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Resumo: Um dos proble-
mas que se coloca na socieda-
de brasileira contemporânea é o 
do como educar para o respeito 
às diferenças e para o respeito 
a todos os seres humanos. Essa 
é uma questão central para éti-
ca. Na busca de uma aproxima-
ção entre a educação e a ética 
no contexto de turmas de Ensino 
Médio da Unidade Escolar Sena-
dor Chagas Rodrigues – UESCR, 
localizada no município de Novo 
Oriente do Piauí, propormos essa 
pesquisa. A razão deste esforço 
se insere no contexto da realida-

-
tos de toda ordem e sem pontos 
de referência, que a orientem 
no caminho de uma melhor con-
dição de existência para os se-
res humanos. Outro aspecto que 
motivou essa pesquisa, refere-
-se à relevância social do estu-
do, uma vez que seus resultados 
poderão contribuir consideravel-
mente para a melhoria no pro-
cesso ensino/aprendizagem, es-
pecialmente no que se refere às 
relações entre todos agentes en-
volvido no processo educativo.
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Abstract: One of the proble-
ms in contemporary Brazilian so-
ciety is how to educate respect 

human beings. This is a central 
question for ethics. In the sear-
ch for an approximation betwe-
en education and ethics in the 
context of High School classes of 
the Senator Chagas Rodrigues – 
UESCR School Unit, located in No-
vo Oriente do Piauí, we propose 
this research. The reason for this 

of the present reality, plunged in 

reference points, that guide it in 
the way of a better condition of 
existence for the human beings. 
Another aspect that motivated 
this research, refers to the social 
relevance of the study, since its 
results may contribute conside-
rably to the improvement in the 
teaching / learning process, es-
pecially in relation to the rela-
tionships among all agents invol-
ved in the educational process.

Keywords: Education. Ethic.  
Society.

Introdução

As várias transformações 
ocorridas no processo histórico 
ao longo dos anos nos exigem 
mudanças de modelos, de ações, 
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de atuação pessoal e social. São 
-

ças, vivemos um tempo em que 
as informações e a comunicação, 
essenciais para a compreensão e 
a participação no mundo, se pro-
cessam rapidamente.

Os avanços tecnológicos nos 
impulsionam até mesmo pa-
ra novas formas de viver e sen-
tir o mundo, novas formas de ver 
o próprio homem em meio a tan-
tas mudanças, questionamo-nos 
sobre o que fazer com elas, sobre 
sua validade, sua essência, sobre 
nosso fazer diário no processo de 
educar. Tantos avanços e tantas 
exigências, muitas vezes extem-
porâneos, que geram dúvidas, 
questionamentos, insegurança.

O mundo nos pede rapidez, 
capacidade, conhecimento, mas 
não nos mostra o como utilizar 
tudo isso de maneira correta, de 
forma a promover maior equilí-
brio e felicidade para as pessoas. 
Desvelar o processo de constru-
ção e aplicação dos conhecimen-
tos sempre foi à meta de vários 
estudos ao longo da história, 
que mesmo hoje, diante de tan-
tos avanços e de um grande nú-
mero de pesquisas, constitui-se 
como algo em constante interro-
gação. O que e para que apren-
demos? Por que a escola ainda 

também para a dimensão ética?
Paulo Freire, nos ajudar no 

traçado de uma linha de raciocí-
nio cujo ponto de partida é a éti-
ca em educação.

Não é possível pensar os seres 
humanos longe, sequer, da éti-

ca, quanto mais fora dela. Es-
tar longe ou pior, fora da ética, 
entre nós, mulheres e homens, 
é uma transgressão. É por isso 
que transformar a experiência 
educativa em puro treinamento 
técnico é amesquinhar o que há 
de fundamentalmente humano 
no exercício educativo: o seu ca-
rácter formador. Se se respeita a 
natureza do ser humano, o ensi-
no dos conteúdos não pode dar-
-se alheio à formação moral do 
educando. Educar é substantiva-
mente formar” (FREIRE, 1996, 
p. 17-19).

Em suas palavras, Paulo Freire 
expressa a complexidade do pro-

-
são do humano. De “um” humano 
que é simultaneamente sujeito e 
objeto do ato educativo, ao mes-
mo tempo é individual e coletivo, 
que se equaciona pessoa e pro-

As questões éticas, entendidas 
como dimensões complexas e in-
tegradoras, onde se sobrepõem 
o racional e o emocional, o afe-
tivo e o intuitivo, o pensamento 
e a ação, o objetivo e o subjeti-

os valores e intersticiam-se no 
quotidiano dos indivíduos e das 
comunidades, contribuindo para 
que aí equacionem os seus senti-
dos individuais e coletivos (CAE-
TANO; SILVA, 2009, p. 50).

