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I – INTRODUÇÃO 

 
“Se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, 
tampouco a sociedade muda” (Paulo Freire). 
 

 

 Mesmo não consistindo um tema contemporâneo, evidenciamos, principalmente 

nestas últimas décadas, uma retomada da discussão sobre a moral e os valores. Um dos 

motivos que poderíamos elencar para o despertar dessa discussão encontra-se na 

situação de crise da base moral que orienta o agir dos indivíduos. Posicionar-se com 

relação à temática da moral e dos valores demanda tomar conhecimento de uma rede de 

fatores que interagem na constituição desse problema. Segundo Charlot (2007, p. 203) é 

necessário entender o que está acontecendo com os valores numa sociedade em que 

mudaram o trabalho, a família, as relações entre gerações e entre sexos, etc. Autores 

como Cortella e La Taille (2005) afirmam que a sociedade atravessa uma crise de 

valores ou, ainda, que os próprios valores estariam passando por uma crise. “Crise de 

valores” traria a idéia de que os valores morais estariam “doentes” e, logo, correndo 

perigo de extinção. “Valores em crise”, por sua vez, é uma expressão que expõe o fato 

de que os valores morais não desapareceram, mas estão mudando de interpretação. 

Logo, “crise de valores” remeteria à presença ou ausência de legitimação da moral, 

enquanto “valores em crise” nos fariam pensar num processo de transformação dos 

referidos valores, mas não à sua ausência ou progressivo desaparecimento.  

Quando nos referimos aos valores, os entendemos como um “[...] conjunto de 

normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classes, 

sociedades” (FERREIRA, 1986, p.1751), que são construídos e orientam o agir dos 

indivíduos.  Para Piaget (1954), os valores referem-se a trocas afetivas que o sujeito 

realiza com o exterior. Surgem da projeção dos sentimentos sobre objetos, pessoas ou 

relações e sobre si mesmo. Segundo Marroco (1997 apud SCHMITZ et al 2003, p.99), 

“[...] um valor é uma crença, um grau de importância que o sujeito atribui a um modo 

específico de ser e de agir”. Nesse sentido, o valor, a estima e/ou a importância atribuída 

às coisas e às pessoas são variáveis de um indivíduo para outro.  Um objeto, uma 



 

 

pessoa, uma idéia possui determinado valor para um indivíduo em virtude dos 

significados que é agregado a eles, se despertar algum afeto, isto é, se não o deixar 

indiferente. Cada um dos indivíduos constrói seu próprio sistema de valores, que se 

integra a sua identidade e influencia sua conduta. Para Zabalza (2000, p.22) “[...] os 

valores são como os deuses da antiga Grécia, ou seja, como grandes e contraditórias 

fontes de energia e de força que movem as pessoas e os grupos em uma direção ou 

outra”. Em suma, os valores representam a base dos eixos fundamentais que orientam a 

vida e constituem a chave do comportamento humano (MORENO MARIMON 2002, 

p.5).  

Analisar essa rede de elementos que subjaz a temática dos valores não é algo 

fácil, transitamos por um campo de conceitos, de representações, movediço e arenoso. 

Entretanto, estamos sendo constantemente convidados, enquanto educadores, 

pesquisadores e, também, pessoas comuns, a refletirmos e construirmos uma relação 

crítica com esse tema complicado. Nesse sentido, além de compreender a dinâmica 

dessas mudanças, consideramos também essencial adentrar ao espaço social de 

interlocução de conhecimentos e valores que constitui a escola. Espaço este que recebe 

e articula compreensões de diferentes indivíduos provindos de diferentes contextos 

sociais. A partir disso, o objetivo maior deste texto é tecer os sentidos atribuídos por 

professores do ensino fundamental sobre o processo de construção dos valores que 

ocorre na escola. Qual é o papel que esses profissionais assumem nesse processo 

considerando que as inúmeras mudanças na sociedade impuseram à escola e aos 

profissionais que nela atuam uma responsabilidade que era atribuída, numa primeira 

fase de construção, à família? Partindo do pressuposto de que essa rede de fatores está 

diretamente relacionada à queixa de que os valores estão em crise ou de que vivemos 

uma crise de valores, como a escola, enquanto instituição social, constituída por 

diferentes compreensões dos e de que valores são essenciais para garantir a adaptação 

do indivíduo à sociedade, está oportunizando a formação desse aluno, tanto no que se 

refere ao aprendizado dos conhecimentos sistematizados, quanto da constituição ética e 

moral? O que é necessário para que esse aluno alcance essa condição?  

