
 

 

FERNANDA PETRI DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA E MORAL NA EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Londrina 

2012 



FERNANDA PETRI DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA E MORAL NA EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
do Centro de Educação, Comunicação e 
Artes da Universidade  Estadual de 
Londrina. 
 
Orientadora: Profa. Ms. Márcia Bastos de 
Almeida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2012  



 

FERNANDA PETRI DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 

 A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA E MORAL NA EDUCAÇÃO  
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Educação 
da Universidade  Estadual de Londrina. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Orientador 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina  
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 
 

 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a minha orientadora Márcia Bastos por reconhecer minhas 

limitações e pela paciência e dedicação em me orientar neste trabalho, mostrando 

paixão em discutir sobre Ética e extrema competência para isso. 

Agradeço aos meus pais pela oportunidade de me manterem 

finaceiramente em uma universidade estadual fora da cidade onde moro, e 

principalmente a minha tia Benedita de Oliveira por todo o apoio para que este curso 

fosse concluído com seriedade, visando minha carreira profissional. 

Agradeço as minhas amigas Fernanda Dama, Aline Idino e 

principalmente  Bruna Donato por me incentivarem a nunca desistir em meio a 

alguma dificuldade apresentada no decorrer deste curso, por me ajudarem a 

delimitar minha pesquisa e pela paciência em ouvir inúmeras vezes sobre o tema 

Ética, sempre com muita atenção e consideração a mim. 

Por fim, agradeço imensamente ao meu namorado Robson 

Matsumoto pela compreensão durante esses 4 anos de estudos, principalmente no 

último ano com a  pesquisa desse trabalho, por me apoiar nos momentos mais 

difícies e não deixar com que eu desistisse facilmente dos meus objetivos 

acadêmicos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Aquele que recebe de mim uma ideia tem aumentada 
a sua instrução sem que eu tenha diminuído a minha. 
Como aquele que acende sua vela na minha recebe 
luz sem apagar a minha vela. Que as ideias passem 
livremente de uns aos outros no planeta, para a 
instrução moral e mútua dos homens e a melhoria de 
sua condição...‖ 

 
Thomás Jefferson (1743-1826) 



 

PETRI, Fernanda de Oliveira. A Importância da Ética e da Moral na Educação. 

2012. 44 fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 

 

 

RESUMO 

 

O ser humano age no mundo de acordo com seus valores, seus códigos morais e 
sua ética e um dos desafios da escola é contribuir para a formação ética e moral dos 
cidadãos. Entretanto, ao se trabalhar a ética e moral na educação, os professores 
podem se deparar com a questão do choque de valores. Partindo dessa premissa, 
este trabalho buscou mostrar de que forma a escola contribui na formação de 
valores dos indivíduos. Para tanto, traçou-se como objetivo geral deste trabalho 
conceituar a ética e a moral para entender sua relação e olhar, a partir desse 
entendimento, sobre como as pessoas (alunos e professores) se vem como agentes 
praticantes desses conceitos e, como objetivos específicos: mostrar como está 
conceituada a ética e a moral nas relações sociais estabelecidas na educação, 
traçar um breve esboço de como a ética e a moral podem ser trabalhadas nas 
escolas e estabelecer uma relação entre ética e moral. Quanto à metodologia 
utilizada, este trabalho foi desenvolvido de forma teórica, baseado no procedimento 
de cunho teórico-filosófico de revisão bibliográfica realizada por meio de livros, 
artigos científicos e sites. Conclui-se que a ética e a moral na educação geralmente 
se esbarram em limitações, uma vez que o indivíduo se relaciona com regras e 
valores da sociedade em que está inserido, sendo a família o primeiro espaço de 
convivência da criança. Ao lado da família, outras instituições sociais veiculam 
valores e desempenham um papel na formação moral e no desenvolvimento de 
atitudes. Os meios de comunicação de massa exercem também um grande poder de 
influência e de veiculação de valores, de modelos de comportamento, assim como a 
religião. Ao trabalhar a ética na educação em sala de aula, o professor se depara 
com a questão do choque de valores. Os diversos valores, normas, modelos de 
comportamento que o indivíduo compartilha nos diferentes meios sociais a que está 
integrado ou exposto colocam-se em jogo nas relações cotidianas.  

 

Palavras-chave: Ética, Moral, Formação de Valores. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O ser humano deseja adquirir conhecimentos, sendo que alguns 

buscam o conhecimento, simplesmente, para saber coisas novas; outros, para 

adquirir habilidade que permita fazer alguma coisa; a maioria, para conseguir um 

trabalho e ganhar a vida. Todos os conhecimentos são importantes, porém, não há 

necessidade de ser especialista em todas as áreas do saber. Posso admirar muito a 

profissão de médico, aprender sobre medicina, embora não exerço a profissão, 

consigo sobreviver muito bem até hoje. É possível saber muito numa determinada 

área e em outras áreas manifesto a ignorância. A vida apresenta possibilidades. 

Sustenta-se com isso que certas coisas a pessoa pode aprender e 

outras deixar de lado. A vontade da pessoa é que determina o que se precisa saber 

e o que se deixa em estado de latência ou para aprender em outra oportunidade. O 

fato é que se precisa escolher porque não somos capazes de saber tudo. Uma 

atitude em face desta realidade é escolher e aceitar com muita humildade o muito 

que ignoramos. 

Para viver bem é preciso saber que certas coisas são fundamentais 

para vida. É preciso saber que ao me jogar na frente de um caminhão não é bom 

para continuar vivendo, tomar banho de ácidos não permite chegar a velhice, utilizar 

drogas permanentemente arrasa a saúde e dificulta a convivência social, implicar 

constantemente com colegas ou vizinhos pode trazer consequências futuras. São 

pequenezas que parecem ser importantes! Cada um pode viver de muitos modos, 

mas há modos que não nos deixam viver. Em síntese, há saberes imprescindíveis, 

pelo menos um: que há coisas que convêm e outras não. Se o desejo é de continuar 

vivendo escolho alimentos sadios, agrego pessoas, desenvolvo atitudes e 

comportamentos certos. Caso contrário, se eu quiser me arrebentar utilizo drogas, 

entro na corrupção e arranjo um número elevado de inimigos. Para viver bem é 

preciso escolher o que é ―bom‖ ou o que nos cai ―bem‖. Por outro lado, o que não 

convêm cai ―mal‖, isto faz mal. 

Para falar de moral e de ética parte-se desta premissa: saber 

distinguir entre o bom e o mau, conhecimento que todos nós pretendemos adquirir 

porque é o único que traz compensações significativas para a vida. 
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Uma das definições de ética, de acordo com o Dicionário Aurélio 

(2009) consiste no estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana do 

ponto de vista do bem e do mal e, ainda, no conjunto de normas que norteiam a boa 

conduta do ser humano. 

Já a moral tem um caráter prático mais imediato, uma vez que faz 

parte da vida cotidiana da sociedade e dos indivíduos, não só por ser um conjunto 

de regras e normas que regem a nossa existência, dizendo-nos o que devemos ou 

não fazer, mas também porque está presente no nosso discurso e influencia os 

nossos juízos e opiniões. A moral também se apresenta como histórica, porque 

evolui ao longo do tempo e difere no espaço, assim como as próprias sociedades e 

os costumes. 

Portanto, pode-se dizer que a ética são ações que este toma em 

relação a si mesmo. Já a moral, não é inata ao homem. Foi com o surgimento da 

sociedade que nasceu a moral. Esta tem como essência valores que a sociedade 

verifica em certas condutas, elegendo normas que irão nortear as condutas de cada 

indivíduo em relação ao outro dentro desta mesma sociedade. 

Ao se trabalhar a ética e moral na educação, os professores podem 

se deparar com a questão do choque de valores. Os diversos valores, normas, 

modelos de comportamento que os indivíduos compartilham nos diferentes meios 

sociais a que está integrado ou exposto colocam-se em jogo nas relações 

cotidianas, sendo que a percepção de que determinadas atitudes são contraditórias 

entre si ou em relação a valores ou princípios expressos pelo próprio sujeito não são 

simples nem óbvia. 

Perante o exposto, uma questão nos leva à reflexão e serviu de 

ponto de partida para a realização deste trabalho: De que forma a escola contribui 

na formação de valores do sujeito?  

Sendo assim, buscando responder esta pergunta, foi delineado 

como objetivo geral deste trabalho conceituar a ética e a moral para entender sua 

relação e olhar, a partir desse entendimento, sobre como as pessoas (alunos e 

professores) se vem como agentes praticantes desses conceitos e, como objetivos 

específicos: 
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1) Verificar como está conceituada a etica e a moral nas relações 

sociais estabelecidas na educação; 

2) Traçar um breve esboço de como a ética e a moral podem ser 

trabalhadas nas escolas;  

3) Estabelecer uma relação entre ética e moral. 

 

Justificando a escolha do tema, esta se deu devido a atual 

dificuldade encontrada para definir, tanto em linhas gerais quanto específicas, 

conceitos que regem a vida do ser humano, classificando a Ética como um deles. As 

escolas, em geral, buscam formar cidadãos éticos e morais para uma vida social 

sem conflitos. No entanto, seu entendimento sobre o assunto, na maioria das vezes, 

é um tanto quanto superficial, sendo assim, é possível notar a necessidade de um 

aprofundamento sobre a questão.  