Ao longo dos séculos, a impor-
tância da ética no processo for-
mativo dos indivíduos tem sido 

-
lósofos, educadores e teóricos 
de diversas áreas do conheci-
mento. Particularmente, nos 
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últimos anos, esse debate tem 
-

tivos, merecendo aqui destacar 
dois deles. Um é natureza mais 
geral, e diz respeito às profun-
das transformações sofridas pe-
la sociedade contemporânea, 
nos mais variados setores da vi-
da humana. O segundo refere-se 

indivíduos que sejam, ao mes-
-

mos, porém sem a perda dos la-
ços de solidariedade social.

Esses dois fatores têm concor-

a relação ética e educação den-
tro do processo educativo, con-
siderando que o caráter social 

-
rá-la em um processo por meio 
do qual se dá o próprio proces-
so de constituição dos humanos. 
Nessa perspectiva, a educação 
contribui para que os homens 
construam suas relações bus-
cando referência nos valores de-
fendidos na vida social, os quais 
ganham consistência em contex-

Por sua vez, a escola é a ins-
tituição social que, no mun-
do moderno, assume um duplo 
compromisso: trabalhar a siste-
matização, transmissão e (re)
construção dos saberes histori-
camente produzidos, e promover 
a formação ética dos indivíduos, 
na perspectiva da construção e 
consolidação da cidadania ple-
na. Em função disso, a dimen-
são ética da relação professor-
-aluno merece especial atenção, 
notadamente quando se parte 
da premissa que o professor é 

meramente transmitir saberes, é 
responsável pela mediação en-
tre o conhecimento e o educan-
do, o que se dá por meio de sua 
prática pedagógica.

Considerando o exposto, o ob-
jetivo do presente artigo é anali-
sar a relação entre ética e educa-
ção, ressaltando elementos que 
concorram para sua compreen-
são em dois contextos interde-
pendentes – educação concebida 
como prática social e educação 
formal, desenvolvida no interior 
da instituição escolar.

Visando o alcance desse ob-
jetivo, o texto está estruturado 
em três partes. A primeira parte 
aborda a educação como prática 
social, situando o debate no con-
texto das constantes e velozes 

na sociedade contemporânea. A 
segunda parte trata da relação 
entre moral e ética, ressaltando 
aspectos relevantes desta última 
para a educação considerada de 
forma geral e aquela de natureza 
escolar. Por último, analisam-se 
as implicações da dimensão ética 
para a relação professor-aluno.

A educação como 
prática social

Etimologicamente falando, a 
palavra latina educare é a raiz 
do vocábulo educação, e tem co-

decidir num sentido externo, le-
vando o indivíduo de um ponto 
onde ele se encontra para ou-
tro que se deseja alcançar. Nes-
sa perspectiva, educação pode 
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ser compreendida apenas co-
mo instrução ou mera aquisi-
ção de informações (alimentar 
o outro com informações), sem 

-
mento acumulado.

Também está ligada a pala-
vra educere, verbo composto do 

ex (fora) + ducere (con-
-

mente ‘conduzir para fora’, ou 
seja, preparar o indivíduo para 
o mundo, promovendo o surgi-
mento de dentro para fora das 
potencialidades que o indivíduo 
possui, promovendo assim a for-
mação integral do ser humano 
(educere) sendo, assim, o pro-
cesso que indicaria o pleno de-
senvolvimento das potenciali-
dades do homem.

Esse outro sentido impli-
ca considerar o educando como 
um sujeito ativo que faz parte de 
determinado grupo social, e que 
acumula, sistematiza e reelabo-
ra conhecimentos, levando em 
conta as relações que estabelece 
com os demais membros desse 
mesmo grupo. Nessa perspecti-
va, a educação pode ser concebi-
da como uma prática social que 
ocorre em um contexto históri-
co, de forma relacionada à ma-
neira como os homens produzem 
sua própria existência, possuin-
do múltiplos sentidos e alcances 
para o indivíduo e a coletividade.

De fato, nenhum indivíduo es-
capa da educação, pois ela ocor-
re em todos os espaços sociais, 
sendo um deles o escolar. Assu-

-
ra os grupos humanos que o vi-
venciam, a educação revela um 

caráter eminentemente social, 
considerando o contexto no qual 
se realiza. Nessa lógica, ela “[...] 
é um dos principais meios de re-
alização de mudança social ou, 
pelo menos um dos recursos 
de adaptações das pessoas, em 
um mundo em mudança [...]” 
(BRANDÃO, p. 23).

