2002; 

Alencar & La Taille, 2007). As professoras em geral argumentam que os procedimentos 

impositivos eram comuns na época, além de eficazes, porém consideram essa forma de 

ensinar sobre a justiça sobretudo como ‘Incorreta’ principalmente porque não promove 

o vínculo da teoria com a prática e, também, por causa da ‘Maneira de ser dos 

professores’.  

Com relação à sua prática pedagógica, elas dizem que ensinam sobre esse valor 

moral por motivos amplos, que abarcam o conjunto da sociedade; por razões 

particulares, que envolvem os seus alunos e por questões de caráter pessoal. Além disso, 

elas mencionam que se sentem como se tivessem que ‘Cumprir a função de outros que 

não o fazem’, como é o caso da família. 

A forma como relatam que ensinam sobre justiça inclui, em sua maioria, a 

‘Conversa com imposição’, que elas consideram eficaz e ‘Correta’, por promover um 

‘Vínculo com as situações práticas’ e por julgarem-na coerente com a sua maneira de 

ser. Percebemos, assim, que as professoras ainda mantêm procedimentos impositivos, 

porém eles agora são considerados eficazes e corretos, porque estão vinculados com 

situações práticas. 

 Tendo apresentado um breve resumo dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

vamos tecer considerações sobre sete pontos importantes, quais sejam, a) a questão da 

polissemia dos conceitos, b) os contextos histórico e social em que as professoras 

aprenderam sobre os valores morais em geral, e o da justiça em específico, c) a idade 

dos alunos para os quais as participantes lecionam, d) as reflexões acerca da pergunta: 

‘Crise de valores ou valores em crise?’, e) as ações impositivas relatadas tanto na 

situação de aprender quanto na de ensinar, f) a questão das respostas heterônomas 

emitidas pelas participantes no decorrer da pesquisa e g) a formação das professoras. 

Vejamos, então, cada um dos tópicos.  

 

a) Polissemia dos conceitos 

Com relação à polissemia dos conceitos, voltamos a destacar o que foi 

apresentado na seção intitulada Panorama Geral. Segundo Morin (1999/2007), o fato 

de um termo ser enunciado de uma forma e ser entendido de outra interfere na 
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comunicação entre as pessoas por dificultar a compreensão sobre o que está sendo dito. 

Essa é uma preocupação da Psicologia da Moralidade e, também, do método clínico 

proposto por Piaget (1932/1994), que visa sempre a investigar o juízo individual das 

pessoas sobre determinado tema.  

Esta consideração sobre a polissemia dos conceitos esteve presente no decorrer 

do trabalho, porém vamos remeter-nos a duas situações específicas: a primeira, 

relacionada ao valor moral do ‘Respeito’; a segunda, ao ‘Diálogo’. 

O ‘Respeito’ foi o valor moral mais citado, porém, o nosso objetivo, neste 

momento da entrevista, era verificar quais valores seriam mencionados de forma 

espontânea – e não nos deter na explicação de cada valor. Durante a análise dos dados, 

pudemos perceber, pelas respostas das participantes, que o ‘Respeito’ foi considerado 

em relação às leis (regras, limites, autoridade); às pessoas (idosos, “outros”, colegas); às 

idéias (pensamento, diferenças); ao relacionamento mútuo e ao meio ambiente. 

Portanto, a simples menção da palavra respeito pode significar compreensões diversas 

do que está sendo dito, por isso a importância de que tal termo seja esclarecido. 

Especificamente na área da moralidade, Piaget (1930/1996; 1932/1994) mostra-nos que 

o respeito está diretamente relacionado ao desenvolvimento moral: se, por um lado, o 

respeito unilateral (baseado nas relações assimétricas, na figura de autoridade, na 

negação da reciprocidade e nas ações coercitivas) faz com que a moral da heteronomia 

se mantenha, o respeito mútuo (baseado nas relações entre iguais, na cooperação, na 

aplicação da reciprocidade e nas noções de igualdade e eqüidade) favorece o surgimento 

da moral da autonomia. Ou seja, são diferenças significativas que promovem resultados 

distintos e, portanto, não podem ser confundidos, principalmente em se tratando de 

educação em valores.  

Situação semelhante de polissemia foi encontrada em relação a outro conceito: o 

‘Diálogo’. Conforme apresentamos na seção Procedimentos de Educação em Valores, o 

‘Diálogo’ é uma ferramenta preciosa na promoção do desenvolvimento moral. Piaget 

(1930/1996, 1932/1994) afirma que esse método oral de educação em valores promove 

a descentração (entender o ponto de vista do outro), a reciprocidade (ouvir e ser 

ouvido), o respeito mútuo (respeitar o ponto de vista do outro também como legítimo) e 

a cooperação (agir, no diálogo, juntamente com outros ou, no mínimo, com outro). 

Portanto, estimula de uma só vez vários aspectos necessários ao desenvolvimento 

moral. Além disso, Blatt e Kohlberg (conforme citado em Biaggio, 1997); Kohlberg 

(1984/1992); Lins e Camino (1993); Biaggio (1997); Rique e Camino (1997) também 
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mostram que o diálogo promovido nos grupos de discussão de dilemas é um 

instrumento eficaz na mudança do raciocínio moral dos participantes para estágios 

superiores. Outro fator que também deve ser levado em consideração é o contexto 

tecnológico atual, que privilegia a comunicação (telefonia móvel, internet, vídeos 

conferências, softwares diversos, entre outros avanços na área da telecomunicação), 

além da comunicação pedagógica que, segundo Barrere e Martuccelli (2001), é um 

elemento importante nas salas de aula, porque promove de forma simultânea o prazer da 

comunicação em três níveis: o visual, o sonoro e o da troca com o outro. Enfim, é 

inegável a relevância do diálogo como um procedimento de educação em valores, 

porém, o que a análise dos dados desta pesquisa nos permitiu verificar é que a maioria 

das professoras entrevistadas parece não fazer diferença entre o diálogo e os demais 

tipos de interação que acontecem por meio da comunicação. Afinal, nem toda 

comunicação com o outro é uma forma de diálogo. Podemos dizer que o diálogo é uma 

forma de comunicação com características definidas: promove a descentração, a 

reciprocidade, o respeito mútuo, a cooperação (Piaget, 1930/1996, 1932/1994) e a 

mudança de estágio de raciocínio moral (Kohlberg, 1984/1992; Lins & Camino, 1993; 

Biaggio, 1997; Rique & Camino, 1997). Em outras palavras, é bem diferente dos outros 

métodos orais de educação em valores apresentados por Piaget (1930/1996) – lição 

moral, conversação moral, inserção da moral em todo o processo de educação – e de um 

monólogo. 

Dentro desse contexto geral, a pesquisa de Maia e Mazzotti (2006) aponta para o 

fato de que os professores demonstram dificuldade em promover tal procedimento de 

educação em valores em sala de aula, fato também verificado na presente pesquisa pela 

grande quantidade de exemplos de ‘Conversas com imposição’ relatados pelas 

professoras. Dessa forma, o que pudemos verificar é que as professoras ensinam sobre a 

justiça ‘conversando’, mas com conversas impositivas, baseadas no respeito unilateral – 

portanto, não são diálogos. Por isso tais conversas, neste estudo, foram denominadas de 

‘Conversas com imposição’, diferente do ‘Diálogo’, cujo conteúdo está em 

concordância com o contexto aqui apresentado. Tal confusão de conceitos demonstrada 

pelas participantes serve de alerta para a polissemia do termo ‘Diálogo’ que, portanto, 

merece ser considerada. 