Portanto, com relação a minha formação acadêmica, presumo ser 

fundamental pesquisar sobre aquilo que posteriormente desejarei estudar na 

educação, em outras palavras, sobre aquilo que quero entender melhor como 

funciona no ambiente escolar. Para isso, é essencial que eu tenha por base uma 

boa definição do conceito que quero me aprofundar, a Ética, e a Moral, sendo 

necessário um estudo sobre seu processo histórico para compreensão de como se 

encontra sua definição no presente.  

Presumo haver uma dificuldade encontrada para transmitir certos 

tipos de comportamentos aos alunos, visto que há uma falta de seriedade com a 

formação acadêmica dos profissionais da educação devido a inúmeros fatores que 

não cabem serem discutidos neste espaço. Apenas retomo esta questão para 

ilustrar que este estudo, com o intuito conceituar a ética e a moral, serviria de apoio 

a esses profissionais para que repensassem sua pratica e seu comportamento frente 

ao aluno, pois este, passado longos períodos do ano letivo com o professor, tende a 

reproduzir o que aprendeu com o mesmo, sendo que na atualidade, o que se 

percebe, em sua maioria, são os maus comportamentos de crianças, adolescentes e 

adultos cujo processo educacional não lhe tenha atribuído grandes significados.  

Minha pesquisa tem o intuito de contribuir para o meio acadêmico na 

forma de uma melhor compreensão sobre o conceito em questão. 
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Quanto à metodologia utilizada, este trabalho foi desenvolvido de 

forma teórica, baseado no procedimento de cunho teórico-filosófico de revisão 

bibliográfica realizada por meio de livros, artigos científicos e sites. 
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2 ÉTICA E MORAL 

 

 

Moral e ética são dois conceitos que precisam ser esclarecidos e 

compreendidos porque no dia-a-dia são utilizados de forma indistinta. Sem dúvida, 

foi a Filosofia que deu e dá um significado específico para os dois termos, embora 

na sua origem tenham um mesmo significado. 

Para se entender a história da ética e da moral desde os seus 

pontos de origem, procurou-se destacar alguns pontos e doutrinas acerca das 

mesmas, desde a Grécia antiga até os tempos atuais. 

Quando se menciona as escolas éticas, pode-se citar duas antigas 

escolas gregas, a dos estóicos e a dos epicuristas. Os primeiros ensinavam que se 

devia viver de acordo com a natureza, ―suportando os sofrimentos bravamente‖. Os 

segundos buscavam o prazer na medida certa, num sábio hedonismo, conscientes 

de que prazer demais pode causar desprazer. Essas duas escolas eram 

complementares, entretanto, foi a escola estóica que influenciou mais 

profundamente nos ensinamentos do Cristianismo (VALLS, 2004). 

Valls (2004) nos diz que a escola ética dos antigos gregos que se 

impôs por mais tempo, e que vigora até os tempos atuais, é a dos aristotélicos. Para 

Aristóteles, a ética representa a doutrina da virtude, do agir ponderado e racional. A 

corrente aristotélica concentra-se no conceito de natureza, no qual buscar o seu bem 

significa buscar as coisas que estão de acordo com a essência ou a natureza do 

sujeito, uma vez que, devido ao fato de que a natureza do ser humano é muito 

complexa, o conjunto de bens que ele necessita para ser feliz também é complexo. 

Esta foi a primeira teoria ética e que foi denominada por Aristóteles como ―ciência da 

virtude‖. 

A segunda teoria ética refere-se ao Utilitarismo, sendo seu 

idealizador o filósofo Jeremy Bentham. Sua teoria baseava-se na máxima: “A 

máxima felicidade possível do maior número possível de pessoas‖. Sua ética era 

baseada no fugir à dor e buscar o prazer, ou seja, a felicidade está no prazer, 

devendo-se evitar a dor. Esta formulação ética foi útil e prática, uma vez que tinha a 

vantagem de não se perder tempo em especulações que acabavam atrapalhando o 

agir humano. 
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A terceira teoria ética é a kantiana, centrada na noção de dever. O 

dever, de acordo com Kant, força-nos a fazer coisas que talvez não queremos ou, 

pelo menos, que não nos agrada, porque o homem não é perfeito nem simples e 

sim, dual. Mas este mesmo dever, quando nos força, obriga a fazer aquilo que 

favorece a liberdade do homem, porque o homem é um ser autônomo, isto é, sua 

liberdade, no sentido positivo, consiste em poder realizar o que ele vê que é melhor, 

mais racional. 

 

 

2.1 Conceituação de Ética 
 

 

Segundo Carvalho (2003), etimologicamente a palavra ética (ethos) 

é uma transliteração de dois vocábulos gregos: hqoz (ethos) que significa morada do 

homem, e eqoz (ethos) que significa comportamento que resulta de um repetir os 

mesmo atos.  

No primeiro significado, temos o sentido de abrigo protetor, onde o 

homem encontra um estilo de vida e de ação no espaço do mundo o qual ele se 

acostuma com sua morada, passível de aperfeiçoamento, surgindo assim, o 

costume.  

Em seguida, com o segundo significado, temos o ato como uma 

constante que manifesta o costume, em outras palavras, o ato do individuo, fazendo-

se surgir o hábito. Tendo em vista que tanto o costume quando o habito são 

construídos, não podemos perder de vista seu processo histórico e adequar seu 

significado ao respectivo momento.  

O mesmo autor diz ainda que estes dois vocábulos levam-nos a 

perceber que o espaço ético humano instaura-se no reino da contingência, isto é, 

naquilo possível, naquilo que pode ser necessário, ou naquilo livre e imprevisível, 

porque se dá dentro de possibilidades e probabilidades. 

Outro autor nos revela com maior clareza os dois significados da 

palavra ética. Taylor (2001) diz que:  

 
[o primeiro significado] (...) É o lugar onde se vive, o recanto, o abrigo. 
Refere-se a uma habitação que é íntima e familiar, é o ―lar‖, um lugar onde 
estou contente de estar. É o lugar onde vivo, onde estou realmente em casa 
e consequentemente é o lugar onde é mais provável de encontrar o eu real. 
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Ele representa aquilo que me faz uma pessoa, um indivíduo: minha 
disposição, meus hábitos, meu comportamento e minhas características. 
Nesse sentido, cada um tem sua própria ética. É isso, mais que os 
acidentes e incidentes da vida, que o diferencia de todos os demais. [o 
segundo significado] (...) reflete uma ética em grande escala que não mais 
diz respeito a ―mim‖, mas antes a ―nós‖. (...) é social, e significa nossos 
hábitos, costumes, tradições, em outras palavras, nosso modo de viver em 
conjunto. Ética, então, reflete um dado grupo, e configura o fato de que 
pertencemos a uma dada sociedade. Somos socializados em um grupo por 
estarmos integrados nas normas e valores de um certo modo de vida. Ética 
revela um tom dominante de pessoas ou comunidade, a força de suas 
tradições e a identidade de seu patrimônio cultural. (TAYLOR, 2001, p. 56). 

 

Carvalho ainda coloca em seu artigo que inúmeros fatos e 

acontecimentos devem ser levados em consideração quando vamos discutir o 

conceito de ética, pois inúmeros conflitos nacionais e internacionais, como a 

Revolução Francesa, a Inglesa, o Nazismo, o Fascismo, por exemplo, 

incandesceram e continuam a incandescer as consciências dos povos. E 

atualmente, com o surgimento de novas técnicas, tecnologias e processos mais 

agressivos de globalização, as mudanças ocorrem de forma muito mais complexa, 

acelerada e de modo camuflado que exige uma atitude critica apurada. No entanto, 

o ser humano só terá essa atitude ou pensamento critico ou apurado se sua 

educação o conduzir a isso.  

Por isso, toma-se como base o que Aristóteles explicitara em um de 

seus escritos, ―que todo indivíduo julga corretamente os assuntos com os quais está 

familiarizado e conhece, sendo deles um bom juiz‖, ou seja, para que se possa julgar 

um assunto particular é preciso que o indivíduo tenha sido instruído nesse assunto 

e, para ser um bom juiz, em geral, é fundamental que tenha recebido uma educação 

completa.  

A ética, nas palavras de Valls (1993, p. 7) ―é uma daquelas coisas 

que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém 

pergunta‖. Pode ser entendida como um estudo ou uma reflexão, científica ou 

filosófica, e até mesmo teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. A 

ética pode ser também o estudo das ações ou dos costumes, assim como a própria 

realização de um tipo de comportamento. 

Valls (1993) menciona ainda que, didaticamente, costuma-se 

separar os problemas teóricos da ética em dois principais campos: os problemas 

gerais e fundamentais (como liberdade, consciência, bem, valor, lei e outros); e os 
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problemas específicos, de aplicação concreta (como de ética profissional, ética 

política, ética sexual, ética matrimonial, bioética, etc.).  

Já do ponto de vista da Filosofia, a ética é uma ciência que estuda 

os valores e princípios morais de uma sociedade, sendo que cada sociedade e cada 

grupo possuem seus próprios códigos de ética. 