A base empírica, que subsidiará a discussão proposta neste texto, se dará a partir 

da análise de dados coletados através de uma investigação realizada com quarenta 

professores, que atuam no ensino fundamental, particularmente de 1ª a 4ª série. Como 

procedimento de coleta de dados, foi utilizado um questionário composto por questões 



 

 

abertas e fechadas e, como procedimento de análise de dados, a análise de conteúdo. 

Das questões que compuseram o procedimento de coleta de dados, analisaremos, nesse 

artigo, somente os aspectos relacionados à compreensão dos professores sobre o papel 

da escola e de seus profissionais no processo de construção de valores.   

 

II – A ESCOLA ENQUANTO COMUNIDADE (ESPAÇO) DE CONSTRUÇÃO 

DOS VALORES 

A escola é o espaço da diversidade. Nesse contexto, atende crianças/alunos de 

diferentes meios sócio-culturais, familiares, com experiências, aprendizagens, conceitos, 

leituras e representações de mundo, de valores, formas de julgamento e de 

comportamento distintos. Esses alunos não chegaram à escola como folhas em branco, 

abertas para receberem as marcas de uma formação moral que a escola tem para 

oferecer (GOERGEN, 2007). Ao contrário, são alunos que estão em processos de 

formação. Anterior ao ingresso à escola, a formação da criança era predominantemente 

heterônoma. Nesse sentido, o primeiro grande desafio no que se refere à formação ética  

 

[...] é criar condições para que ela, aos poucos, possa assumir-se como 
autora de sua própria identidade, constituindo-se como sujeito 
moralmente autônomo e capaz de tomar nas próprias mãos o seu destino 
no interior da comunidade (GOERGEN, 2007, p.747). 

 
Os valores fornecem qualidade à educação. Segundo Zabalza (2000, p. 22) são 

os valores que refletem a particular sensibilidade que a escola deve ter em relação a 

certos problemas do momento. As escolas possuem o compromisso com uma educação 

que estimule a autonomia dos alunos; que os oriente para o respeito a si mesmo e aos 

demais, para a solidariedade, para o compromisso com os mais frágeis, que os prepare 

para respeitar a natureza, ser sensíveis ao multiculturalismo, para fazer o que estiver ao 

seu alcance com a intenção de trabalhar pela paz e pela igualdade entre os povos e as 

pessoas. 

Buscando conhecer a compreensão dos professores sobre o papel da escola na 

construção de valores sociais e morais dos alunos, os questionamos se a escola deveria 

intervir nesse processo e por quê. Cabe destacar que todos os professores pesquisados 

afirmaram que a escola deve intervir no processo de construção dos valores dos alunos, 



 

 

entretanto, os argumentos utilizados, representativos da compreensão destes 

profissionais nos alertam sobre aspectos interessantes que merecem especial atenção.  

Dos argumentos utilizados pelos professores pesquisados chamou-nos a atenção 

os que enfatizaram que a escola deve intervir na construção dos valores dos alunos em 

virtude de que seu papel é formar cidadãos conscientes. Exemplificamos esse 

argumento com algumas respostas dos professores: “Para formar os cidadãos desses 

novos tempos porque a escola não existe só para preparar para o mercado de trabalho, 

mas formar cidadãos cumpridores de suas obrigações, bons pais e mães, pessoas sem 

preconceitos, etc” (Prof. 03, EnF.1); “Para formar um cidadão de bem, que lute por seus 

direitos, mas também que cumpra com suas obrigações” (Prof. 25, EnF. 1). 

Segundo a posição dos professores é através desses valores que se poderá 

projetar uma sociedade diferenciada da atual. As respostas elencadas, a seguir, nos 

possibilitaram evidenciar esse argumento: “Para ter esperança numa sociedade melhor, 

mais participativa, e que cada indivíduo que passe pela escola possa sair melhor gente, 

mais capaz e feliz” (Prof. 29, EnF.1); “A construção de valores sociais e morais são 

importantes para que as crianças de hoje, construam uma sociedade melhor amanhã” 

(Prof. 18, EnF.1). É interessante verificarmos, nesses argumentos apresentados pelos 

professores a crença e/ou esperança de que, através de uma educação para os valores, 

para a cidadania, será possível educar para outro mundo possível. Segundo Gadotti 

(2006, p.55),  

[...] educar para um outro mundo possível é fazer da educação, tanto 
formal quanto não-formal, um espaço de formação crítica, e não apenas 
de formação de mão de obra para o mercado; é inventar novos espaços de 
formação alternativos ao sistema formal de educação; é educar para 
mudar radicalmente nossa maneira de reproduzir nossa existência no 
planeta. Não se pode mudar o mundo sem mudar as pessoas, já que estes 
são processos interligados.  