Além desses dois conceitos – ‘Respeito’ e ‘Diálogo’ –, também sugerimos que 

outros termos sejam considerados em relação à polissemia, como é o caso, por exemplo, 
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dos valores citados espontaneamente pelas professoras e apresentados ao longo da seção 

6.2, que trata dos Valores Morais. 

 

b) Contexto histórico e social 

Com relação à influência de determinados Contextos nesse processo de aprender 

e ensinar, dois aspectos merecem destaque: o período histórico e os contextos sociais. 

No que diz respeito ao contexto histórico, conforme pudemos observar no 

decorrer da apresentação da pesquisa, a maioria das respostas das professoras que 

iniciaram a 5ª série durante os ‘Anos de chumbo’ – período mais repressor da ditadura 

militar – remete a um conceito de valor moral em termos daquilo que ‘Deve/não deve 

ser feito’, porque ‘Organizam a sociedade’; a um conceito de justiça totalmente 

relacionado à ‘Ação correta’, justificado principalmente pela ‘Ação prática’; à 

lembrança de que os valores morais e a justiça lhes foram ensinados por meio de ações 

impositivas. Essas professoras ensinam hoje basicamente por meio das ‘Conversas com 

imposição’. Já as respostas das professoras que ingressaram nos anos do ‘Fim da 

ditadura’ tendem a se configurar da seguinte maneira: o conceito de valor moral remete 

àquilo que ‘Promove a harmonia na convivência’ e é justificado por causa da aceitação 

social; o conceito de justiça está relacionado à ‘Ação correta’ por causa da ação em si 

mesma; as lembranças relativas à forma como os valores morais lhes foram ensinados 

remetem exclusivamente às ações impositivas, mas os relatos sobre o aprender a justiça 

estão relacionados à ‘Maneira de ser do professor’ e hoje elas ensinam sobre esse valor 

moral basicamente por meio das ‘Conversas com imposição’ e ‘Imposição com 

punição’. Por outro lado, as professoras que ingressaram na 5ª série durante o período 

intermediário, por nós denominado de ‘Abertura política’, são as que mais fazem 

referência a um conceito de valor moral baseado naquilo que ‘Deve/não deve ser feito’ 

porque ‘Facilitam a convivência’; a um conceito de justiça relativo à ‘Ação correta’, 

mas também à ‘Igualdade’ e à ‘Eqüidade’, e justificado pelo ‘Juízo’; ao fato de que 

aprenderam sobre os valores morais em geral, e sobre a justiça em específico, por meio 

de ações impositivas. Segundo esse depoimento, essas professoras hoje ensinam sobre a 

justiça promovendo o ‘Diálogo’.  

Em outras palavras, as professoras que ingressaram na 5ª série durante o período 

da ‘Abertura política’ tendem a responder de forma diferenciada daquelas usadas pelas 

demais professoras. Aparentemente tal fato tem relação com o período histórico menos 

impositivo, no qual as relações democráticas começaram a ser consideradas e 
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construídas – o que parece ter promovido um diferente tipo de posicionamento das 

professoras que ingressaram na 5ª série durante o período da ‘Abertura política’, 

provavelmente porque elas foram solicitadas a considerar algumas questões que antes 

não eram sequer cogitadas, a emitir opiniões sobre os fatos e a se posicionarem de 

forma diferenciada da daquelas que ingressaram durante o período mais repressor do 

regime militar. 

Com relação aos contextos sociais, no decorrer da presente pesquisa, pudemos 

verificar que a ‘Família’ aparece como a grande transmissora de valores morais em 

geral, e da justiça em específico, seguida por outros contextos sociais, tais como 

amigos, Igreja, trabalho, entre outros. Esse dado era esperado, tendo em vista que as 

pesquisas na área apontam para a relevância da ‘Família’ na educação em valores (C. 

Camino, L. Camino & Moraes, 2003; Prust & Gomide, 2007; Garcia & Müller, 2006, 

entre outros), seguida de outras esferas – fato apresentado na seção intitulada Panorama 

Geral. Porém, dentro do universo relativo à ‘Família’, as professoras distinguiram, ao 

enfocar o Valor Moral da Justiça, dois contextos: elas fazem referência à sua família de 

origem (pais e irmãos) e à família atual (marido e filhos) como contextos sociais nos 

quais o valor moral da justiça lhes foi ensinado. O que esse dado sugere é que o 

contexto familiar pode ser considerado segundo dois parâmetros distintos: a família 

onde nasci e a família que constituí – e que, talvez, tais contextos interfiram de forma 

diferente na construção da personalidade moral das pessoas.  

Outro fator que também merece destaque em relação ao contexto social diz 

respeito ao saber-fazer profissional que, segundo Fiorot (2006) deriva de várias fontes, 

inclusive anteriores e distintas do percurso acadêmico propriamente dito. Tal fato foi 

percebido nesta pesquisa, ao verificarmos uma diferença nos procedimentos de 

educação em valores utilizados pelas professoras, quando o critério de análise foi o fator 

maternidade – as professoras que são mães deram mais exemplos de formas de ensinar 

sobre a justiça que incluíam as relações interpessoais: as mães de ‘Um filho’ fazem 

referência ao uso de ‘Atividades práticas’, e as mães de ‘Dois filhos’, usam mais os 

métodos de conversação (‘Conversas com imposição’ e ‘Diálogo’). Esses dados 

sugerem que as práticas pedagógicas sofrem influência de múltiplos fatores (Fiorot, 

2006), entre os quais a maternidade.  

Consideramos que as análises relativas aos contextos histórico, social e às fontes 

do saber-fazer profissional podem servir como perspectivas a serem consideradas em 

futuras pesquisas. 
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c) Idade dos alunos para os quais as professoras lecionam 

Outro ponto que consideramos importante destacar refere-se à idade dos alunos 

que, nesta pesquisa, esteve relacionada às séries para as quais as professoras lecionam. 

Verificamos que as diferenças entre as respostas das participantes dentro desse critério 

se repetiram independentemente do enfoque ser os Valores Morais ou especificamente o 

Valor Moral da Justiça. De forma geral verificamos que as professoras de ‘5ª/6ª’ séries 

são as que mais conceituam valor moral em termos do que ‘Deve/não deve ser feito’, 

consideram a justiça como ‘Ação correta’, argumentam sobre os procedimentos de 

educação em valores usados pelos seus professores para lhes ensinar sobre justiça 

considerando o ‘Vínculo com as situações práticas’ e ensinam sobre esse mesmo valor 

por meio de ‘Conversa com imposição’. Já a maioria das professoras de ‘7ª/8ª’ 

conceitua valor moral como aquilo que ‘Promove a harmonia na convivência’ também 

consideram justiça como ‘Ação correta’, porém somente estas professoras conceituam a 

justiça em termos de ‘Eqüidade’, justificam os métodos de educação em valores que 

seus professores usaram para lhes ensinar sobre a justiça pela ‘Maneira de ser dos 

professores’ e dizem que ensinam sobre este valor moral por meio de ‘Conversa com 

imposição’ e também do ‘Diálogo’. Ou seja, de forma geral, as professoras dos alunos 

mais novos tendem a enfocar exemplos práticos, baseados nas ações concretas, falando 

mais sobre regras e a necessidade de indicações precisas sobre o que fazer. Por outro 

lado, as professoras dos alunos mais velhos tendem também a falar em termos de ações 

concretas, porém com um enfoque sobre questões mais abstratas, ressaltando, 

normalmente, os aspectos envolvidos nas relações harmônicas entre as pessoas e 

promovendo situações de intercâmbio de informações por meio das conversações. 