Também é relevante destacar 
que, como prática social, a edu-
cação sempre está fundada em 
uma visão de mundo, de conhe-
cimento, e de homem. Essa visão 
assume um caráter transformar 
ou não frente à realidade social, 

-
retamente o processo formati-
vo dos indivíduos. Assim, sem-
pre há uma intencionalidade na 
prática pedagógica, bem como 
nas ações de professores e alu-
nos. Essas ações são orientadas 
por concepções que se originam 
em função de determinados con-
dicionantes de natureza política, 
econômica, social, cultural etc.

Mergulhado em avanços tec-
-

de alcance, a sociedade con-
temporânea é marcada por 
perplexidades e incertezas diver-
sas. Todavia, paradoxalmente, 
essa mesma sociedade convive 
com um expressivo crescimen-
to de problemas graves, como, 
por exemplo, fome e miséria que 
avassalam continentes e regiões 
bastante diferenciadas do pla-
neta. Neste contexto, cabe per-

valores éticos devem ser defen-
didos em um mundo que, de re-

-
zado, considerando o avanço do 
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conhecimento e suas repercus-
sões sobre a vida das pessoas?

Perguntas como essas refor-
çam a convicção de que, no mun-
do atual, a educação vê-se dian-
te de diversos problemas, frente 
aos quais precisa se posicionar 
de forma crítica. Dentre esses 
problemas, merecem destaque a 
formação para a cidadania ple-
na, a necessidade do respeito à 
diversidade cultural, a democra-
tização tanto da sociedade quan-
to do próprio espaço escolar e o 
combate à violência.

Particularmente, em relação 
ao último item, Chauí (2000) 
enfatiza que os atos de violên-
cia cometidos contra os homens 
caracterizam-se como ações que 
retiram dos indivíduos sua au-

-
manizando-os. Situando o de-
bate no âmbito da formação 
cultural brasileira, a autora res-
salta que nossa sociedade revela 
também diversas formas de vio-
lência simbólica, sendo

[...] marcada pela estrutura hie-
rárquica do espaço social que 
determina a forma de uma so-
ciedade fortemente verticaliza-
da em todos os seus aspectos: 
nela, as relações sociais e inter-
subjetivas são sempre realiza-
das como relação entre um su-
perior, que manda, e um inferior, 
que obedece. As diferenças e as-
simetrias são sempre transfor-
madas em desigualdades que 
reforçam a relação mando-obe-
diência. O outro jamais é reco-
nhecido como sujeito nem como 
sujeito de direitos, jamais é re-
conhecido como subjetividade 
nem como alteridade (p. 89).

Considerando esse cenário, é 
fundamental que as políticas pú-

-
ção, no país, invistam, cada vez 
mais, em ações que estabeleçam 
e consolidem a relação educação 
e cidadania, bem como em ou-
tros temas a ela relacionados co-
mo democracia, justiça, solida-
riedade e autonomia.

Dentre as várias questões que 
circundam a discussão sobre a 
formação para a cidadania, du-
as merecem destaque: O que é 
cidadania? Como formar um ci-
dadão? Para a primeira pergun-
ta, podemos sinalizar, ainda que 
provisoriamente, que cidadania 
é algo complexo, que vai além da 
mera formalidade: trata-se, na 
verdade, de um processo políti-
co. Quanto à segunda pergunta, 
Coutinho (1994) nos esclarece 
que, para formar um cidadão, a 
educação precisa atualizar “[...] 
todas as possibilidades de reali-
zação humana abertas pela vida 
social em cada contexto histori-
camente determinado” (p. 2).

No Brasil, do ponto de vista 
legal, a formação para a cidada-

educação nacional. A Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Na-
cional – Lei 9.394/96 – trata a 
questão nos seguintes termos:

Art. 2º. A educação, dever da fa-
mília e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ide-
ais de solidariedade humana, tem 

-
vimento do educando, seu prepa-
ro para o exercício da cidadania e 
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No mundo moderno, a educa-
-

ponsabilidade social de uma ins-

Devido à amplitude do seu traba-
lho, essa instituição tem exerci-
do um papel fundamental na vida 
individual e coletiva das pessoas. 
Portanto, numa visão emancipa-
tória e crítica do saber, a escola 
precisa constituir-se em um es-
paço social que crie oportunida-
des visando permitir a ampliação 
e consolidação da cidadania dos 
atores que a vivenciam.