Ressalta-se que a ética se distingue de outros ramos do saber, ou 

de outros estudos de comportamento humano, como o direito, a teologia, a estética, 

a psicologia, a história, economia e outros. Quando se diferencia estes ramos do 

saber não está se dizendo que os problemas, na prática da vida, não sejam 

complexos e com várias dimensões simultaneamente.  

Um exemplo dado por Valls (1993) seria quanto ao suborno: seria 

este um problema ético, econômico ou com os dois aspectos? Questões de ética 

surgem todos os dias, então, a partir desse exemplo, pode-se perguntar se num país 

capitalista, o princípio do lucro poderia ou deveria situar-se acima ou abaixo das leis 

da ética. Ou ainda, em épocas mais difíceis, muitas vezes se pergunta se uma lei 

injusta de um Estado autoritário precisa ou não ser obedecida. E as artes também 

podem levantar problemas para ética, por exemplo: o poder de sedução e 

encantamento de uma música, pode (ou deve) ser usado para condicionar o 

comportamento das pessoas? E o mandamento evangélico do amor aos inimigos 

seria válido como uma obrigação ética para todos? 

Perante todos estes exemplos que foram mencionados, percebe-se 

como estes implicam todos alguma relação com outras disciplinas teóricas e 

práticas, e são todos problemas específicos da ética. 

Mas existe também uma questão fundamental: os costumes mudam 

e o que ontem era considerado errado hoje pode ser aceito, portanto, não seria a 

ética uma simples listagem das convenções sociais provisórias? Se for assim, um 

comportamento correto em ética nada mais seria do que um comportamento 

adequado aos costumes vigentes, e enquanto vigentes, isto é, enquanto estes 

costumes tivessem força para coagir moralmente, ou seja, socialmente.  
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2.2 Conceituação de Moral 

 

 

Vásquez (1990, p. 14) afirma que ―moral vem do latim mos ou 

mores, costumes, no sentido de conjunto de normas e regras adquiridas por hábito‖. 

A partir desta explicação de Vásquez pode-se deduzir que moral envolve atos, 

comportamentos, fatos, acontecimentos da existência humana. O homem faz a sua 

história dando sentido humano ao fazer e se relacionar com os outros. Amoral se 

relaciona com a conduta real do ser humano no contexto de mundo. Todo o mundo 

tem uma moral, pois todos praticam ações que podem ser examinadas eticamente. 

A moral se apoia naquilo que a comunidade concebe como o valor. Ela acontece de 

forma espontânea, voluntária porque representa um valor para o indivíduo e para a 

comunidade que ele representa. Neste sentido a moral auxilia e regula as relações 

entre as pessoas.  

Postula-se, assim, uma ―conduta obrigatória‖. Ainda mais, a moral 

garante uma coesão social num período histórico podendo variar de uma época para 

outra, ou de uma sociedade para outra. A prática da moral, ou seja, as normas 

morais, os indivíduos as cumprem por convicção. Como as normas morais não são 

codificadas ou registradas oficialmente ninguém pode obrigar o cumprimento da 

norma de forma integral. Por isso existem tantas diferenças no cumprimento das 

normas morais.  

Goergen (2007) remete ao fato de que, atualmente, muito se tem 

falado sobre a moral, uma vez que os problemas morais tem assumido dimensões 

assustadoras na sociedade contemporânea. O autor enfatiza que  

 
Isso não significa que em outros tempos esse tema não tenha sido 
relevante. Os textos dos mais destacados e influentes pensadores, filósofos, 
historiadores, políticos e literatos de todas as épocas nos fornecem um 
vasto material que comprova a constante preocupação com a ética e a 
moral. Porém, ao contrário do passado, o tempo atual vive grandes e 
céleres transformações que afetam não só o exterior, mas também os 
fundamentos do ser e do pensar, as formas de julgar e decidir, as normas e 
os valores. As referências que permitem distinguir o bem do mal, o justo do 
injusto assumem ares de volatilidade, de relatividade, de opacidade. Além 
disso, o desenvolvimento científico-tecnológico nos diversos campos do 
saber, como a física, a química, a biologia, a genética, a comunicação etc., 
amplia o poder de intervenção do ser humano sobre a natureza e a vida 
com conseqüências assustadoras e imprevisíveis. Em qualquer ambiente da 
sociedade contemporânea, as decisões e as ações podem ter efeitos 
ameaçadores não só para os indivíduos, mas para a sociedade como um 
todo. E, por último, vivemos um tempo histórico em que se registra um 
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esgarçamento das fronteiras entre o público e o privado, permitindo que o 
espaço público seja refuncionalizado em proveito do privado‖ (GOERGEN, 
2007, p. 5). 

 

Na visão de Puig (1998, p. 29), este coloca a formação moral como 

um processo mediante o qual os sujeitos recebem da sociedade o sistema de 

valores e normas vigentes. Entretanto, esses valores e normas, muitas vezes, 

podem ser impostos com ―uma força alheia à sua consciência e à sua vontade, que 

lhes são impostos com a autoridade que emana da uma entidade social superior aos 

indivíduos e que exerce influência e pressão sobre eles‖.  

As normas morais estão apoiadas no contexto social. Quando se faz 

educação é importante conhecer o contexto social do aluno, os hábitos, atitudes, 

comportamentos e crenças vividas, percebidas, transmitidas e idealizadas.  

Uma educação inicia pelo conhecimento moral dos alunos. Isto 

significa dizer conhecer a prática das vivências no dia-a-dia a partir de sua 

comunidade. Examinar de forma ética a moral pode elevar amoralidade. Daí a 

necessidade de entender o que é ética, prática e teoria. 
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3 RELAÇÃO ENTRE ÉTICA E MORAL  

 

O determinismo ao qual nossos atos estão sujeitos, dentre outras 

questões, é um problema que exige reflexão teórica. Isto é competência da ética.A 

prática da ética implica em vivência. Constata-se que há condutas morais não 

aceitáveis. A discriminação racial, aceitação da miséria, acesso à educação, 

permissão da violência em todos os níveis e outras.  

Face a esta realidade e outras, a função da ética é desenvolver 

reflexões e indicar caminhos para a resolução de hábitos ou condutas humanas não 

éticas. Ao indicar caminhos está-se no campo teórico da ética. O agir ético implica 

em dois caminhos. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. 

Constantemente somos desafiados a tomar decisões. Ao seguir o caminho da 

convicção estou dizendo: tudo ou nada.  

Este caminho implica nos deveres, um respeito incondicionado as 

regras morais. A fé remove montanhas. Na prática isto pode ser constatado pelas 

pessoas que demonstram uma crença inabalável naquilo que acreditam. 

Exemplificando: vou ganhar na loteria, sou torcedor do time, por maiores dificuldades 

que passa, não o abandonarei, crença em fazer o bem auxiliando necessitados, ser 

professor por maior que sejam as dificuldades e outros. 

A ética da responsabilidade considera como fundamentais os 

resultados da ação. Qualquer ação desenvolvida por nós implica numa 

responsabilidade de maior ou menor grau. Portanto, não existe ação neutra. As 

ações de responsabilidade são entendidas como utilitarista e finalista. Sob o olhar 

utilitarista pensa-se que as decisões deverão sempre produzir o máximo de bem 

para o maior número de pessoas.  

Na prática, significa que o maior número de pessoas sejam 

atendidas ao tomar uma decisão. Sob o olhar finalista sustenta-se que os fins 

justificam os meios utilizados. Lembre-se do uso do flúor na água (redução de 

doenças), as vacinas em massa (prevenção de doenças). Tudo isto de refere ao 

viver bem. O ato moral, seja ele utilitarista ou finalista,deve ser aceito pela 

coletividade.  
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Cada sujeito ao agir tem um motivo que o leva para um determinado 

resultado ou fim. O motivo é o aspecto relevante do ato moral. Acrescenta-se a este, 

sem dúvida, a consciência e a liberdade. A consciência e a liberdade são a base do 

ato moral. Exemplo moral em que o fim não justifica os meios. Foi cometida uma 

grande injustiça com um companheiro meu. Para fazer justiça vou agredir, espancar 

e amordaçar o agressor, ou seja, vou fazer justiça com as próprias mãos.  

Hoje fazer justiça com as próprias mãos é considerado um ato moral 

inaceitável. Para fazer a justiça tem-se o Estado, autoridades legalmente 

constituídas. O resultado almejado e o fim são dados pela consciência do sujeito, 

sem coação, voluntário para ser considerado um ato moral.No inicio afirma-se que 

há coisas que convém e outras não.  

Thums (2003, p. 346) sustenta que a ética ―não se ocupa com 

elementos de sobreviver, com elementos importantes de adaptação ao sujeito ao 

mundo complexo. A ética se ocupa essencialmente com o viver bem da vida 

humana, a vida que transcorre entre os humanos 

 

 

3.1 Aprendizagem da Ética e da Moral 

 

 

O ser humano ao nascer traz consigo a capacidade de desenvolver 

a sua razão ou inteligência. Na medida em que ele aprende a pensar é capaz de 

acessar e compreender a realidade que o constantemente desafia. A ética volta-se 

para o agir consciente, livre e responsável do ser humano, sendo essas as 

condições fundamentais do ato moral. O que é agir bem? Para agir bem é preciso 

conhecer as raízes morais da prudência e da boa conduta. Os costumes e hábitos 

existem. Eles precisam ser conhecidos. A ética nasce da necessidade de se fazer o 

bem. Isto precisa ser conhecido. Tarefa que inicia com o nascimento e culmina com 

a morte; portanto, não existe um bem absoluto, ele precisa ser ensinado e 

aprendido, de acordo com o sugerido por Weber (2010). 