Talvez essa diferença reflita a forma como as professoras de ‘5ª/6ª’ séries e as de ‘7ª/8ª’ 

percebem seus alunos no que diz respeito às suas habilidades, competências e 

necessidades. Conforme apresentamos no capítulo sobre o Estudo da Moralidade, a 

perspectiva teórica cognitivo-construtivista (Piaget e Kohlberg) abordada neste estudo 

considera que o desenvolvimento acontece por meio da progressiva superação de etapas, 

umas sucedendo às outras. Tal fato leva-nos a questionar se a diferença de percepção 

das professoras interfere no desenvolvimento moral de seus alunos – questão que 

sugerimos seja explorada em futuras pesquisas. 
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d) “Crise de valores ou valores em crise”? 

Também fizemos referência, no decorrer do trabalho, à reflexão proposta por La 

Taille (2006d) sobre se estamos em tempos de crise de valores ou de valores em crise, 

entendo-se por crise de valores uma situação na qual os valores estariam enfraquecidos, 

em risco de extinção, promovendo uma sensação de mal-estar moral perene, em outras 

palavras, seria o fim da moral; e por valores em crise a idéia de re-arranjo moral no qual 

os valores mudam de interpretação e se transformam. Apesar de este não ter sido um 

objetivo da presente pesquisa, algumas citações espontâneas das professoras no decorrer 

da entrevista possibilitaram-nos tecer as seguintes considerações: de acordo com a 

perspectiva sugerida por La Taille (2006d), algumas respostas das participantes ao 

longo desta pesquisa sugerem que estamos vivendo uma crise de valores: um mal-estar 

provocado pelas relações de conflito que existem em vários âmbitos do contexto escolar 

as quais denotam a falta de respeito entre as pessoas envolvidas no processo de 

educação em valores na escola (professores, alunos, equipe técnica, família, direção, 

entre outros). Os relatos das participantes acerca das posturas desafiadoras dos alunos 

diante dos professores, do cuidado que elas devem ter ao falar com os alunos sobre 

questões do dia-a-dia em sala de aula, da falta de noção sobre qual pode ser a reação de 

um aluno diante de uma colocação do professor, da falta de honestidade demonstrada 

pelos alunos e pela família e da conseqüente necessidade de as reuniões serem 

realizadas pessoalmente e sempre com mediadores (que mais se configuram como 

testemunhas) mostram o quanto estas professoras consideram que o “mal estar moral” 

está disseminado em todos os âmbitos do contexto escolar.  

Além disso, segundo Gabriela (37), estamos vivendo a primazia do valor 

financeiro em detrimento de valores tais como polidez, respeito, solidariedade, 

cooperação. E, em meio a esse processo, encontramos relatos segundo os quais a família 

está deixando de cumprir o seu papel, relegando para a escola a tarefa da educação em 

valores. Por vezes os relatos das professoras com relação a como aprenderam sobre os 

valores morais em geral, e a justiça em específico, denotam certo saudosismo em 

relação a outros tempos nos quais, aparentemente, os valores morais estavam presentes. 

Em suma, a crise de valores aparece ao longo da presente pesquisa e nos relatos de 

diferentes professoras, porém revelando uma mesma constatação: algo precisa ser feito 

para que os valores morais continuem existindo, permitindo que as relações entre as 

pessoas sejam viáveis.  
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e) Ações impositivas no aprender e no ensinar 

Nossa próxima consideração diz respeito aos procedimentos de educação em 

valores baseados em ações impositivas, em relação tanto à forma como os valores 

morais em geral e a justiça em específico foram ensinados, quanto à forma como 

ensinam sobre este valor moral em específico. Conforme vimos no capítulo sobre o 

Estudo da Moralidade, Piaget (1930/1996, 1932/1994) considera o desenvolvimento 

moral como a progressiva superação da heteronomia pela autonomia; a primeira é 

também chamada de moral da coação, devido às suas características de respeito 

unilateral; a segunda, de moral da cooperação. Diante dessa perspectiva teórica, as 

ações impositivas relatadas pelas professoras ao longo das entrevistas, de impor a 

vontade e o pensamento, de insultar, agredir, humilhar, invadir a fronteira moral da 

intimidade quando elas aprenderam sobre a justiça na escola, e hoje, ao ensinarem sobre 

esse valor moral, por meio de conversas com imposição, de ações impositivas e 

punições podem ser consideradas exemplos de ações que não favorecem um 

desenvolvimento moral, visto que promovem a manutenção da moral da heteronomia. 

Além disso, enfatizamos, na seção intitulada Panorama Geral, que a educação em 

valores visa a formar sujeitos autônomos, ou seja, os procedimentos usados nesse tipo 

de educação têm como objetivo promover um desenvolvimento moral nas pessoas 

envolvidas. Uma vez que as ações impositivas, além de não estimularem um avanço 

moral, favorecem a permanência das pessoas na heteronomia, é necessário que tais 

procedimentos de educação em valores sejam substituídos por estímulos à 

argumentação, ao diálogo, à descentração, à reciprocidade, à promoção de discussões de 

dilemas em grupo – todas as ações que incentivam o desenvolvimento moral.  

Porém, os dados desta pesquisa mostram que isso não acontece: os exemplos de 

ações impositivas são muito freqüentes, e as justificativas para tais ações fazem 

referência, no passado, ao contexto histórico, e, no presente, a situações práticas a que 

estão vinculadas. Não duvidamos de que os fatos históricos do passado tiveram 

influência na forma como as pessoas pensavam e agiam; também concordamos com a 

necessidade de que os conceitos abstratos sejam ensinados por meio de um vínculo com 

as situações práticas (parâmetro apresentado na seção sobre Procedimentos de 

Educação em Valores), porém, nem um nem outro servem de justificativa para as ações 

impositivas, pelo contrário, tais argumentos mais se aproximam da expressão popular 

“explica, mas não justifica”.  
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Em suma, a contribuição deste estudo com relação aos métodos utilizados para 

ensinar sobre os valores morais é a de destacar que algumas atitudes, principalmente os 

atos coercitivos, impositivos, que desrespeitam o outro e abrem a possibilidade para 

insultos, agressões, humilhações entre outras atitudes, não são justificáveis nem 

toleráveis (Comte-Sponville, 2002 e Morin, 1999/2007), nem podem ser consideradas 

como procedimentos de educação em valores. 

 

f) Respostas heterônomas 

Os dados desta pesquisa sugerem que algumas participantes, em diferentes 

momentos, emitem respostas claramente heterônomas (ou baseadas em um raciocínio 

convencional). Esse fato pode ser verificado, por exemplo, quando, no tópico Conceito 

de valor moral, 10 professoras justificam o conceito de valor moral dizendo: ‘Foi assim 

que me ensinaram’ (quatro professoras), ‘Promovem a aceitação social’ (três 

professoras) e ‘Organizam a sociedade’ (três professoras), ou quando justificam o 

conceito de justiça da seguinte forma: “Porque alguém me impôs isso!” (Helve, 37). 