A escola, de fato, institui a ci-
dadania. É ela o lugar onde as 
crianças deixam de pertencer ex-
clusivamente à família para in-
tegrarem-se numa comunidade 
mais ampla em que os indivídu-
os estão reunidos não por víncu-

-
de, mas pela obrigação de viver 
em comum. A escola institui, em 
outras palavras, a coabitação de 
seres diferentes sob a autoridade 
de uma mesma regra (CANIVEZ, 
1991, p. 33).

Nessa mesma perspectiva, 
a escola tem a importante fun-
ção de contribuir para fortale-
cer a democracia. É o compro-
misso com a democratização de 
suas práticas que contribui pa-
ra que ela seja, de fato, um es-

um local que reconhece a ne-
cessidade do respeito à percep-
ção do outro, “[...] num mundo 
social intersubjetivamente par-
tilhado” (HABERMAS, 2004, p. 
109). Trata-se de defender, por-
tanto, uma educação escolar que 

efetivamente contribua para aju-
dar os indivíduos a reconhecer o 
outro, respeitando suas diferen-
ças. Para tanto, é preciso que os 
professores tenham como pre-
ocupação básica a formação in-
tegral dos seus alunos, articu-
lando duas grandes dimensões 
– moral e intelectual –com vis-
tas ao desenvolvimento da auto-
nomia do indivíduo.

Kant (1985), a autonomia dos 
sujeitos corresponde à conquista 
da sua maioridade intelectual e 
moral. É por meio de uma cons-
ciência autônoma, que os indiví-
duos sabem resolver problemas 
diversos, desenvolvendo uma re-

-
ciso utilizar conhecimentos e não 
apenas informações, e apoiar-
-se em princípios éticos e não 
apenas em vivências que, mui-
tas vezes, podem não traduzir os 
valores morais do coletivo.

Sem dúvida, toda educação 
exige, em alguma medida, o di-
álogo entre os sujeitos que reali-
zam. Assim, a ética torna-se in-
dispensável, sobretudo, porque 
pode contribuir para o proces-
so de humanização dos homens, 
considerando os valores que 
norteiam suas condutas. Dessa 
questão trataremos no próximo 
item do texto.

Natureza e alcance da 
ética para a educação

Toda e qualquer ação huma-
na é baseada em determinados 
valores que, por sua vez, estão 
estreitamente relacionados aos 
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interesses que movem os atos 
de cada indivíduo. Essa premissa 
leva ao reconhecimento de que 
a ética precisa estar permanen-
temente presente nas práticas 
da escola! Para tanto, é funda-
mental que todos os educadores 
questionem o sentido de suas 
ações em sua prática pedagó-

-
na de forma isolada como uma 
disciplina qualquer. Ao contrá-
rio, ela perpassa todos os com-
ponentes curriculares, mostran-
do se nas atitudes dos docentes 
e dos outros indivíduos que vi-
venciam a escola.

Todavia, uma compreensão 
mais contextualizada da questão 
ora levantada supõe a discussão, 
ainda que breve, do que pode-
mos entender por ética, bem co-
mo de sua natureza e alcance em 
relação ao fenômeno educativo.

Ainda que não seja intenção 
deste texto proceder á uma “ar-
queologia teórica” do conceito 
de ética, é fundamental registrar 
que a ética começa a ser discuti-
da ainda no mundo grego. Con-
tudo, para os interesses do pre-
sente trabalho esse conceito será 
focalizado de forma associada a 
outro que lhe é complementar, 
quando se discutem as ações hu-

necessária para, no item seguin-
te, discutirmos a dimensão ética 
na relação professor-aluno.

Na verdade, tanto a ética 
quanto a moral vêm sendo ob-
jeto de discussão dos diversos 
ramos das ciências humanas e 

campo desta última, é grande o 

volume de obras produzidas a 
-

gos até os dias atuais. Apesar 
disso, é muito comum, na vi-
da cotidiana, serem igualados 

Todavia, é preciso distinguir es-
ses conceitos, visto que ambos, 
em uma análise mais cuidadosa, 
não são sinônimos.

De fato, algumas palavras 
possuem um alcance polissêmico 
considerável. Dentre elas, está à 
ética que, muitas vezes, é vista 
como uma “[...] daquelas coisas 
que todo mundo sabe o que são, 
mas que não são fáceis de ex-
plicar, quando alguém pergunta” 
(VALLS, 1993, p. 7). Mas é pre-
ciso lembrar, também, que ética 
é um vocábulo a ser interpreta-
do levando em conta a cultura na 
qual é invocado.

No plano etimológico, ética 
é “o estudo dos juízos de apre-
ciação referentes à conduta hu-

-
ção do ponto de vista do bem 
e do mal, seja relativamente 
à determinada sociedade, seja 
de modo absoluto” (FERREIRA, 
1995, p. 280).