Quem atua em educação precisa se dar conta de que o bem deve 

ser ensinado para poder ser aprendido. Não é tarefa fácil. Tem-se a capacidade 

natural de prendê-lo ou aprendê-lo. A criança quando vivencia e participa num 

ambiente favorável para a prática do bem incorpora os valores para toda a vida. 
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Para a criança/pessoa agir bem é necessário que haja um processo de 

aprendizagem. Isto requer tempo para a apreensão dos valores (do bem), requer um 

espaço propício para a convivência com as pessoas e com o mundo em que está 

inserido. Este mundo pode ser a família, a escola e a comunidade. 

Nestes ambientes, por meio da observação, participação, fala, 

diálogo, busca e troca de conhecimentos, experiências e muita reflexão concretizam-

se a aprendizagem do bem.A aprendizagem do bem emerge das práticas do 

cotidiano. A repetição sistemática do fazer das coisas organizadas resulta em 

questionamentos.  

É o momento em que entra o espírito crítico perguntando sobre a 

prática do fazer as coisas. Perguntas como: posso fazer algo neste contexto, com 

que recursos? Ao me comprometer, que implicações terão? Que atitudes tomar 

frente aos problemas que surgem ordinariamente? Como auxiliar alguém que tem 

dificuldades de participar? As nossas ações são egoístas ou comunitárias?Como 

podemos desenvolver o bem comum? Na escola, que estratégias utilizar para que 

haja a aprendizagem dos valores? Estas e outras perguntas impulsionam a 

criança/pessoa a utilizar o que é tipicamente humano: a consciência e a vontade, as 

virtudes da prudência e da tolerância, imprescindíveis para estabelecer relações 

harmoniosas com as pessoas e o mundo em que se vive (WEBER, 2010). 

O mundo é o espaço no qual cada ser humano é lançado ao nascer. 

Significa que o ser humano já nasce dentro de uma história familiar e social. Agora 

que ele está aí no mundo, num espaço e num lugar, precisa fazer a sua própria 

história a partir de um mundo já construído. Na medida em que o se humano se 

desenvolve vai adquirindo os princípios e valores no seio da família e 

comunidade/sociedade.  

Assume estes valores porque lhe são ensinados. Estes podem ser 

modificados ao longo da vida. Esse mundo em que a pessoa nasce já está 

estruturado e fornece a base para fazer as escolhas diante das possibilidades que 

lhe são dadas. Faz parte da vida fazer escolhas. Uma situação é estar na vida e a 

outra com vida.  

Estar com vida significa participar e criar novas possibilidades de 

estar no mundo. Devido a esta capacidade de ir além do que está aí o homem 

produz algo fundamental: ética. Por que isto é possível? Porque o homem 
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pensa.Como ele aprende a pensar, aprende agir conscientemente. Ao pensar aplica 

aquilo que considera bom, agindo bem, para o bem. 

Assim a pessoa em cada época aprende a enfrentar os novos 

desafios.Os valores que já fazem parte da cultura os vivencia ou os altera 

registrando a sua presença. Para a pessoa agir bem se faz necessário um processo 

de aprendizagem. O processo desta aprendizagem requer tempo, espaço e 

amadurecimento. Fundamentalmente esta aprendizagem ocorre mediante a 

convivência com as outras pessoas e com o mundo em que está inserido. 
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4 EVOLUÇÃO DA ÉTICA E DA MORAL 

 

 

Desde que o homem começou a registrar as suas condutas 

morais/éticas percebe-se uma evolução. O conteúdo que segue, nesta seção, tem 

como base Vásquez (1990). A moral (ciência) é histórica porque é um comportar-se 

de um ser homem que por natureza é histórico, tendo como característica de estar-

se fazendo ou auto produzindo-se constantemente na sua existência material, 

prática, como um ser espiritual e moral. A maioria das doutrinas éticas tem a sua 

origem em princípios absolutos e a priori à existência histórica concreta.  

Weber (2010) nos coloca, desta forma, a origem da moral, no inicio, 

se situa fora da história, fora de um homem concreto e moral. A reflexão ética segue 

três dimensões históricas: 

 

a) Deus como origem ou fonte da moral. As normas morais derivam 

de um poder sobre-humano cujos mandamentos, princípios e normas morais 

fundamentam a vida. Logo as raízes morais não estão no próprio homem, mas fora e 

acima dele: em Deus. As pessoas ainda hoje, de uma ou de outra forma, dizem que 

na miséria ou nas catástrofes Deus quis assim, espero tudo de Deus, nada mais 

posso fazer e que Deus me ajude. São indícios que as pessoas esperam que as 

soluções para a vida venham de fora. Aqui não se nega a crença em Deus, mas se 

quer chamar para responsabilidade a vida da pessoa; 

b) A natureza como origem ou fonte da moral. A conduta moral do 

homem seria uma conduta natural, e biológica. As qualidades morais como ajuda 

mútua, disciplina, solidariedade, teriam a sua origem nos instintos. Darwin (2000) 

chega a afirmar que os animais experimentam quase todos os sentimentos dos 

homens: amor, felicidade, lealdade e outros. A natureza instintiva se sobrepõe ao 

homem; 

c) O Homem como origem e fonte da moral. É um homem dotado 

de essência eterna e imutável inerente a todos os indivíduos, sejam quais forem às 

vicissitudes históricas ou situações sociais. Amoral faz parte do ser do homem que 

perdura e dura através das mudanças históricas e sociais. O centro de gravidade se 
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desloca para o homem, mas um homem abstrato, irreal, situado fora da sociedade e 

da história. 

As três concepções coincidem quando procuram a origem e a fonte 

da moral fora do homem concreto, real, ou seja, do homem como ser histórico e 

social.  

A moral efetivamente surge quando o homem supera a sua natureza 

puramente natural, instintiva e possuiu uma natureza social, quando já é membro de 

uma coletividade (família, grupo de trabalho, instituição, clube). A regulamentação 

moral surge quando o homem começa a se relacionar com os demais (sujeito e 

objeto), forma uma consciência, mesmo que seja imprecisa, desta relação 

evidenciam-se as normas ou prescrições que o governam. 

O progresso moral verifica-se quando: 

 

a) há uma ampliação da esfera moral na vida social. Constata-se isto 

quando as relações dos indivíduos não são mais apenas regidas pelas normas e 

costumes externos, mas quando ele vai além delas. No trabalho, por exemplo, não 

só trabalha pela recompensa econômica, mas entende que ele é uma fonte de 

realização, sentido e dignidade. Nisto consiste a ampliação da vida social e do 

progresso moral; 

b) há a elevação consciente e livre do comportamento das pessoas 

na esfera individual e social, ou seja, pelo crescimento da responsabilidade dos 

mesmos e dos grupos. Uma sociedade se torna mais rica moralmente quando há 

consciência, liberdade e responsabilidade no que tange às decisões. Liberdade e 

responsabilidade individual e coletiva dos seus atos. O progresso moral é 

inseparável do desenvolvimento livre da personalidade. Indivíduo e coletividade se 

complementam; 

c) há um grau de articulação e de coordenação dos interesses 

coletivos e pessoais. Nesta articulação há a possibilidade do livre desenvolvimento 

da pessoa no atendimento dos interesses da comunidade, de uma organização 

social conjugados com os próprios interesses. A pessoa serve a comunidade e a 

comunidade serve a pessoa; 

d) há um movimento ascensional, como um movimento dialético 

entre o antigo e o novo, entre a negação e a preservação de elementos morais 

anteriores. O processo dialético envolve a negação de velhos valores, conservar 
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alguns ou incorporar novos valores e virtudes morais, com base no progresso 

histórico-social. O progresso histórico-social condiciona esta negação, superação ou 

incorporação de determinados valores morais, permitindo uma linha ascensional de 

mudança e de sucessão de novas formações sociais.  

O conjunto de ideias desenvolvido remete para a compreensão da 

moral e da ética. Desde a origem das palavras moral e ética percebe-se que elas 

estão presentes na vida das pessoas. As pessoas querem viver melhor. Para tanto 

estabelecem costumes, normas e refletem sobre o seu viver. Ao refletirem aprendem 

a moral e a ética. Descobrem o caminho da liberdade e da responsabilidade pessoal 

e social. Assim, a moral é uma prática do viver e a ética é pensar o viver bem. A 

relação entre a moral e a ética indica a evolução de ambas na evolução da história 

da humanidade. Para a prática educativa são fundamentais para formar a 

consciência das crianças e jovens para uma vida boa (WEBER, 2010). 

 

 

4.1 Concepção de Valores  

 

 

A linguagem sobre valores atende mais a apreensão e a 

compreensão do que propriamente a explicação dos mesmos. Explicar o que são 

valores para as pessoas e como as pessoas os entendem é tarefa complexa. 