Formar o cidadão ou educar para a cidadania constitui palavras-chave que 

ocupam espaço significativo no discurso e no cotidiano da escola (nos discursos de 

profissionais, nos objetivos dos Projetos Político-pedagógicos das escolas, entre outros).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9394 – 20/12/1996), 

no art. 22, encontra-se delimitado que a educação básica deve assegurar a todos a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Nesse sentido, é oportuno definir o 

termo cidadania. Segundo Abbagnano (2007, p. 156), cidadania é o fato de pertencer a 

uma comunidade política; configura-se em termos diversos nas diferentes sociedades. 



 

 

Está ligada à liberdade ou à justiça e a ambas, e identifica-se com o exercício de três 

gerações de direitos humanos: os civis, os políticos e os sociais. A aquisição de tais 

direitos de cidadania é progressiva segundo alguns, enquanto, segundo outros, não têm 

caráter linear e evolutivo. Enquanto na Antiguidade, a idéia de cidadania estava ligada 

essencialmente à de deveres e, na modernidade, à de direitos, hoje a idéia de cidadania 

resume a de direitos e deveres: ambos considerados essenciais para que alguém seja 

membro de uma comunidade.   

Outro argumento utilizado pelos professores enfatiza que a escola deve intervir 

na formação dos valores porque há deficiências da atuação das famílias nesse processo. 

Segundo a maioria dos professores, a família não está desempenhando seu papel na 

formação de valores e, nesse sentido, o papel da escola e a atuação de seus profissionais 

são essenciais. Para exemplificar essa posição selecionamos uma resposta de um dos 

professores que salientaram esse aspecto: “Porque hoje em dia, nossos alunos vêm sem 

saber o que são valores, pois a própria família já não ensina mais e isso influencia na 

sociedade” (Prof. 40, EnF.1). 

É importante considerar que a família constitui a base para a vida social. É nesta 

instituição social, independente de sua composição, que os indivíduos iniciam suas 

interações com o mundo social e com o conjunto de regras que o regem. É o primeiro 

grupo com o qual a pessoa convive e seus membros são exemplos para a vida. Quando o 

indivíduo não se apropria dessa base moral, nos períodos adequados, isto é, durante toda 

a infância ele chegará à escola, desprovido do conjunto de princípios que orientam suas 

condutas. Provavelmente, essa mesma instituição escola, as pessoas e os objetos que a 

compõem estarão revestidos de pouco valor ou de significados. E essa é uma das 

explicações para o não cuidado com o espaço escolar e com as pessoas que participam 

daquele contexto.  

Para Piaget (1948/1994, p.34) 

[...] antes dos 3-4 anos ou 6-7 anos, conforme o país, não é a escola, e sim 
a família que desempenha o papel de educadora. Poderão talvez alegar 
então que, mesmo admitindo esse papel construtivo das interações sociais 
iniciais, o direito à educação diz respeito, antes de mais nada, à criança já 
formada pelo meio familiar e apta a receber um ensino escolar [...]. 
Entretanto, dissociando-se dessa forma o processo educativo em dois 
períodos ou segundo duas esferas de influência, das quais a primeira seria 
formadora, limitando-se a segunda à transmissão de conhecimentos 
particulares, torna-se a empobrecer o significado do direito à educação. 
Não somente se restringe o alcance construtivo desse último, mas também 
se separa a escola da vida [...]. 



 

 

 

Em síntese, a família deve constituir-se um espaço de vivência e aprendizado 

social inicial, “[...] uma mola essencial da vida social” (PIAGET, 1948/1994). Essa base 

apreendida neste espaço permitirá a inserção e adaptação desse indivíduo em outros 

ambientes de interação e aprendizado além do familiar.  