Consideramos relevante destacar essas situações porque, teoricamente, a autonomia só 

pode ser ensinada por indivíduos que, eles próprios, já alcançaram este desenvolvimento 

moral (Piaget, 1930/1996, 1932/1994; Kohlberg, 1984/1992; La Taille, 1996; Menin, 

1996 e 2002; Biaggio, 1997; Rique & Camino, 1997; Puig, 1998a, entre outros). Dito de 

outra forma, se a educação em valores busca desenvolver a personalidade moral dos 

alunos, é fundamental que os adultos que estejam diante da turma já tenham alcançado 

tal desenvolvimento.  

Vejamos melhor esse assunto sob duas perspectivas complementares: os juízos 

diante do agir-moral e o papel do adulto em se tratando de educação em valores. 

Conforme apresentamos na seção sobre Procedimento de Educação em Valores, 

Kohlberg (1984/1992) realizava as suas análises com base no raciocínio moral, ou seja, 

nos juízos que as pessoas faziam diante de uma situação dilema. Em outras palavras, o 

fato de uma pessoa conseguir agir corretamente não determina o seu desenvolvimento 

moral, mas, sim, os motivos que a levam a agir daquela forma específica. Tais motivos 

podem ter como base um raciocínio heterônomo – agir por coação ou conformidade às 

regras –, ou um raciocínio autônomo – agir por acreditar que essa é uma forma justa. 

Portanto, verificamos aqui a necessidade de avaliar o juízo moral das pessoas, ou seja, o 

curso de pensamento que cada pessoa elabora para agir de uma determinada forma. Em 

outras palavras, diante de uma ‘Ação correta’ – critério mais considerado pelas 
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participantes quando conceituaram o valor moral da justiça – cabe a pergunta: correta 

para quem? Pessoas moralmente heterônomas (Piaget, 1930/1996; 1932/1994), ou que 

estejam até o nível convencional (Kohlberg, 1984/1992), vão basear seu juízo na 

concordância com padrões de comportamento externos (autoridades, leis, normas 

sociais), enquanto as pessoas moralmente autônomas, ou que estejam no nível pós-

convencional, vão emitir juízos baseados em uma concordância interna, coerente com 

aquilo em que acreditam, legitimam e sabem que é melhor para o ser humano, o que, 

nas palavras de Delors (1996), se chama aprender a ser; que Morin (1999/2007) chama 

de ética do gênero humano e que Puig (2007) denomina de aprender a habitar o mundo 

(conforme apresentamos na seção Panorama Geral). 

Além disso, a moral da heteronomia está baseada no respeito unilateral e no uso 

de ações coercitivas, enquanto a moral da autonomia está regida pelo respeito mútuo, 

pela noção de reciprocidade, pela idéia de cooperação e pelo movimento de 

descentração. Como vimos na seção sobre os Procedimentos de Educação em Valores, 

Piaget (1932/1994), Blatt e Kohlberg (conforme citado em Biaggio, 1997), La Taille 

(1996 e 2006a), Biaggio (1997), Rique e Camino (1997) e Puig (1998a) consideram que 

o papel do adulto na formação moral das crianças e dos adolescentes é muito 

importante, mas deve estar baseado no estímulo às relações cooperativas, no respeito 

mútuo (que implica a noção de reciprocidade), na promoção do diálogo e na idéia de 

que é nos encontros (nas relações interpessoais) que todo desenvolvimento acontece. 

Assim, podemos perceber que, em se tratando de educação em valores, o papel do 

adulto é promover situações para que a moral da autonomia se desenvolva. Mas, como 

poderia um adulto que pensa em termos de respeito unilateral promover o respeito 

mútuo? Como poderia uma professora que afirma que um valor é moral porque foi 

assim que lhe ensinaram contribuir para que seus alunos construam conceitos de valor 

moral baseados em uma legitimação interna desses valores? Pensamos que os tipos de 

considerações apresentados nesse item devem estar presentes em estudos que focalizem 

a aplicação prática de valores morais. É certo que os procedimentos de educação em 

valores são muitos e variados, porém, além das técnicas e dos instrumentos adequados, 

precisamos de pessoas aptas para promover o desenvolvimento moral das crianças e dos 

adolescentes. Afinal, as atitudes dos professores (coercitivas ou cooperativas) 

influenciam no desenvolvimento moral dos seus alunos.  

Tal consideração remete-nos à seguinte reflexão, promovida pelo conteúdo da 

seção Valor Moral da Justiça, que está relacionada à pergunta inicial desta pesquisa: 
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Como ensinam aquelas que aprenderam? Vejamos o que encontramos ao analisar as 

respostas das participantes.  

O que elas relatam é que os procedimentos de educação em valores utilizados 

pelos seus professores para ensinar sobre a justiça foram, basicamente, os métodos 

impositivos, fundamentados no respeito unilateral. Quando analisamos os dados 

referentes à forma como as participantes ensinam sobre o valor moral da justiça, 

pudemos verificar que as professoras, hoje, também usam métodos impositivos em sua 

prática pedagógica para ensinar sobre este valor. Em poucas palavras, o que esses dados 

sugerem é que elas ensinam como aprenderam. Tal constatação promove a seguinte 

linha de raciocínio: se o objetivo de uma educação em valores é promover a formação 

de uma personalidade moral autônoma, e se os procedimentos de educação baseados em 

ações impositivas mantêm as posturas morais heterônomas, então as professoras, além 

de terem aprendido sobre o valor moral da justiça de uma forma que não estimulou o 

seu desenvolvimento moral, continuam ensinando sobre esse valor também de uma 

maneira que dificulta o surgimento da autonomia em seus alunos. Então, estamos diante 

de um círculo vicioso no qual ensinamos como aprendemos e se aprendemos de forma 

impositiva estamos fadados a ensinar desta forma? 

Os dados mostram-nos que não. Lembramos que o ‘Diálogo’  chegou a ser 

mencionado como um procedimento utilizado pelas professoras para promover uma 

educação em valores. É bem verdade que ele recebeu 26,5% das citações (enquanto a 

‘Conversa com imposição’ recebeu 41,1%) e foi mencionado por nove professoras 

apenas na questão sobre como ensina a justiça em sala de aula, porém, conforme 

apresentamos na seção Procedimentos de Educação em Valores, o ‘Diálogo’ é uma 

ferramenta preciosa na promoção do desenvolvimento moral e o fato de ter sido 

lembrado aponta para uma possibilidade de se sair do círculo vicioso anteriormente 

citado. 