Quaseimpossível. Cada pessoa dá uma importância diferente às coisas e escolhe 

valores segundo a sua percepção de mundo, de pessoa e de vida. Afirma-se, com 

isso, que os valores têm uma importância significativa na vidadas pessoas, dão 

satisfação pessoal e são aceitos pelo coletivo. 

A ideia de valor vislumbra e fundamenta a moral e a ética. As 

reflexões desenvolvidas nos capítulos anteriores remetem a esta realidade objetiva e 

subjetiva. A concepção de valor está na perspectiva do ser, conjugado com a 

existência da liberdade e responsabilidade do desejo de fazer o bem. É isto que 

clama o valor. Ele existe, mas não se confunde com o ser da pessoa. Ele existe fora 

da pessoa (objetividade). Ele está como possibilidade de se apreendido pela adesão 

livre da pessoa (subjetividade), que o adere, age comele de forma relativa ou 

absoluta (relação intersubjetiva).  
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Valor é tudo aquilo que tem significado pessoal, que gera satisfação 

pessoal e coletiva. São referências, marcas definitivas ou quase definitivas. Eles são 

eleitos no decurso da vida, portanto, são intencionais. É uma ação consciente, logo 

intencional, ao escolher o que convém ou não convém, entre o certo e o errado. 

O que se pode considerar para o nascimento dos valores? Os 

valores nascem a partir do momento em que a pessoa começa a valorar a vida, 

descobre a preferência deste em detrimento daquele, ou seja,define, a partir de 

escolhas, os essenciais para ação que atenda os caprichos,os desejos e o melhor 

viver. A escolha dos valores é, também, o nascimento da ética e do trabalho. Em 

que consiste o valorar? Como nascem os valores? O nascimento dos valores passa 

pelo processo da emoção, do sentimento e da razão, cuja essência é expressa 

através das atitudes e crenças. Em que consiste valorar? Algumas ideias, com base 

em Weber (2010) que possam auxiliar a compreender o que seja valorar: 

 

a) valorar é captar o valor do objeto ou da coisa escolhida. Implica 

numa ação, num fazer a partir do preferir, selecionar, decidir e agir.  

b) o ato de escolher é crisis, num sentido de mudança, porque 

realiza uma reparação: prefiro este e não aquele permite que se valore a escolha; 

c) a valoração é crítica: envolve a razão (o pensamento) que faz a 

análise, um juízo para se chegar a verdade cognitiva; 

d) Os valores são apresentados e classificados em escala (por 

exemplo: os alunos escolhem 10 valores que julgam importantes para a vida na 

escola e fora. Eles são escolhidos e elegidos e colocados uma escala de 1 a 10) e, 

depois, hierarquizados (foram escolhidos 10 valores). A hierarquia significa ordená-

los de 1 a 10 em ordem de importância na qual se diz: o mais importante é o valor 1, 

depois o valor 2, assim, até chegar no décimo) conforme a ação volitiva, 

determinado a partir do componente racional e sensível –emoção e sentimento; 

e) preferir é valorar como sendo o primeiro ensaio de liberdade; 

f) logo, sem valoração não há liberdade, portanto não há valores. A 

liberdade é fundamental para a internalização de valores; 

g) os valores existem de forma objetiva, subjetiva e intersubjetiva. 

Para que isto ocorra é preciso valorar.  

Os valores existem, são apreendidos racionalmente, não como 

capricho, nem de forma arbitrária, mas submetidos às leis da lógica, do bom viver, 
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da consciência livre e responsável organizados hierarquicamente. Portanto, valorar é 

preferir, estimar, julgar digno, justo as preferências para agir bem na vida. Os valores 

nascem a partir das vivências do dia-a-dia. Eles passam por um processo de 

apreensão antes que surjam e que sejam escolhidos pela pessoa. Evidentemente, o 

processo é importante na educação porque auxilia o educando na escolha dos 

valores. Enfatiza-se que há uma relação muito estreita entre emoção, sentimento, 

razão, atitude e crença que resultam no comportamento individual e social. Este 

processo é indicado por Thums (2003) e ampliado por Weber (2010): 

 

a) emoção: é um movimento inato a partir do qual o corpo – mente 

– expressa a sua relação com o objeto. É um movimento para fora do corpo visto, 

percebido e manifestado. É o primeiro passo na captação do valor porque o sujeito 

se deixa tocar e impressionar pelos objetos(coisas, pessoas, fatos). A pessoa é 

como que tocada, empalmada por aquilo que é valioso e como deveria ser. A 

emoção não é racional, mas emotiva, imbuída de atos de sentimentos, de tomada de 

posição, de desejo de captação do valor. A emoção, na educação, como ela é 

considerada? Que elementos morais e éticos podem ser estabelecidos a partir de 

emoção? Dado o impulso inicial, vai-se para o sentimento. 

b) sentimento: a emoção é a primeira experiência, que agora é 

elevada em nível cognitivo (conhecimento), não sendo mais apenas reflexo, mas 

consciência. É neste contexto que os valores são percebidos, transmitidos, vividos e 

idealizados. Encontram-se num mundo racional emocional que, a cada instante, pelo 

sentimento, é aprimorado pelas vivencias dos valores. Qual o papel que os 

sentimentos ocupam na educação? Os professores sabem lidar com os sentimentos 

dos alunos? De que maneira os sentimentos interferem na formação para o 

trabalho? Na formação moral e ética? Qual a função da razão no nascimento dos 

valores? 

c) razão:o trabalho da razão é elaborar dinamicamente os valores 

dentro da estrutura mental de cada pessoa. A base da razão são os atributos 

emocionais e sentimentais, como, também, as atitudes de crenças para que consiga 

elaborar os valores. Os valores constituem um dos elementos estruturais do 

conhecimento humano. A valoração é racional e só pode ser conhecida via racional. 

Assim, ao emitir juízos de valor está-se afirmando o valor, dá-se uma organização 

lógica e hierarquizada da vivência dos mesmos. Na educação: articula-se a emoção 
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e o sentimento com base racional? Será que os educadores estimulam a 

compreensão racional dos valores? A ética é reflexão. Portanto, os valores devem 

ser tratados racionalmente, fundamentais para a vivência dos mesmos na escola 

porque são manifestados em forma de atitude e crença. 

d) atitude: está ligada diretamente à estrutura cognitiva do ser 

humano. A atitude tem relação direta com a vivência dos valores. Através das 

atitudes percebe-se o sistema de valores que cada pessoa elegeu. As crenças e os 

valores têm a sua origem no contexto de vidada família, da escola e da comunidade. 

Compreende-se a atitude como uma pré-disposição aprendida que dá a capacidade 

para responder algo consistentemente de modo favorável ou desfavorável a respeito 

de um determinado objeto social. Assim, a atitude apresenta três dimensões 

básicas: a pré-disposição, é aprendida e é uma resposta consistente favorável ou 

desfavorável. A atitude é aprendida pela pessoa na medida em que se desenvolve e 

amadurece através de sua interação com o meio sócio-físico em que vive. Que 

atitudes são exigidas pelas crianças ou jovens quando estudam na escola? As pré-

disposições manifestadas pelos alunos são consideradas na aprendizagem de 

conteúdos e de convivência social? 

e) Crença: é a extensão da atitude entendida em dois aspectos: 

primeiro, são as crenças assumidas pelo sujeito e, segundo, as crenças que o 

sujeito tem sobre algo. Isto muitas vezes pode dividir o sujeito ao tomar atitude: o 

conflito entre os valores assumidos e os valores propostos pelo meio social. As 

crenças envolvem ideias, conceitos, cultura, emoção, sentimento, pessoas, dinheiro, 

clubes de futebol. Você já viu um torcedor de determinado clube trocar de time por 

causa das derrotas? Um jogador de jogos de azar (loterias, jogo do bicho, e na, loto 

e tantos outros) embora saiba que ganhar uma loteria é quase impossível. Por que 

ele não desiste de jogar? Não desiste por causa da crença que tem: um dia vou 

ganhar. As crenças são adquiridas empiricamente face a situações especiais de vida 

ou de fatos sociais empolgantes que afetam a emoção, a razão e a atitude da 

pessoa. 

 

Qual a importância do estudo dos valores para a vida? Conceituar 

ou definir o que é valor, segundo os parâmetros da ciência que é medir e quantificar 

e calcular, é inviável. O valor é quase impossível conceituar porque pertence aos 

conceitos supremos do ser e da existência. Exemplo: como se pode definir ou 
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conceituar vida? Deus? Amor? Paz? Liberdade?Responsabilidade? São todos os 

valores que englobam existência, ser e vida. O que se faz? O nascimento dos 

valores ocorre através da emoção, transformados em sentimentos, valorados pela 

razão e transformados em atitudes e crenças. Valoriza-se tudo aquilo que faz parte 

das nossas crenças. Moral e eticamente são vivências e essências. Os valores são a 

base da ética? 

Não se pode explicá-los, mas sim clarificar, mostrar o seu conteúdo. 

O que as pessoas necessitam são conteúdos de vivências. Qual o papel do 

professor e da escola no ensino dos valores? 