Nas respostas coletadas, evidenciamos a preocupação e a responsabilidade por 

parte da escola e dos professores em contribuírem na construção dos valores dos alunos, 

mesmo que essa construção não esteja sustentada por uma base familiar comprometida 

com o processo educativo. Nesse sentido, a escola não pode assumir, diante destas 

respostas, a posição generalista e se referir a todas as famílias de igual forma. Mesmo 

considerando que alguns pais sejam mal informados e, por assim dizer, 

insuficientemente educados, e que também existam os pais melhor informados, é 

importante que a escola e seus profissionais não assumam simplesmente a retórica de 

buscar “culpados”, mas convoquem-nos a participar do processo educativo, 

compreender problemas da educação inerente à família e pô-los a par dos problemas 

escolares e pedagógicos em geral. A esse respeito, se “toda pessoa tem direito à 

educação”, os pais também possuem, e igualmente, “por prioridade”, o direito de serem, 

se não educados, ao menos informados e mesmo formados no que se refere à melhor 

educação a ser proporcionada aos seus filhos, enfim, que se promova uma “educação 

familial” (PIAGET, 1948/1994, p.50).  

Não podemos deixar de salientar, ainda, a necessidade de desencadear 

movimentos de colaboração e parceria entre a escola e a família, que podem se revelar 

extremamente produtivos e aproveitáveis para as duas partes em foco. A escola tem a 

ganhar ao conhecer as reações dos pais, e estes, por sua vez, ao conhecerem os 

problemas da escola. Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais 

pode possibilitar, além de informação mútua, um intercâmbio de ajuda recíproca e 

divisão das responsabilidades. Segundo Zabalza (2000, p.22) “[...] a escola não pode 

fazer milagres, mas tampouco deve renunciar ao cumprimento de sua função formadora, 

seja qual for o meio social e cultural no qual se move”. É necessário que a educação 

cumpra seu papel ou finalidade de “[...] produção de personalidades capazes de viver 

em sociedade [...]; dar instrumentos para o acesso a saberes relativamente codificados” 

(SUBIRATS, 2000, p.195). Somente as crianças que experimentam regras claras e 



 

 

justas de convivência na família e na escola vão entender seu papel no grupo e se tornar 

cidadãos autônomos de fato. 

Outro argumento salientado pelos professores enfatiza que a construção de 

valores sociais e morais constituem papel da escola porque a escola é o lugar de 

convivência coletiva, social e de vivência dos valores. Para que os alunos construam 

seus valores, é fundamental, segundo os professores, a “convivência” (viver em comum) 

com outros indivíduos e instituições, além da “vivência” (prática) de uma base de 

conhecimentos morais. Enfatizamos esse aspecto, pois estamos convictos de que 

somente a “veiculação verbal” não é suficiente para que o processo de construção dos 

valores ocorra. Este depende das práticas sociais de seus agentes, da consciência que 

eles têm dos princípios que as animam e do significado de seus esforços no sentido de 

traduzi-las, aplicá-las e mantê-las vivas (CARVALHO, 2002).  Visando exemplificar 

esse argumento citamos a resposta de um dos professores: “Porque é na escola e na sala 

de aula que se abrem espaços para a discussão e vivências de uma educação em valores” 

(Prof. 01, Enf. 1). 

Nesse sentido, alguns autores, entre eles Piaget (1977); Puig (1998); La Taille 

(1996; 2000; 2002; 2006); Araújo (2000; 2007); Menin (1996; 2002); postulam a 

necessidade da construção de uma proposta de educação moral nas escolas. Segundo 

Puig (1998), um dos motivos que impelem para a construção de uma educação moral 

reside no fato de que hoje os problemas mais importantes que têm apresentado a 

humanidade em seu conjunto não são problemas que tenham uma solução 

exclusivamente técnico-científica, mas sim situações que precisam de uma reorientação 

ética dos princípios que as regulam. 

A educação moral, segundo Puig (1998, p.150), não é tão-só um meio de 

adaptação social ou de aquisição de hábitos virtuosos; também não é apenas o 

desenvolvimento do juízo moral ou o descobrimento dos próprios valores. A educação 

moral  

[...] é uma tarefa complexa que os seres humanos realizam com a ajuda 
dos seus companheiros e dos adultos para elaborar aquelas estruturas de 
sua personalidade que lhe permitirão integrar-se de maneira crítica ao seu 
meio sociocultural. É um processo, portanto, de elaboração de formas de 
vida e de maneiras de ser que não são dadas totalmente de antemão, nem 
aparecem graças ao amadurecimento de disposições prévias, mas que 
também não surgem por acaso. É um processo de construção em que 
intervêm elementos socioculturais preexistentes, que traçam um caminho 



 

 

para o indivíduo, mas é também um processo em que cada indivíduo 
intervém de modo responsável, autônomo e criativo. 