A maioria das professoras que mencionou o diálogo ingressou na 5ª série 

durante o período da ‘Abertura política’, é mãe de ‘Dois filhos’, leciona ‘Matemática’ 

para as ‘7ª/8ª’ séries, conceitua justiça como ‘Ação correta’, considera que os 

professores devem ensinar sobre justiça nas escolas para ‘Cumprir a função de outros 

que não o fazem’, ensina sobre esse valor moral em sala de aula ‘Para contribuir para 

uma sociedade melhor’ e menciona a ‘Família’ como o contexto social onde o valor 

moral da justiça lhes foi ensinado. Merece destaque o fato de que todas as considerações 

sobre o dever ensinar sobre justiça para cumprir a função de outrem foram emitidas por 
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estas participantes e, também, que três das quatro professoras de ‘Matemática’ dizem 

ensinar sobre justiça por meio do ‘Diálogo’. 

 
g) Formação das professoras 

Apesar de esta pesquisa não ter o objetivo de analisar a formação das 

professoras, percebemos que as mudanças por elas realizadas – ou a tentativa de 

mudança – na forma como ensinam sobre a justiça em sala de aula, não foram discutidas 

nos cursos de graduação ou de pós-graduação que elas tenham feito: “(...) na 

Faculdade nós não fomos preparados em nenhum momento para ficar falando 

sobre justiça” (Camila, 49). Tais mudanças (ou tentativas de mudanças) foram 

realizadas por conta própria, seja em sua prática pedagógica – “Eu aprendi com os 

alunos” (Mônica, 40), – seja em situações diversas da própria vida: “Lendo. A minha 

própria história de vida contribui também. A minha maneira de viver. Não. Curso, 

treinamento, não” (Camila, 49). Esse fato demonstra aquilo que Araújo (2007) 

também aponta: se praticamente nenhum curso de graduação ou de formação de 

professores inclui esses temas em seus currículos, “como achar que os profissionais 

formados ali serão capazes de introduzir esses temas em suas comunidades escolares?” 

(p.137). Ou seja, apesar de não ser o objetivo desta pesquisa verificar as considerações 

das professoras acerca da sua formação acadêmica, as citações espontâneas das 

participantes permitiram-nos ver que atualmente a capacitação dos professores não está 

direcionada para o enfoque específico do como tratar sobre o tema dos valores morais 

em sala de aula. Diante disso, sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas com o 

objetivo de verificar a formação acadêmica no que diz respeito à educação em valores e 

as considerações das professoras sobre tal formação. 

Aqui chegamos ao final das considerações relativas aos pontos importantes desta 

pesquisa, tendo mencionado sobre a polissemia dos conceitos, a questão dos contextos 

histórico e social, a idade dos alunos para os quais as professoras lecionam, as reflexões 

sobre ‘Crise de valores ou valores em crise?’, as ações impositivas, as respostas 

heterônomas e a formação dos professores. Passaremos, então, a apresentar algumas 

sugestões de pesquisas retomando algumas que já foram mencionadas brevemente no 

decorrer do trabalho e outras que serão citadas neste momento. 

As seguintes sugestões de pesquisas já foram apontadas brevemente no decorrer 

da apresentação do trabalho: no capítulo sobre o Método, mencionamos a possibilidade 

de que novos estudos sobre os procedimentos de educação em valores sejam realizados, 

considerando o sexo masculino e a inclusão das matérias de Artes e de Educação Física; 
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no tópico 6.3.2, apontamos a possibilidade de verificar a educação em valores nos 

demais contextos; no tópico sobre as Comparações entre o aprender e o ensinar, 

propusemos que futuras pesquisas verifiquem a relação entre a matéria e os 

procedimentos de educação em valores utilizados, assim como a relação entre tais 

métodos de ensino e a proposta curricular da escola. Dessas propostas, vamos retomar 

apenas a questão sobre o sexo dos participantes e sobre os outros contextos sociais. 

Assim sendo, gostaríamos de apresentar, na seqüência, sugestões de pesquisa que 

abordem os seguintes aspectos: número de participantes, sexo dos participantes, outros 

contextos de uma educação em valores, os cinco valores morais mais citados, os três 

âmbitos de educação em valores propostos por Puig (2007) e a formação acadêmica. 

Com relação ao número de participantes, verificamos que, se por um lado, a 

quantidade reduzida possibilita um tipo de análise mais detalhada dos conteúdos 

específicos de cada entrevista (como a que pudemos realizar neste trabalho), por outro, 

dificulta uma visão mais ampla dos dados. Esse aspecto da pesquisa foi considerado 

durante a elaboração do projeto, e optamos por manter o número de participantes 

(n=20), visando a essa análise mais detalhada, porém, como em toda escolha, ao 

decidirmos por um tipo de procedimento, tivemos que deixar de lado as outras 

possibilidades, que podem ser retomadas em futuras pesquisas. Como exemplo dessa 

situação, podemos citar o fato de que, na presente pesquisa, as professoras de 

‘Geografia’ tenderam a justificar os procedimentos de educação em valores utilizados 

pelos seus professores para lhes ensinar sobre os valores morais de forma geral, e a 

justiça em específico, em termos da ‘Eficácia’. Já as professoras de ‘Matemática’ 

tenderam a analisar os métodos usados pelos seus professores segundo o critério da 

‘Época em que viveram’, argumento que não foi adotado por nenhuma das professoras 

de ‘Português’ que participaram da pesquisa. O que esses dados podem sugerir é que tal 

coerência entre como aprenderam sobre os valores morais de forma geral e como 

aprenderam sobre o valor moral da justiça, em específico esteja relacionada ao perfil de 

cada professora mais do que especificamente à matéria que leciona. Assim também 

quanto ao fato de três das quatro professoras de ‘Matemática’ relatarem que aprenderam 

sobre a justiça por meio de ações impositivas e ensinam sobre esse mesmo valor moral 

por meio do ‘Diálogo’. Talvez tal fato não esteja relacionado à matéria que elas 

lecionam, mas, sim, à forma particular de cada professora analisar a situação. 

Consideramos que aspectos semelhantes a esses poderiam ser mais bem interpretados se 

tivéssemos um maior número de participantes, porém, no caso específico desta 
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pesquisa, a função da distribuição das participantes de acordo com as matérias que 

lecionam era conseguir homogeneizar os dados coletados de tal forma que esse ponto 

específico (matéria) não influenciasse na análise. 

Outra característica que também foi considerada durante a elaboração da 

pesquisa diz respeito à distribuição dos sujeitos em relação ao sexo dos participantes, 

no caso, o feminino. Esta também foi uma opção metodológica, que objetivava garantir 

que os dados não sofressem a interferência desse critério. Tal decisão, por sua vez, abre 

a possibilidade de que estudos similares possam ser realizados com homens, para 

verificar a existência – ou não – de similaridades entre homens e mulheres, no que diz 

respeito à educação em valores. Esse dado seria interessante em pelo menos dois 

aspectos: o primeiro deles refere-se à discussão iniciada por Gilligan (1982) na área da 

Psicologia da Moralidade, sobre a possível diferença de considerações éticas entre 

homens (ética da justiça) e mulheres (ética do cuidado). Os estudos ainda não 

possibilitaram um consenso sobre o assunto, visto que, se alguns demonstram que tais 

diferenças existem (Camino, Moraes & Galvão, 2005), outros concluem que ela não 

interfere nos resultados das pesquisas (Walker, 1984 e Lourenço, 1991). Portanto essa é 

uma discussão que ainda precisa ser considerada. O segundo aspecto está mais 

relacionado à educação em valores. Seria interessante verificar se existe algum tipo de 

semelhança ou de diferença nos procedimentos de educação em valores usados por 

homens e mulheres: Será que o número de respostas relacionadas às conversações 

(‘Conversas com imposição’ e ‘Diálogo’) seria alto entre os professores assim como o 

foram entre as professoras? Para qual tipo de conversação eles tenderiam mais? Como 

eles resolvem conflitos: aplicando a regra, punindo, ou dialogando? Enfim, quais as 

semelhanças e diferenças possíveis de serem detectadas entre os procedimentos de 

educação em valores utilizados por homens e por mulheres? Essa é uma pergunta que 

fica em aberto, mas que, por ser complementar ao presente estudo, poderia trazer 

discussões bastante interessantes. 