O professor pela função que ocupa e papel que desempenha no 

processo educativo precisa confiar e ser convicto que quer ganhar pessoas como 

educador. É desastroso na escola quando as ideias não contribuem para a 

educação das crianças. Exemplo é quando um professor desrespeita o colega, 

quando desqualifica as ideias simplesmente porque não acredita em nada e, pior 

ainda, quando faz um jogo de fazer de conta que aceita por aceitar. O verdadeiro 

professor não precisa impor nada quando é ético. Ele nãoprecisa incitar e nem impor 

os valores. O exemplo pessoal é eficaz para mostrar e clarificar os valores. Quem é 

o professor que está vivo na minha memória? Ou, qual o professor que mais admiro 

ou admirei? (WEBER, 2010). 

Provavelmente é o professor humano. Na expressão popular o 

exemplo vale mais do que mil palavras indicam o professor que mais influenciou a 

vida. O educador deve mostrar o caminho, os diversos caminhos, além de caminhar 

pelo seu caminho. Isto é ser ético. Durante o caminho o professor mostra as suas 

convicções, os medos, as angústias, sua compreensão de mundo, de valores e 

aquilo que julgar conveniente para uma aprendizagem ética.  

Sabe-se que durante o processo educativo, seja na família e na 

escola, os méritos dos pais e professores serão reconhecidos com o passar do 

tempo. É preciso um tempo de amadurecimento, um tempo para integração das 

experiências individuais, sociais e da proposta feita pelos educadores. Ao 

estabelecer uma empatia professor e aluno ocorrerá a comunicação dos valores que 

facilita uma aprendizagem eficaz e humana.  

O professor que tem consciência de sua missão permite ao 

educando a escolha dos valores. Favorece o encontro criança-valor, eleva a criança 

e a aproxima dos valores. A importância de uma educação em valores reside no 
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papel do educador em orientar, mostrar e exemplificar os valores na convivência em 

sala de aula como também em outros lugares. O professor ético cria situações 

favoráveis para desenvolver o ser do aluno. O ser tem como base os valores 

apreendidos a partir de escolhas, internalizados pela razão e expressos em atitudes 

e crenças na construção do sujeito autônomo livre e responsável (WEBER, 2010). 

 

 

4.2 Conceito de Pessoa 

 

 

O conceito de pessoa é o ponto de partida das ciências humanas. 

Na filosofia, na psicologia, na sociologia, na educação, na antropologia encontram-

se conceitos fundamentados de pessoa. Os significados da palavra pessoa, Arnold; 

Eysenck e Meili (1982) esclarecem que: na origem etrusca a palavra phersu significa 

―um ser que existe entre o mundo e o submundo‖, também máscara.  

Os gregos associaram persona, de origem latina, com prósopon: 

significa máscara e personagem. O conceito de ―máscara‖ implica em humanidade, 

fazendo-se especial referente ao corpo e forma (lembra o teatro no qual alguém 

representa papéis); ainda refere-se ao espiritual, diferente de outros seres vivos.  

Na língua portuguesa usualmente significa ―indivíduo‖ (em si mesmo, 

homem e mulher), ―ser humano‖ e ―personagem‖. Os diversos significados, aqui 

apresentados apenas alguns, já nos remete a complexidade de expressar com 

exatidão o significado da palavra pessoa. Para ampliar a compreensão do conceito 

de pessoa remete-se para: concepção católica, do direito, da biologia e da 

antropologia. 

A Igreja Católica para formar a concepção de pessoa busca na 

antropologia, nas conquistas científicas ou em qualquer área do saber elementos 

significativos para fundamentar o que ela entende por pessoa. A partir das áreas do 

saber a Igreja afirma que a pessoa humana é de natureza biológica, dotada de razão 

e espírito, desde a concepção até a morte. Desde o nascimento até a morte existe 

uma evolução ontogênica, do ser, um ―salto qualitativo‖ que é integral ou não é 

integral. A pessoa apresenta uma evolução física, corporal e espiritual, na dimensão 

de si mesma como transcendência, do outro e do mundo. 
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Apenas como referência, o Código Civil Brasileiro no art. 2º,sustenta: 

Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O ser humano é 

considerado nascido vivo quando consegue respirar, nem que seja uma vez só. Em 

outras palavras, o nascituro não tem personalidade jurídica, mas será considerando 

como tendo, se nascer com vida.  

Sobre o nascituro, com base no atual direito brasileiro, Viana citado 

por Pessini e Barchifontaine (1996, p. 95) diz que: 

 
o nascituro (no atual direito brasileiro) não é ainda uma pessoa, não é um 
ser dotado de personalidade jurídica. Os direitos que se lhe reconhecem 
permanecem em estado potencial... Se o feto não vem a termo, ou se não 
nasce vivo, a relação de direito não chega a se formar, nenhum direito se 
transmite por intermédio do natimorto e sua frustração opera como se ele 
nunca tivesse sido concebido, o que bem comprova a sua inexistência ao 
mundo jurídico, a não ser que tenha nascido. 

 

A palavra pessoa é desconhecida no vocabulário técnico da 

biologia,ignora, portanto, critérios científicos para decidir e quando existe uma 

pessoa.Pessoa é mais um termo de valorização cultural de cunho social, psicológico 

e ético. A biologia aborda pessoa na perspectiva da filogênese e 

ontogênese.Filogênese é ver o ser humano como evoluiu desde a sua origem até os 

dias atuais, ou seja, evolução como espécie humana. Ontogênese é estudar cada 

ser humano na sua singularidade.  

Como cada pessoa evolui desde o nascimento até a morte, mas não 

diz nada sobre ser pessoa. Apenas defende que a hominização (ser pessoa) é um 

processo. O processo baseia-se no tempo de fecundação que dura mais ou menos 

24 horas. Não é possível precisar o instante da fecundação. Nesta visão, para o 

biólogo, nascimento e morte são processos.  

A antropologia apresenta diversas e distintas abordagens sobre o 

ser pessoa. Popper e Eccles (1991), renomados neurologistas e críticos das ciências 

humanas, trazem uma contribuição decisiva para o conhecimento da hominização, 

através: do estudo da estrutura e evolução cerebral, a relação entre filogênese e 

ontogênese e formação da realidade. A evolução cerebral e a relação entre a 

evolução da espécie humana (filogênese) e o desenvolvimento do ser pessoa de 

cada indivíduo (ontogênese) mereceria um aprofundamento que não será feito neste 

trabalho. 
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Sobre a compreensão da realidade, faz-se uma breve referência a 

partir de Popper (1989) por ser importante para o educador e como ele compreende 

a realidade em que se está inserido. A realidade pode ser compreendida de três 

formas: 

 

a) a realidade do mundo físico, da natureza dos seres vivos e 

inanimados. É o mundo que está em processo, em tensão (calor, frio, terremotos), 

em movimento e realiza constantes rupturas. O ser humano, como ser 

biológico/físico, inclusive o cérebro, faz parte deste contexto. A criança quando 

nasce passa a fazer parte do mundo da matéria; 

b)  a realidade das experiências subjetivas, o processo do pensar,a 

consciência e a inconsciência são características da espécie humana.Nesta fase 

aprende-se através do ensaio e do erro. Surge a consciência avaliadora tipicamente 

humana. Nesta realidade é que se aprende a desenvolver a inteligência, a 

capacidade de aprender apensar e a ser crítico; 

c)  a nova realidade criada: o universo do conhecimento. Invenção 

e criação da linguagem falada, escrita ou outras. Esta permite criar acultura e 

objetivar novos produtos. É o mundo dos produtos da mente humana. O mundo da 

cultura. O mundo do espírito humano. Fazer Pedagogia e Ética é um produto da 

mente humana porque são ensinadas e aprendidas.  

 

A antropologia, a partir das breves referências acima, apresenta as 

seguintes características humanas: organização temporal (passado, presente e 

futuro), imaginação criadora e livre arbítrio e responsabilidade moral.  

O conceito de pessoa, a palavra pessoa, percepção de diferentes 

grupos (Igreja, jurídico, biologia, antropologia) apresentam elementos diferenciados 

que auxiliam compreender o ser humano. Para a nossa prática pedagógica, para 

ensinar/aprender moral e ética é fundamental ter uma concepção a respeito de 

pessoa. Acredita-se que a consciência é a característica fundamental da espécie 

humana. 
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4.3 A Pessoa como Referência Ética 

 

 

O próprio viver da pessoa, as experiências que realiza no cotidiano 

são formas de conhecimento, a partir do qual adquire consciência dos seus 

afazeres. A pessoa vai se fazendo não num único dia, nem em curto prazo, mas no 

decorrer de toda a sua vida. Isto indica que o ser humano aprende a ser ético, 

aprende atitudes pertinentes aos desafios da vida que dê o caráter ético. Os 

conceitos de pessoa, a consciência, a imagem do corpo são alguns elementos da 

pessoa na busca do seu ser ético. A edificação da pessoa acontece durante a vida. 

Oguisso e Zoboli (2006, p. 31) expressam que a construção da pessoa envolve: 

 

a) concepções, crenças e valores, das vivências do processo de 

viver de cada pessoa;  

b) capacidade do homem de conhecer, adquirir e aplicar os valores 

às situações de modo individual e coletivo; 

c) de como cada pessoa consegue olhar e compreender o mundo, a 

realidade; 

d) o que cada um faz com base no Eu acaba por caracterizar a 

qualidade do ato como certo ou errado; 

e) o que cada pessoa faz, valendo-se daquilo que é e conhece, 

acaba por afetar a pessoa e modificar a realidade em que se encontra inserida.  