  

A escola é o lugar de construção e reconstrução de conhecimentos, de 

convivência coletiva, social e de vivência de valores. Compreender essa dinâmica 

sintetiza uma aposta em um futuro e em cidadãos diferenciados. 

 

III – OS PROFESSORES E A CONSTRUÇÃO DE VALORES 

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

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

modo como o realiza o educador. No campo da formação moral dos alunos, acontece o 

mesmo. A postura desse profissional quando discute diferentes temas, transmite 

conhecimentos e, principalmente, torna-se “exemplo de vivência” do conjunto de 

valores que apregoa, será, sem dúvida, uma das condições essenciais na obtenção do 

êxito educativo. Os professores são “interlocutores da educação moral”. Entretanto, é 

importante não deixar de considerar, que “os professores, além de serem professores, 

também são pessoas envolvidas e afetadas nas suas convicções, sensações, aspirações 

como qualquer outra pessoa que conviva com os conflitos e ambivalências éticas e 

morais da sociedade contemporânea” (GOERGEN, 2007, p.748). 

Nesse sentido, quando os professores foram questionados sobre sua participação 

na construção dos valores, identificamos, nas diferentes respostas dos professores, o 

argumento que há necessidade da intervenção docente no processo de construção dos 

valores. Nesse sentido, o trabalho do professor é essencial, pois é considerado o 

alicerce na vida do aluno, orientador, amigo, modelo. A forma como o professor age e 

pensa é tido como exemplo, como algo a ser seguido pelos alunos. Os professores são 

responsáveis por orientar, mediar e auxiliar no processo de construção dos valores. 

Selecionamos algumas respostas dos professores pesquisados para exemplificar essa 

colocação: “Sendo o professor parte integrante de uma instituição educativa é essencial 

a sua participação na formação de valores sociais e morais dos alunos, partindo do 

princípio que as crianças ainda têm o professor como um exemplo” (Prof.11: Enf 1); 

“Porque o professor é visto pelo aluno como espelho e tem grande influência sobre ele” 

(Prof. 23, Enf.1); “Na maioria das vezes é na escola que os alunos expõem seus 



 

 

problemas, angústias, dificuldades e outros e geralmente vê no professor seu amigo 

conselheiro” (Prof. 07; Enf.1). 

 É interessante destacarmos que o professor poderá ou não, ser revestido de uma 

figura de autoridade a ser “imitado” servir de exemplo ou de modelo de conduta e/ou 

atitudes, auxiliar no processo de construção dos valores nos alunos, a partir dos 

sentimentos que despertar em seus alunos. Segundo La Taille (2006, p.108-132), o 

“querer agir moral” está alicerçado em seis sentimentos. Os dois primeiros aparecem 

indissociáveis para o sentimento de obrigatoriedade: o medo e o amor. Os demais: 

confiança, simpatia, indignação e a culpa, com exceção da culpa, não estão diretamente 

relacionados aos sentimentos de obrigatoriedade, mas o alimentam e o fortalecem. 

Particularmente, no que se refere à confiança, é importante tecer mais alguns 

comentários. Para o autor (2006, p.111), “[...] para depositarmos confiança em alguém, 

além de fazermos hipóteses a respeito da qualidade de suas ações também fazemos 

hipóteses sobre suas qualidades enquanto pessoa moral. Em suma, a confiança implica 

a dimensão moral”.  

De outro lado, do ponto de vista de alunos que freqüentam instituições 

particulares e públicas de ensino médio da Grande São Paulo, segundo pesquisa 

realizada por La Taille e Harkot-de-La-Taille (2006), encontramos a confirmação de 

que os professores constituem uma peça-chave no processo educativo. Nos dados 

explicitados por esses alunos, quando solicitados a respeito da influência que exercem 

seus professores sobre seus valores, os pesquisadores identificaram que, entre os 

agentes sociais do espaço público, observa-se que os professores são vistos como tendo 

mais influência: 66,7% (os meios de comunicação receberam 56,9%, as instituições 

religiosas 47,9%, as propagandas 40,8%). Mas eles ficam bastante atrás dos pais 

(92,6%) e dos amigos (72,9%). Dos adolescentes pesquisados, 14,9% enfatizaram que 

os professores possuem muita influência sobre os valores que possuem; 51,9% média 

influência; 27,3% pouca influência e 6,0% nenhuma influência (LA TAILLE, 2006, 

p.169-170).   