Outra sugestão de pesquisa que retomamos neste momento diz respeito a outros 

contextos de uma educação em valores (mencionada no tópico 6.3.2). Por motivos 

metodológicos, optamos por enfocar a escola, porém sabemos da importância de outros 

espaços sociais na formação de valores e na construção de uma personalidade moral 

(família, Igreja, amizades, entre outros) – em especial a família. Tal importância foi 

ressaltada nesta pesquisa, quando todas as professoras citaram a ‘Família’ como a 

principal transmissora dos valores morais em geral, e a maioria das participantes citou 
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esse contexto social em relação ao valor moral da justiça. Porém nossa escolha baseou-

se no fato de a escola ser o contexto social específico para a educação formal e, 

também, um local regido por determinadas leis e decretos – entre eles os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), que propõem que os valores morais 

(solidariedade, justiça), o respeito mútuo e o diálogo sejam trabalhados como temas 

transversais. Certamente outros contextos merecem ser pesquisados no que diz respeito 

à educação em valores e aos procedimentos que são utilizados para efetivar tal 

educação. 

Com relação à sugestão de pesquisa envolvendo os cinco valores morais mais 

citados, consideramos que a recorrência a estes valores (‘Respeito’, ‘ Aquilo que 

deve/não deve ser feito’, ‘ Polidez’, ‘ Honestidade’, e ‘Solidariedade’) sugere que eles 

são relevantes para as professoras, talvez por serem avaliados como importantes dentro 

do contexto escolar. Na seção sobre Conteúdos de uma Educação em Valores, fizemos 

referência a cada um dos valores, mostrando a sua importância dentro da moralidade e 

as pesquisas que foram feitas com foco em cada valor em específico, portanto não nos 

vamos estender nessas considerações. Nossa contribuição é mostrar que esses valores 

morais são considerados mais importantes pelas pessoas diretamente ligadas à educação 

em valores no contexto escolar: as professoras. Porém, a pergunta que fica é a seguinte: 

Será que em outros contextos sociais essas categorias continuariam tendo a mesma 

relevância? Por exemplo, as professoras citam em todas as questões, como exemplo de 

valor moral, o ‘Amor’, porém com uma freqüência baixa. Será que ele teria mais 

destaque se o foco da pesquisa fosse o contexto familiar? Conforme observamos, o 

‘Respeito’ teve um destaque acentuado nesta pesquisa. Que valor moral seria 

considerado o mais importante em outros contextos, por exemplo, na Igreja? Estas são 

perguntas que ficam em aberto e cujas respostas podem indicar-nos a relevância e a 

influência de cada contexto na legitimação dos valores morais. 

Além disso, com relação a esses questionamentos, gostaríamos de destacar que, 

de uma forma geral, os dados apontam para os mesmos procedimentos de educação em 

valores, tanto para os valores morais de forma geral quanto especificamente para a 

justiça: ‘Imposição’, ‘ Imposição com punição’ e ‘Maneira de ser dos professores’. 

Porém, existe uma diferença importante entre tais relatos: enquanto naqueles referentes 

aos valores morais de forma geral as professoras mencionam situações gerais vividas 

quando eram alunas, ao mencionarem sobre como aprenderam especificamente sobre o 

valor moral da justiça, elas relatam situações de humilhação que aconteceram nesse 
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mesmo contexto. Consideramos que isto se deve ao fato de que, inicialmente, tratamos 

dos valores morais de forma mais geral, e somente depois passamos a enfocar o tema de 

maneira mais específica – o que fez com que as professoras se lembrassem de situações 

de injustiças vividas por elas na sua época de escola. Ou seja, provavelmente, o fato de 

parte da pesquisa versar sobre a justiça possibilitou uma narrativa que não encontraria 

espaço com outro tema. Esse dado mostra que selecionar o valor moral a ser pesquisado 

auxilia no relato das histórias e, também, abre as seguintes questões: De que forma 

outros valores morais foram aprendidos? Se, ao invés de enfocarmos a justiça, 

tivéssemos especificado valores mais relacionados à ética do cuidado (Gilligan, 1982), 

tais como solidariedade, generosidade, compaixão, entre outros, será que a solidariedade 

seria ensinada também foi por meio de imposição e de punição? Enfim, o que os dados 

desta pesquisa nos permitiram verificar foi que cada valor moral específico possibilita 

enfocar a educação em valores e os procedimentos usados de formas distintas e 

complementares. Então, novas pesquisas poderiam ser realizadas com enfoque em 

diferentes valores morais, como, por exemplo, aqueles citados espontaneamente pelas 

professoras. 

No que diz respeito às sugestões relativas aos três âmbitos da educação em 

valores propostos por Puig (2007) – o inter-relacional, o curricular e o institucional –, 

lembramos que o presente trabalho enfocou o primeiro âmbito (inter-relacional) e, 

portanto, as suas contribuições estão relacionadas a esse contexto específico. Porém os 

outros dois complementam e dão suporte às ações realizadas no nível interpessoal, por 

isso merecem ser analisados. Esse fato foi inclusive relatado por uma professora que 

ensina por meio do ‘Diálogo’, porque a escola onde ela trabalha incentiva esse tipo de 

procedimento de educação em valores, ou seja, trata-se aqui de um apoio que essa 

professora recebe do âmbito institucional. Outras professoras, durante as entrevistas, 

expressaram a necessidade de que haja maior integração entre esses âmbitos a fim de 

que a educação em valores possa encontrar respaldo para ser realizada, conforme 

mencionado no tópico O ensinar sobre justiça na escola. Como o enfoque dessa 

pesquisa era no âmbito inter-relacional, tais questões ficaram em aberto, mas 

consideramos interessante que sejam analisadas em futuras pesquisas: Quais são os 

valores morais trabalhados na escola? Como são incluídos na grade curricular, como 

temas transversais ou como matéria específica? O fato de a escola explicitar os seus 

valores contribui para os professores usarem determinados procedimentos de educação 

em valores (como, por exemplo, o diálogo)? Como os valores morais são trabalhados 
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nos diversos momentos institucionais: festas, atos cívicos, reuniões, assembléias, entre 

outros? Enfim, se considerarmos que a educação em valores deve ser um processo que 

acontece simultaneamente em todos os âmbitos escolares, eles também devem ser foco 

de pesquisas que visem a contribuir para a área. 