 

A pessoa desenvolve o seu ethos com as outras pessoas, na 

relação pessoa-pessoa e sua inserção atuante no mundo. Esta é a referência ética 

no processo da evolução da pessoa. Pela capacidade racional de apreender as 

coisas do mundo, o outro utiliza a linguagem para expressar esta relação. Ao se 

expressar pela linguagem ela diz quem sou Eu, diz algo de si, estabelece uma 

relação com o outro, com o mundo para buscar a referência do ser ético. Isto implica 

nas dimensões da subjetividade, objetividade e inter-subjetividade. 

Por meio da inteligência apreende o mundo e o representa a partir 

das referências do bem ou do mal e vivendo subjetivamente. Objetiva o mundo 

através de seu agir, com base no entendimento subjetivo, vive e convive com os 

outros. Nem somente apreensão subjetiva e objetiva, mas inter-relaciona a razão, a 
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emoção, a sensibilidade, como pessoa moral vive os princípios estabelecidos pelo 

próprio homem. Vaz citado por Oguisso e Zoboli (2006,p.33) indicam que a pessoa 

―é constitutivamente ética e o predicado de ética se estende a todas as suas 

manifestações psicológicas, sociais, políticas, jurídicas, profissionais e outras‖. 

Na educação se abrange toda a dimensão da criança: ela mesma, 

os colegas, os professores, seu psicológico, seu mundo social como referência da 

construção ética. 

 

 
4.4 A Pessoa como Sujeito da Educação 

 

 

Weber (2010) questiona qual é o objetivo último da educação. O 

autor acredita que este consiste principalmente em conscientizar o indivíduo. A 

pessoa, quando desenvolve a sua consciência, está apta à enfrentar os desafios que 

a vida e o mundo oferecem. Despertar a consciência crítica implica num agir. É o 

início do caminho da libertação. O caminho da libertação inicia pela valorização da 

cultura em que o sujeito está inserido. 

O mundo em que está inserida a pessoa é o mundo que lhe foi 

passado ou ensinado. Foi aprendido a partir das experiências vividas. Na escola é 

importante que os professores tenham uma postura moral e ética. Relevar que o 

estudante é o sujeito desta ação.  

O elemento moral de referência é a coerência. Coerência entre o 

plano pedagógico, a prática das vivências, a cultura local e a crença no que o 

educador faz. O respeito pela pluralidade de entendimentos de mundo, do outro e da 

sociedade implica num esforço comum do educador na coerência teórica e prática.  

A pessoa como sujeito da educação, ao tomar consciência que ela é 

pessoa, poderá ser humanizada. A educação é um meio através da qual se oferece 

elementos de libertação, não pré-determinados, mas assimilados como passar do 

tempo. Preparar a pessoa para aprender a perguntar a si mesma. Não pergunte a 

ninguém o que devo fazer na vida; pergunte a ti mesmo. Ou,como devo usar a 

minha liberdade? Pergunte sobre a própria liberdade. Não pergunte: o que devo 

estudar e por que estudar? Estude tudo e por ti mesmo! Isto significa levar a sério a 
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liberdade e responsabilidade criadora. Induz em buscar uma vida boa, uma vida 

humana.  

Uma vida boa com os outros seres humanos. Implica em tratar o 

outro como humano, escutá-lo como pessoa. Implica num processo recíproco. 

Oxalá! A educação pudesse realizar este papel com os educandos.  

A moral e ética, a partir de um entendimento profundo da cultura, a 

humanização é um processo recíproco que os outros, conforme Savater (2002, p. 

76), ―possam fazer-me humano, tenho de os fazer humanos; se para mim todas as 

pessoas são como coisas ou animais, também eu não serei mais de uma coisa ou 

um animal‖. A escola torna-se o lugar de excelência para adquirir hábitos humanos. 

Na sua singularidade trás para dentro a sociedade. Ela pode auxiliar a trazer uma 

vida boa para as pessoas com parâmetros morais e éticos. 
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5 ÉTICA E MORAL NA EDUCAÇÃO 

 

 

A atenção dispensada à ética, de acordo com Goergen (2001) não 

decorre de algum modismo teórico, mas da preocupação com problemas sociais, 

ecológicos e comportamentais muito concretos que se originam, de um lado, do 

enorme poder de intervenção científico-tecnológico e, de outro, da desestabilização 

dos valores tradicionais que serviam de orientação para a relação dos homens com 

a natureza e dos homens entre si.  

Esta preocupação está presente nos mais diferentes âmbitos da 

vida, inclusive no cotidiano da escola, referente à formação moral dos alunos. 

Tradicionalmente, no contexto de valores e formas de comportamento 

consensualmente aceitos e socialmente legitimados, admitia-se naturalmente que a 

escola e os professores assumissem a transmissão desses valores às novas 

gerações. Com a crise dos valores tradicionais no novo ambiente de uma sociedade 

secularizada, a tradicional legitimação da formação moral instrumental caiu sob 

grave suspeita. No dizer de Beutler (1996) citado por Goergen (2001),  

 
aqui já se coloca a pergunta a respeito do que deve ser estimulado. Aqueles 
que se tornam pedagogicamente ativos podem ter representações muito 
diferenciadas do que devem promover junto aos seus educandos, ou seja, 
como sua personalidade deve ser dimensionada. Os pedagogos estão 
longe de um consenso a respeito do que deve ser alcançado. Disso resulta 
o problema da colocação de normas na educação ou a pergunta a respeito 
dos objetivos educacionais. (1996, p. 269)  

 

A questão central das preocupações éticas também remete à análise 

dos diversos valores presentes na sociedade, a problematização dos conflitos 

existentes nas relações humanas quando ambas as partes não dão conta de 

responder questões complexas que envolvem a moral e a afirmação de princípios 

que organizam as condutas dos sujeitos sociais. Na escola, o tema ética se encontra 

nas relações entre os agentes que constituem essa instituição, alunos, professores e 

pais, e também nos currículos, uma vez que o conhecimento não é neutro nem 

impermeável a valores de todo tipo. 

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais é que a ética — 

expressa na construção dos princípios de respeito mútuo, justiça, diálogo e 
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solidariedade — seja uma reflexão sobre as diversas atuações humanas e que a 

escola considere o convívio escolar como base para sua aprendizagem, não 

havendo descompasso entre ―o que diz‖ e ―o que faz‖. Partindo dessa perspectiva, o 

tema transversal Ética traz a proposta de que a escola realize um trabalho que 

possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, o qual depende mais de 

experiências de vida favoráveis do que de discursos e repressão. No convívio 

escolar, o aluno pode aprender a resolver conflitos em situações de diálogo, pode 

aprender a ser solidário ao ajudar e ao ser ajudado, pode aprender a ser 

democrático quando tem oportunidade de dizer o que pensa, submeter suas idéias 

ao juízo dos demais e saber ouvir as idéias dos outros (PCN, 1998).  

As pessoas são produtos da sociedade. Se transformando de acordo 

com os preceitos e os valores impostos. Muitas são as instituições responsável pela 

educação moral dos indivíduos, a igreja, a política, o Estado e a família. É preciso 

deixar claro que ela não deve ser considerada onipotente, única instituição social 

capaz de educar moralmente as novas gerações. Também não se pode pensar que 

a escola garanta total sucesso em seu trabalho de formação. Na verdade, seu poder 

é limitado. Todavia, tal diagnóstico não justifica uma deserção. Mesmo com 

limitações, a escola participa da formação moral de seus alunos. Valores e regras 

são transmitidos pelos professores, pelos livros didáticos, pela organização 

institucional, pela forma de avaliação, pelos comportamentos dos próprios alunos. 

Assim, em vez de deixá-las ocultas, é melhor que tais questões recebam tratamento 

explícito, que sejam assuntos de reflexão da escola como um todo, e não apenas de 

cada professor. Daí a proposta da presença da Ética na organização curricular. 

Segundo o PCN (1998, p. 61) trazer a ética para o espaço escolar 

significa: 

 

enfrentar o desafio de instalar, no processo de ensino e aprendizagem que 
se realiza em cada uma das áreas de conhecimento, uma constante atitude 
crítica, de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das 
circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e 
regras que os norteiam. Configura-se, assim, a proposta de realização de 
uma educação moral que proporcione às crianças e adolescentes condições 
para o desenvolvimento de sua autonomia, entendida como capacidade de 
posicionar-se diante da realidade, fazendo escolhas, estabelecendo 
critérios, participando da gestão de ações coletivas. O desenvolvimento da 
autonomia é um objetivo de todas as áreas e temas transversais e, para 
alcançá-lo, é preciso que elas se articulem. A mediação representada pela 
Ética estimula e favorece essa articulação. 
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Ao ingressar no campo da ética no ensino escolar, as atividades 

persecutórias esbarram-se em limitações, não sendo totalmente livres para agirem. 

Deve haver respeito com a individualidade e a realidade posta a cada aluno. Como 

também com a realidade de cada sociedade.  

Logo ao nascer, o ser humano se relaciona com regras e valores da 

sociedade em que está inserido. A família é o primeiro espaço de convivência da 

criança. Ao lado da família, outras instituições sociais veiculam valores e 

desempenham um papel na formação moral e no desenvolvimento de atitudes.  