 Cabe ainda ressaltar, segundo Kupfer (1989, p.88), que o professor pode tornar-

se objeto de transferência pelo aluno. Instalada a transferência, o professor torna-se 

depositário de algo que pertence ao aluno, seus desejos de saber, de autoridade. Em 

decorrência dessa “posse”, tal figura assume, inevitavelmente, uma importância 

especial. E é dessa importância que emana o poder que, inegavelmente têm sobre o 



 

 

aluno. Isso explica, em parte, o fato de haver professores que nada parecem ter de 

especial, mas que, na realidade, marcam o percurso intelectual de seus alunos. Nesse 

sentido, enquanto professores não podemos deixar de considerar o valor desses 

elementos subjetivos quando estamos nos referindo ao processo educativo e de 

formação do aluno. 

 Nas respostas dos professores pesquisados, identificamos, ainda, a necessidade 

da escola e desses profissionais dirigirem o processo educativo visando à formação 

humana, organizar o currículo integrando conhecimentos formais e conteúdos éticos e 

morais, em virtude da necessidade de preparar/formar o aluno para “con-viver” com os 

outros indivíduos, com a sociedade, usufruir de seus direitos e respeitar seus deveres. 

Selecionamos algumas respostas de alguns professores para exemplificar esse aspecto: 

“Porque não é apenas em conhecimento que a escola e professor deve se apoiar para 

ensinar o seu aluno, mas também deve haver um comprometimento e envolvimento com 

a formação humana” (Prof. 09, Enf. 1); “O papel do professor é formar cidadãos como 

um todo, não apenas retendo-se em conteúdos conceituais factuais, ou procedimentos, 

mas também nas atitudes” (Prof. 36; Enf. 1).   

Nos argumentos utilizados pelos professores pesquisados, identificamos 

posições que reafirmam que educar é um processo constante e todas as oportunidades 

devem ser aproveitadas quando o objetivo é colaborar na formação do aluno. 

Selecionamos algumas respostas para exemplificar essas posições: “É no grupo que 

surgem oportunidades diversas para se trabalhar esses temas e mostrar ao educando os 

caminhos para a busca da felicidade” (Prof. 38, Enf.01). Entretanto, para que isto 

aconteça, há a necessidade de um projeto coletivo de atuação na escola e não somente 

atividades esporádicas.  

Muitos defensores da integração das áreas disciplinares argumentaram que ela 

não representa simplesmente uma mudança na pedagogia e, sim, que implica uma 

mudança fundamental nas crenças sobre o ensino e a aprendizagem, bem como uma 

visão de realidade em que as coisas são interconectadas e interdependentes. Aqueles que 

a advogam declararam que  

 

[...] as experiências do mundo real não são fragmentadas em áreas e, por 
isso, a integração aumenta a relevância e a motivação para aprender. De 
um ponto de vista prático, o conhecimento vem aumentando rapidamente, 



 

 

e a integração pode evitar a duplicação, identificando conteúdos e 
habilidades transversais. (YUS RAMOS, 2005, p.11)  

 

Ainda, segundo esse autor, os obstáculos para a integração são inúmeros, mas o 

maior deles é a própria especialização docente. Drake (1998 apud YUS RAMOS, 2005, 

p. 11) assinala que  

[...] os programas das séries iniciais do ensino fundamental sempre foram 
mais fáceis de integrar, visto que todas as matérias são dadas por um 
mesmo professor, ainda que tal realidade esteja mudando nos últimos 
tempos com a introdução de especialistas diversos. Entretanto, as coisas 
ficam mais difíceis a partir da 5ª série, visto que a compartimentalização 
do conhecimento escolar em espaços e tempos é muito maior [...]. Os 
professores de 4ª a 8ª séries, que foram educados em um mundo onde as 
disciplinas constituem o princípio organizativo, são formados como 
especialistas e costumam argumentar que esse enfoque levaria à perda de 
sua identidade. Contudo, os que se integraram com êxito tendem a se 
considerar como “professores de estudantes” mais do que como 
professores de domínios acadêmicos específicos. 
 

Nesse contexto, não é possível deixar de considerar a importância da atuação dos 

cursos de formação de professores, seja no nível do magistério ou do ensino superior, 

que possuem o compromisso de preparar o profissional que trabalha na escola. Que 

conhecimentos são necessários para constituir esse profissional? A formação do 

educador precisa considerar o contexto em que se realizará sua atuação profissional. 