Finalmente, temos as sugestões relativas à formação acadêmica. O presente 

estudo enfocou a narrativa das professoras que resgatavam as fontes do seu saber-fazer 

profissional e verificou que, em linhas gerais, nas escolas elas aprenderam sobre os 

valores morais em geral e a justiça em específico por meio de ações impositivas e, como 

não aprenderam novas e diferentes formas de ensinar durante a sua formação 

acadêmica, continuam usando as ações impositivas para ensinar sobre a justiça. Ou seja, 

apesar de este não ser o objetivo desta pesquisa, as citações espontâneas das professoras 

revelam que elas sentem necessidade de ser mais bem capacitadas a respeito da 

educação em valores. Portanto, consideramos importante que tais questões sejam 

enfocadas de forma clara e direta em pesquisas que busquem verificar a opinião das 

professoras sobre a própria formação acadêmica, que necessidades elas apontam em 

relação a essa formação no que diz respeito à educação em valores e como gostariam 

que fosse realizada tal formação. Além disso, também nos perguntamos: Como estão 

sendo realizados estas formações e os trabalhos de intervenção com os professores? 

Será que os aspectos discutidos aqui – a questão da polissemia dos conceitos, os 

contextos histórico e social onde as professoras aprenderam sobre os valores morais em 

geral e a justiça em específico, a idade dos alunos para os quais as participantes 

lecionam, as reflexões acerca da pergunta: ‘Crise de valores ou valores em crise?’, 

ações impositivas relatadas tanto na situação de aprender quanto na de ensinar, a 

questão das respostas heterônomas emitidas pelas participantes no decorrer da pesquisa 

e a formação das professoras – estão sendo levados em consideração durante tal 

capacitação e trabalho de intervenção? Será que é possível formular um “pacote 

pedagógico”, tanto do Governo quanto de instituições particulares, que leve em conta os 

aspectos mencionados? Caso ele possa ser formulado, será que tal “pacote” pode ser 

bem sucedido (chegaria a ter êxito)? Pensamos que não, pois são tais métodos são 

impositivos e, como tal, não promovem a autonomia nem das professoras nem da 

instituição. No entanto pesquisas precisam ser realizadas considerando este aspecto.  

 Se queremos ajudar as professoras a sair do círculo vicioso de aprender com 

imposição e ensinar com imposição, pensamos que todos os aspectos levantados nestas 

Considerações Finais devem ser levados em conta tanto na formação como em 
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trabalhos de intervenção com os professores. Afinal, a educação em valores visa à 

construção de personalidades morais e, portanto, é fundamental garantir que a formação 

dos professores tenha esse enfoque também. Não podemos deixar nas mãos dos 

professores tarefa de tamanha importância se não os capacitamos para realizá-la – e essa 

capacitação deve incluir não apenas os aspectos teóricos, mas também, e 

principalmente, aspectos relacionados a atitudes práticas como as destacadas nesta 

dissertação.  

Novas pesquisas na área seriam muito válidas, visto que certamente ampliariam 

o âmbito da educação em valores. Em suma, a preparação dos professores continua 

sendo a questão primordial de todas as reformas pedagógicas (Piaget, 1972/1994) e, 

nesse sentido, a presente pesquisa promoveu um levantamento de opiniões, 

considerações, argumentos, lembranças e relatos das próprias professoras sobre a 

educação em valores, especificamente o valor moral da justiça, revelando, assim, alguns 

aspectos importantes para essa preparação que inclui tanto a formação como as 

intervenções com professores. 

Chegamos ao final deste trabalho – e ao possível começo de outros. Quando 

iniciamos nossa caminhada, as “paixões” nos moviam – o desenvolvimento moral, a 

educação em valores, a formação de personalidades autônomas – e as perguntas 

orientavam nossos passos: Como aprenderam aqueles que ensinam? Como ensinam 

aqueles que aprenderam? Em meio a essas (e outras) interrogações, alcançamos a linha 

de chegada com algumas respostas e outras tantas perguntas. As professoras mostraram-

nos que elas ensinam como aprenderam – e isso abre muitas possibilidades... 

Pensamos que essa foi a maior contribuição deste estudo para a Psicologia da 

Moralidade: a possibilidade de ouvir aquilo que as pessoas diretamente envolvidas no 

processo de educação em valores no contexto escolar têm a dizer sobre o assunto em 

tela.  
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Caríssima Ana, 

 No princípio você deu palavras de presente a Mateus. Ele acordou 

outras e multiplicou as cartas. Agora muitas palavras moram acordadas em 

nosso sonho. 

 É tempo de escolher quem saiba somar nossas palavras em uma 

grande carta. Carta Maior, feita de pequenas cartas. 

 Que nossos representante sejam Justos, Próximos e Verdadeiros. E 

que sejamos atentos, para não ficar uma só palavra esquecida. 

 Assim, as palavras vão sair do nosso sonho para viver entre nós – 

sempre. 

Com muito amor, 

João. 
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APÊNDICES IMPRESSOS 
 

Apêndice Impresso A 
 
Objetivos Específicos das Histórias-Dilemas e seus Respectivos Instrumentos 
 

 

Conforme foi explicado na seção intitulada Instrumentos, os dados da presente 

pesquisa foram analisados em etapas, cada qual com um enfoque: caracterização das 

participantes, valores morais de forma geral, valor moral da justiça, história-dilema 

sobre a situação hipotética de humilhação e história-dilema sobre distribuição injusta de 

tarefas em um grupo. Porém, apesar de termos realizado a entrevista em sua íntegra, 

não tivemos tempo hábil de analisar os dados relativos às situações hipotéticas. 

O objetivo de tais histórias-dilemas era verificar com as professoras quais as 

atitudes que elas julgavam mais coerentes de serem tomadas diante de cada situação 

apresentada e, posteriormente, verificar a concordância (ou não) desta resposta com a 

forma pela qual esta professora relata que aprendeu sobre os valores morais (e o valor 

moral da justiça em específico) e como ela relata que ensina este mesmo valor moral 

em sua prática pedagógica.  

Apresentamos a seguir as duas histórias-dilemas com suas respectivas perguntas 

e os objetivos específicos de ambas, com a finalidade de esclarecer quais as propostas 

de cada história-dilema apresentada. 
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História-dilema sobre a situação hipotética de humilhação de um aluno por outros 
colegas da turma  
 

 

Objetivos específicos 

 

1. Investigar qual a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa 

situação hipotética de humilhação de um aluno por outros alunos. 

2. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de humilhação de um aluno por outros alunos com a forma pela qual a 

professora aprendeu sobre os valores morais (comparação entre o objetivo 1 aqui 

apresentado e o objetivo 5 apresentado no item 2.2 dos Objetivos). 

3. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de humilhação de um aluno por outros alunos com a forma pela qual a 

professora aprendeu o valor moral da justiça (comparação entre o objetivo 1 aqui 

apresentado e o objetivo 14 apresentado no item 2.2 dos Objetivos). 

3. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de humilhação de um aluno por outros alunos com a forma pela qual a 

professora diz ensinar o valor moral da justiça em sua prática pedagógica. (comparação 

entre o objetivo 1 aqui apresentado e o objetivo 18 apresentado no item 2.2 dos 

Objetivos). 

 

 

Instrumento  

 

Para alcançar tais objetivos, apresentamos a seguinte história-dilema que faz 

referência a um caso de humilhação que uma aluna estava sofrendo por parte da turma.  

Após apresentar a história-dilema perguntamos à professora qual atitude deveria ser 

tomada e a justificativa de sua resposta.  
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Luiza é uma professora. Um dia, depois do recreio, quando voltava para a sala de 

aula, uma de suas alunas veio lhe contar que Laura, uma menina da turma, estava 

sofrendo humilhações freqüentes por parte de alguns colegas de turma. Como ela não 

concordava com o que estava acontecendo, resolveu falar com a professora para que 

ela fizesse alguma coisa. 