A presença constante dos meios de comunicação de massa nos 

espaços públicos e privados, conferem a eles um grande poder de influência e de 

veiculação de valores, de modelos de comportamento. A religião contribui da mesma 

forma. As várias instituições sociais, motivadas por interesses diversos concorrem 

quando buscam desenvolver atitudes que expressam valores. Os indivíduos 

transitam por algumas dessas instituições durante toda a sua vida; em outras, por 

períodos determinados; e em outras, ainda, nunca transitarão. 

Ao trabalhar a ética na educação em sala de aula, o professor se 

depara com a questão do choque de valores. Os diversos valores, normas, modelos 

de comportamento que o indivíduo compartilha nos diferentes meios sociais a que 

está integrado ou exposto colocam-se em jogo nas relações cotidianas. A percepção 

de que determinadas atitudes são contraditórias entre si ou em relação a valores ou 

princípios expressos pelo próprio sujeito não é simples e nem óbvia. Para isso: 

 
Requer uma elaboração, implicando reconhecer os limites para a 
coexistência de determinados valores e identificar os conflitos e a 
incompatibilidade entre outros. A forma de operar com a diversidade de 
valores por vezes conflitantes também é dada culturalmente, ainda que do 
ponto de vista do sujeito dependa também do desenvolvimento psicológico. 
Os preconceitos, discriminações, o negar-se a dialogar com sistemas de 
valores diferentes daqueles do seu meio social, o agir de forma violenta com 
aqueles que possuam valores diferentes, são aprendidos (PCN, 1998, p. 
64). 

 

A escola, como uma instituição pela qual espera-se que passem 

todos os membros da sociedade, coloca-se na posição de ser mais um meio social 

na vida desses indivíduos. Também ela veicula valores que podem convergir ou 

conflitar com os que circulam nos outros meios sociais que os indivíduos freqüentam 

ou a que são expostos.  
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Deve, portanto, assumir explicitamente o compromisso de educar os 

seus alunos dentro dos princípios democráticos. Se entendida como apenas mais 

um meio social que veicula valores na vida das pessoas que por ela passam, a 

escola encontra seu limite na legitimidade que cada um dos indivíduos e a própria 

sociedade conferir a ela. Se entendida como espaço de práticas sociais em que os 

alunos não apenas entram em contato com valores determinados, mas também 

aprendem a estabelecer hierarquia entre valores, ampliam sua capacidade de 

julgamento e a consciência de como realizam escolhas, ampliam-se as 

possibilidades de atuação da escola na formação moral, já que se ocupa de uma 

formação ética, para formação de uma consciência moral reflexiva cada vez mais 

autônoma, mais capaz de posicionar-se e atuar em situações de conflito. 

A escola de hoje está deixando um pouco de lado a construção 

moral e a educação ética, atribuí-se prioridades a outros assuntos como o vestibular, 

a mensalidade escolar, mas esquece que a formação do indivíduo é a mais 

importante, e que permeará por toda a sua vida.  

A criança que educa-se eticamente torna-se um adulto capaz de ir 

ao encontro do outro, reconhece-se com seu igual e não assume as regras morais 

como regras obrigatórias. Portanto, o educador possui um papel fundamental na 

formação ética e moral do indivíduo, principalmente na educação infantil, onde inicia-

se a vida escolar.  

Acredita-se que trabalhando a ética e a moral na educação infantil 

vivendo-as, demonstrando-as aos alunos através dos nossos atos, da nossa 

postura, das atitudes e dos valores aos quais acreditamos. Não ensina-se moral e 

ética, vivencia-se. Se a escola deixa de cumprir o seu papel de educador em 

valores, a referencia ética de seus alunos estará limitada à convivência humana que 

pode ser rica em se tratando de vivências pessoas, mas pode estar também 

carregada de desvios de postura, atitude comportamento ou conduta, e mais, 

quando os valores não são bem formais ou sistematicamente ensinados,podem ser 

encarados pelos educandos como simples conceitos, ideais ou abstratos, 

principalmente para aqueles que não os vivenciam, sejam por simulações de 

práticas sociais ou vivenciados no cotidiano. 

De Vries & Zan, em sua obra ―A Ética na Educação Infantil‖ (1998), 

colocam que muitas pessoas acreditam que a escola não deveria se preocupar com 

a educação social e moral, devendo ter como foco principal centrar-se no ensino de 
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temas acadêmicos e na promoção do desenvolvimento intelectual. Os professores, 

geralmente, comunicam continuamente mensagens sociais e morais enquanto 

dissertam para os indivíduos sobre regras e comportamentos. Portanto a escola não 

é e nem pode ser livre de valores ou ainda, ser neutra quanto à isso, pois querendo 

ou não, os professores estão engajados na educação social e moral. 

Ressalta-se que o ambiente sócio-moral ―é toda a rede de relações 

interpessoais que forma a experiência do indivíduo na escola‖, rede esta formada 

principalmente por meio da relação professor-aluno e da relação aluno/aluno. 

(DEVRIES e ZAN, 1998, p.17) 

 



41 

 

6 CONCLUSÃO 

Nos tempos atuais é muito comum confundirmos ética e moral, e, 

muitas vezes, não fazemos distinção dessas palavras, obtendo, portanto um 

tratamento igualitário entre estes dois conceitos. 

Conforme definido no decorrer deste trabalho, a a ética é a ciência 

que estuda o comportamento moral dos homens na sociedade. Já a moral é definida 

como o conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o 

comportamento do individuo no seu grupo social‖. A moral é a pratica da 

regulamentação ética do indivíduo em sociedade, porém, de certo modo, impõe 

normas a este indivíduo, como um sistema normatizador, partindo da premissa que 

não existe moral individual, pois ela é sempre social no que envolve as relações 

entre os sujeitos. 

A ética não nasce com o individuo, pois isso é repassado, e assim 

transmitido tal preceito, a ética estará incorporada a este individuo, manifestando 

somente o seu querer, aquilo que é justo, correto para este que detêm o poderio 

ético. Na escola, o tema ética se encontra nas relações entre os agentes que 

constituem essa instituição, ou seja, alunos, professores e pais, e também nos 

currículos, uma vez que o conhecimento não é neutro nem impermeável a valores de 

todo tipo. 

Já a moral na escola se apresenta por meio de regras, normas a 

serem cumpridas, expressas nos seus regimentos, planos de estudos e projetos 

políticos pedagógicos.  

A escola ainda é o principal caminho para se discutir questões éticas 

uma vez que o âmbito escolar está repleto de possibilidades que evidenciam a ética 

como necessária e capaz de permitir um relacionamento mais amistoso entre os 

atores educacionais. No entanto, a escola não necessariamente conseguirá 

responder a todas as questões levantadas quando se trata de ética, nem deverá se 

considerar fracassada por não conseguir atingir tal objetivo. Pode então, insistir na 

sua função fomentadora de conhecimento. 

A ética é a responsável pela possibilidade atribuída à escola de 

conduzir o ser à condição de crítico e responsável pelos seus atos, no entanto, ela 

também deve alinhar a estas condições a capacidade de definir o que seja justo e 

injusto, moral e imoral, uma vez que atribui valores às atitudes dos educandos. 
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No entanto, sabe-se que proporcionar ao educando tornar-se um 

cidadão crítico, autônomo, capaz de interferir e dialogar com o meio em que vive 

parece não ser tarefa fácil. Uma das alternativas para a escola seria criar condições 

para que isso possa ocorrer, proporcionando espaços para discussão, não ficando 

presa apenas a questões individualistas e autoritárias. A escola pode se tornar o 

ponto de partida para uma melhor intervenção do homem no seu meio social e servir 

como suporte para então ampliar o leque de discussão, da escola, para o bairro, 

para as associações de moradores, para os órgãos públicos e assim por diante até 

abranger a sociedade globalmente. 

Participar e comprometer-se com a prática de valores que estimulem 

os princípios educativos no âmbito escolar exige muito mais do que uma 

compreensão da realidade. Exige transparência e consciência da verdadeira função 

que cada ator tem em estruturar as suas ações e seus diálogos vislumbrando uma 

convivência harmoniosa e ponderada. 

Ressalta-se que assim, como a cultura varia, as normas culturais 

também. Dessa forma, a sociedade se estrutura de forma diferente. Os valores 

diferem de sociedade para sociedade. Numa mesma sociedade, valores diferentes 

fundamentam interesses diversos. No cotidiano estão sempre presentes valores 

diferenciados, e a diversidade pode levar, sem dúvida, a situações de conflito. Longe 

de querer dissolver esses conflitos, impondo uma harmonia postiça, é importante 

que se instale a atitude problematizadora.  

O que é preciso considerar, sempre, é que não existem normas 

acabadas, regras definitivamente consagradas. A moral sofre transformações, 

principalmente quando submetida à reflexão realizada pela ética. Assim, o papel do 

educador é promover uma tomada de decisão de consciência, que o resultado em 

um processo democrático e integrador, voltado ás especificidades e diversidades 

sócio-culturais, que se traduza na vontade de fazer cidadania, numa dinâmica de 

flexibilidade do aprender a pensar, ser, conviver que se apresenta nesse novo 

cenário pós- moderno. 
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