Considerando que irá trabalhar com alunos, que estão em processo de formação, 

independente da faixa de idade em que se encontram, é necessário despertar nesse 

profissional um senso crítico e moral. Segundo Goergen (2007) é preciso que os 

docentes recebam uma formação correspondente à oferecida aos alunos, que tenham 

passado por um processo de conscientização de sua própria moralidade, de seus ideais e 

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

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

formação moral.   

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

professores conscientes de sua responsabilidade na promoção desses conteúdos em seus 

alunos. O professor necessita ser formado para respeitar as características de seus alunos 

vivendo seus próprios valores, respeitando os valores de seus alunos e propondo novas 

opções de valores (SCHMITZ et al, 2003). Esse profissional necessita fazer 

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

professor é um portador de valores, e é impossível que não seja vivenciador de valores 



 

 

bem definidos, para sentir-se seguro perante o desafio da promoção dos valores de seus 

alunos (MORAIS, 1991). 

Ressaltamos que a atitude/postura do educador não é só uma condição do êxito 

educativo, mas é também um dos aspectos mais importantes em qualquer proposta de 

educação moral. Nesse sentido, ele poderá assumir a posição do profissional 

heterônomo, centralizar o processo educativo em si e não permitir as trocas entre 

alunos, suas experiências e os conhecimentos/reflexões obtidas a partir delas, ou um 

profissional que, por meio de sua postura e da base moral que possui, possibilita a 

análise e discussão de problemas sociomorais, processos de reflexão sobre eles, trocas 

significativas entre os alunos. Um dos elementos mais significativos da educação moral 

a ser desenvolvido pelos alunos é o diálogo. Os alunos desenvolvem sua capacidade de 

expressão e de compreensão à medida que sentem a necessidade progressiva de escutar 

os demais, de entender o que outros dizem, de ceder ante um argumento melhor ou de 

criticar aquilo que não compartilham (PUIG, 1998, p.118). 

Diante deste quadro, cabe a reflexão: O que é ser professor hoje? Estamos em 

consenso com a posição de Gadotti (2000) quando enfatiza que ser professor hoje é 

viver intensamente o seu tempo, conviver; é ter consciência e sensibilidade. Não se 

pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, assim como não se pode 

pensar num futuro sem poetas e filósofos. Os educadores, numa visão emancipadora, 

não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas 

também formam pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos marketeiros, eles 

são os verdadeiros "amantes da sabedoria", os filósofos de que nos falava Sócrates. Eles 

fazem fluir o saber (não o dado, a informação e o puro conhecimento), porque 

constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade e buscam, juntos, um 

mundo mais justo, mas produtivo e mais saudável para todos. Por isso, eles são 

imprescindíveis. 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após tecer os sentidos atribuídos por professores que atuam no ensino 

fundamental sobre o papel da escola e de seus profissionais na construção de valores, 

reiteramos a posição de que a escola, enquanto instituição social e espaço de ação-

reflexão, possui um papel fundamental no processo de construção e de reconstrução dos 



 

 

valores que norteiam o agir dos alunos. Mesmo que os professores que constituíram a 

amostra dessa pesquisa representem um “olhar”, uma leitura particular de uma realidade 

escolar determinada verificamos uma forte intenção, por parte desses profissionais, em 

resgatar o tema dos valores no contexto educacional.   

Nesse sentido, entendemos que a escola, consciente de seu papel formativo e 

instrutivo, não pode trabalhar com os alunos qualquer valor e de qualquer forma. Caso 

contrário, o valor trabalhado poderá não se constituir como valor para eles. É importante 

que a escola reconheça a centralidade do tema dos valores e introduza-o como uma 

dimensão essencial do currículo, visando garantir ao indivíduo-cidadão1 a construção de 

uma relação crítica com os valores que possui e disponibilidade de reorganização e 

reinserção do conjunto de valores que almeja construir. Mesmo considerando a 

heterogeneidade de valores que regem a sociedade contemporânea, esse fato não impede 

que se possa delimitar um pequeno número de valores que constitua uma base ética 

comum, a saber: a justiça, o respeito pelo outro, a equidade, o respeito pela verdade. 

Tais valores, considerados valores morais universais, isto é, suscetíveis de serem 

aplicados a todas as pessoas, sempre, e em todas as circunstâncias (POWER; 

KOHLBERG, 1989), são exatamente os que estão na base da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem.   