 

1a. Qual você acha que deve ser a atitude da professora? 

1b. Por quê? 
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História-dilema sobre a situação hipotética de humilhação de um aluno por outros 
colegas da turma 
 

 

Objetivos específicos 

 

1. Investigar qual a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa 

situação hipotética de trabalho em grupo com distribuição desigual das tarefas dentro 

do grupo. 

2. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de trabalho em grupo com distribuição desigual das tarefas dentro do grupo 

com a forma pela qual a professora aprendeu os valores morais (comparação entre o 

objetivo 1 aqui apresentado e o objetivo 5 apresentado no item 2.2 dos Objetivos). 

3. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de trabalho em grupo com distribuição desigual das tarefas dentro do grupo 

com a forma pela qual a professora aprendeu o valor moral da justiça (comparação 

entre o objetivo 1 aqui apresentado e o objetivo 14 apresentado no item 2.2 dos 

Objetivos). 

4. Comparar a atitude que a professora considera que deveria ser tomada numa situação 

hipotética de trabalho em grupo com distribuição desigual de tarefas dentro do grupo 

com a forma pela qual a professora diz ensinar o valor moral da justiça em sua prática 

pedagógica. (comparação entre o objetivo 1 aqui apresentado e o objetivo 18 

apresentado no item 2.2 dos Objetivos). 

 

 

Instrumento  

 

Para alcançar estes objetivos específicos relatamos uma história-dilema sobre a 

situação de um trabalho em grupo onde aparece um tipo específico de injustiça: a 

distribuição desigual das tarefas dentro do grupo. Após apresentarmos a história-

dilema, pedimos à participante que dissesse qual atitude ela achava de deveria ser 

tomada pela professora da história e por que. A seguir apresentamos a história-dilema 

deste estudo: 
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A professora Brunela sempre propõe que seus alunos façam trabalho em grupo na 

sala. Em uma de suas salas tem um aluno de nome João, inteligente e esforçado, que 

tem vivido a seguinte situação: em todos os trabalhos em grupo é sempre ele quem 

trabalha enquanto os seus colegas de grupo conversam ou fazem outras coisas. Como 

João é responsável, ele sempre acaba se esforçando por entregar um trabalho bem 

feito. Na avaliação, todos os membros do grupo recebem a mesma nota. 

 

1a. O que você acha que a professora de João deveria fazer? 

 1b. Por quê? 

 
 
Conforme dissemos na seção sobre Instrumentos os dados relativos a estes dois estudos 

serão posteriormente analisados e compartilhados por meio de artigos. 
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Apêndice Impresso B 
 
Modelo do Termo de Consentimento para a Participação na Pesquisa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Vitória, _____ de abril de 2007. 

 

 

Prezada Professora, 

 

Vimos, por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria o consentimento para que seja 

incluída como participante na coleta de dados do projeto de pesquisa com o tema 

valores morais na escola. O referido projeto faz parte da dissertação de mestrado da 

aluna Adriana Müller, sob orientação da Profa. Dra. Heloisa Moulin de Alencar. 

 

Encaminhamos, a seguir, alguns dados do projeto e, caso seja necessária alguma 

informação complementar, estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Contando com a sua colaboração, agradecemos desde já. 

 

 

        

Adriana Müller 

Aluna do PPGP/CCHN/UFES 

 

        

Profa. Dra. Heloisa Moulin de Alencar. 

Professora do PPGP/CCHN/UFES 
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1. Dados de identificação 

Responsável pela coleta de dados: Adriana Müller, matrícula 2006130109, aluna 

regular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia/CCHN/UFES. 

Contato: (27) 3225-1306 e (27) 9945-5050 

E-mail: adriana@nonna.com.br 

 

2. Objetivo geral da pesquisa 

Investigação sobre valores morais mediante entrevistas individuais com 

questões abertas e reflexões sobre situações dilema. 

 

3. Descrição dos instrumentos e procedimentos da pesquisa 

Cada participante será entrevistada individualmente, em dia, horário e local 

conveniente e previamente agendados. As entrevistas individuais terão duração 

aproximada de 40 minutos. As questões de investigação serão baseadas em 

relatos sobre a história de vida escolar e profissional e opiniões sobre algumas 

histórias relativas a valores morais. As entrevistas serão gravadas e, 

posteriormente, transcritas.  

 

4. Compromissos da pesquisadora 

Esclarecemos que os dados obtidos durante a coleta serão utilizados para fins 

exclusivos de pesquisa. Para garantir o anonimato das participantes, serão 

mantidos o sigilo e o caráter confidencial das informações obtidas, tanto durante 

a transcrição das entrevistas quanto em qualquer outra forma de apresentação 

desta pesquisa. 

Asseguramos que cada participante poderá desistir de participar da pesquisa em 

qualquer momento. 

 

5. Benefícios esperados 

Pretende-se contribuir para uma reflexão mais aprofundada sobre a moralidade 

humana no processo ensino-aprendizagem mediante a divulgação dos resultados 

desta pesquisa em congressos, periódicos científicos e em discussões nas 

escolas. 
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Esperamos que este estudo possa demonstrar a relevância da educação moral e 

apontar caminhos por meio dos quais os valores morais possam ser construídos 

e legitimados. 
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Termo de Consentimento para Participação em Projeto de Pesquisa 

 

 

Tema: Valores morais na escola. 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

R.G.  __________________________ Órgão emissor: ____________, declaro 

concordar em participar da coleta de dados do projeto de pesquisa com o tema 

valores morais na escola, conforme os termos anteriormente discriminados.  

 

Estando assim de acordo, assinam o presente termo em duas vias. 

 

 

Vitória, ________ de _________________________ de 2007. 

 

 

Assinaturas: 

 

 

           

Participante 

 

 

 

           

Adriana Müller (pesquisadora) – RG: 804790 - ES 
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APÊNDICE EM CD DIGITALIZADO 
 

Apêndice C 
 
Transcrição das Entrevistas Realizadas 
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O CD digitalizado abaixo contém a transcrições das 20 entrevistas realizadas e 

analisadas, portanto as respostas relativas às histórias-dilemas não foram incluídas neste 

Apêndice C visto que seu conteúdo ainda não foi analisado.   

Informamos que as transcrições foram separadas em blocos de acordo com as 

matérias que as professoras lecionam – assim, as quatro primeiras transcrições são 

relativas às professoras de ‘Ciências’, seguidas pelas transcrições das professoras de 

‘Geografia’, ‘História’, de ‘Matemática’ e de ‘Português’. 

Além disso, para não comprometer o anonimato das participantes, os nomes 

apresentados nas transcrições são fictícios e seguem o seguinte critério: a letra inicial do 

nome coincide com a letra inicial da disciplina ministrada pela professoras. Assim, as 

professoras de ‘Ciências’, nas transcrições, aparecem com nomes iniciados com a letra 

“C”, as professoras de ‘Geografia’, nomes iniciados com “G”, e assim sucessivamente. 

Cabe ressaltar que, durante a leitura das entrevistas, a letra “E” deve ser entendida como 

“entrevistadora” e a letra “P”, como “participante”. Para fins de facilitar a leitura, as 

respostas das professoras foram destacadas com letras em negrito.  

 

 