 Além disso, como trabalhar com os valores? Do ponto de vista da ação 

educativa, trabalhar valores de forma tradicional, através de um profissional com uma 

postura heterônoma, como diria Piaget (1948/1994) “sufoca toda personalidade moral”. 

Possivelmente, esse tipo de intervenção mais prejudicará do que possibilitará a 

formação moral do aluno. Assim, estamos nos posicionando a favor de metodologias 

que não objetivem somente ensinar normas e regras, o que deve ou o que não deve ser 

feito, mas espaços educativos que valorizem o diálogo, a troca de idéias, negociações, 

acordos e consensos; coloquem o aluno no papel de intérprete de problemas éticos e 

morais surgidos na escola e fora dela. Nesse sentido, as histórias infantis, as fábulas, os 

contos, representam uma ferramenta pedagógica interessante no trabalho com os alunos 

de 1ª a 4ª séries. E quando, além desses aspectos, entre os personagens desse contexto 

(professores e alunos, alunos e alunos) são tecidos laços de respeito mútuo, vencendo 

                                                           

1 O termo “indivíduo-cidadão”  foi empregado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, p.25) referindo-se ao 
indivíduo que deverá colocar-se, explicitamente, contra valores e práticas sociais que desrespeitem os princípios, 
comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os favoreçam. Isso refere-se a valores, mas também a conhecimentos 
que permitam desenvolver as capacidades necessárias para a participação social efetiva. 



 

 

progressivamente o egocentrismo, estamos já no umbral da moralidade autônoma 

(PUIG, 1998, p. 97). 

 Nesse contexto, é importante destacar o papel fundamental do professor. Ele 

transmite valores não apenas quando os ensina, mas, principalmente, quando os 

transforma em “estilo de vida”, pois os professores são sempre “modelos”.  O professor 

se transforma em instrumento de persuasão, tanto se o pretende quanto do contrário, 

ainda mais, inclusive, do que por suas palavras (ZABALZA, 2000). Acrescentaríamos, 

ainda, que é sendo um professor justo que se ensina o valor e o princípio da justiça aos 

alunos, sendo respeitosos e exigindo que eles também o sejam é que se ensina o 

respeito, não como um conceito, mas como um princípio de conduta. Entretanto, o 

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

justiça são ensináveis também o são os vícios, como o desrespeito, a intolerância e a 

injustiça, pelas mesmas formas (CARVALHO, 2004). 

Compreender a dinâmica desses elementos é essencial, pois a escola pode fazer 

apelos aos profissionais que lá atuam “que defendam posições”, “que realizem 

atividades”, mas é improvável que tudo isso aconteça, se esses profissionais, “peças 

importantes na engrenagem escolar”, não possuírem uma carga de empenho e vontade 

pessoal, combinado com o intelectual, o emocional e sua própria ação.  

 Superar a situação de fragilidade com que a base moral e de valores se encontra 

na atualidade não implica somente adotar uma medida, ou outra, e todo o problema 

estará resolvido. A possibilidade de mudança está diretamente ligada a um 

compromisso coletivo. Nesse sentido, segundo Cortella e La Taille (2005, p.107),  

 

[...] a escola precisa urgentemente assumir sua tarefa, pois é a única 
instituição que ainda tem legitimidade social para tanto, a única que no 
fundo, diz respeito a todo mundo, visto que, em algum momento da vida, 
todo mundo é aluno ou professor, pai ou irmão de aluno [...]. Ou seja, a 
escola ocupa um lugar central na sociedade.  

 

Formar para os valores implica vivência dos mesmos no dia-a-dia da escola e da 

sala de aula, no pátio, no refeitório; enfim, todos os espaços de convívio e de diálogo 

entre pessoas devem estar embebidos desse propósito. Ainda parafraseando os 

professores Cortella e La Taille (2005), a escola é o espaço privilegiado das crianças 



 

 

durante anos; elas crescem lá dentro. Não se pode supor que só se vai ensinar uma parte 

dos conhecimentos, deixando de lado o civismo, a moral e a ética. 

 Durante o texto, nos “aproximamos” dessa delicada questão que é a formação 

moral e de valores na escola e verificamos a complexidade dessa temática. “Olhá-la”, 

utilizando muito mais do que a dimensão do somente “ver”, é essencial se objetivamos, 

enquanto profissionais e pesquisadores comprometidos com essa discussão, colaborar 

na construção de alternativas passíveis de serem executadas e não nos esmorecer diante 

dos desafios que o cenário atual nos apresenta. 
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