Aprofundando a etimologia 
dessa palavra, cabe registrar que 
ética deriva do grego ethos, que 
quer dizer o modo de ser, o ca-
ráter. Todavia, o mundo romano 
traduziu o ethos grego para o la-
tim mos, moris
é costume, do qual se originou 
a palavra moral. Nessa perspec-
tiva, as duas palavras sinalizam 
um tipo de conduta – o compor-
tamento propriamente humano, 
que não é natural. Em função 
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disso, a ética é histórica e social-
mente construída, tomando co-
mo referência as relações coleti-
vas dos humanos.

Todavia, é importante um 
exame mais detalhado da natu-
reza e do alcance dos dois ter-
mos mencionados, especialmen-
te quando desejamos associá-los 
à educação. De acordo com Váz-
quez (1980), a ética correspon-
de à preocupação na maneira 
como os indivíduos tornam le-
gítimas suas relações sociais, 
o que a caracteriza como uma 

atos morais dos sujeitos, con-
siderando determinada realida-
de. Para o autor, trata-se de al-
go conquistado e adquirido pelo 
hábito, no sentido de universida-
de do comportamento humano.

Em decorrência de um contexto 
social, político, econômico e cul-
tural, a ética é universal, possi-
bilitando o estabelecimento de 
um código regulador de condu-
tas para todos os indivíduos que 
compõem certo grupo social. Nes-
se sentido, o código estabelecido 
pela ética é relativo ao contexto 
no qual os sujeitos éticos vivem 
e praticam suas ações de caráter 
moral. Em síntese, a ética pode 
iluminar a consciência do homem, 
fundamentando e dirigindo suas 
ações, no plano individual e social 
(SOUSA, 2007, p. 226).

A ética pode ser compreendi-
da, portanto, como uma crítica 

orienta a conduta humana. Sob 
esse ângulo, sua principal fun-
ção é problematizar as atitudes, 

-
lores que orientam a ação do ho-
mem. Portanto, a ética situa-se 
no campo dos princípios morais 
e dos valores que orientam os 
homens em suas ações, toman-
do como referência outros indiví-
duos de determinada sociedade. 
Sendo um produto histórico-so-
cial, a ética ilumina a consciên-
cia humana, à medida que “[...] 
sustenta e dirige as ações do ho-
mem, norteando a conduta indi-

é virtude, o que é bom ou mal, 
certo ou errado, permitido ou 
proibido, para cada cultura e so-
ciedade” (SOUZA, 1995, p. 187).

Devido ao seu alcance para a 
-

gurado como um grande eixo 
aglutinador de discussões de um 
considerável número de teóricos 
vinculados às mais variadas áre-
as do conhecimento. Do ponto 
de vista sociológico, por exem-
plo, uma importante contribui-
ção vem de Weber (1991) para 
quem, na conduta dos humanos, 
há duas éticas que estabelecem, 
entre si, uma relação de antino-
mia – ética da responsabilidade 

De acordo com o autor, po-
demos compreender a ética da 
responsabilidade como sendo 
aquela que leva os humanos a 

-
tindo sobre possíveis repercus-
sões das atitudes que possam vir 
a tomar em determinado contex-
to social. Embora não regule a 
conduta do homem comum, mas 
do homem político, essa ética 
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chama o homem à responsabili-
dade de fazer uma previsão do 
que pode decorrer de suas de-
cisões. Nessa dimensão ética, o 
sujeito social modela seus atos 
e “[...] age sempre tendo ou-
tros sujeitos em mente, à medi-
da que precisa imprimir uma in-
tencionalidade às suas ações; ao 
levar o outro em consideração, 
realiza, portanto, uma ação re-

-
nalidades – ganha consistência 
e visibilidade em relação ao ho-
mem comum, levando-o a agir 
conforme seus sentimentos e va-
lores, o que muitas vezes impli-
ca ações dotadas de certa inge-
nuidade. Portanto, ao utilizar-se 
dessa ética, o homem não me-
de muito as consequências dos 
seus atos, nem tampouco a co-
erência e adequação dos meios 
que pode utilizar para obter cer-
tos resultados, considerando as 
relações que estabelece com os 
outros indivíduos. Por isso, nes-
sa postura prevalece a noção de 

-
do da própria ética.

Também é relevante con-
-

ca e moral possui uma his-
toricidade. Vázquez (1980) 
explicita a relação entre am-
bas nos seguintes termos:

A moral não é ciência, mas obje-
to da ciência; e, neste sentido, é 
por ela estudada e investigada. A 
ética não é a moral e, portanto, 
não pode ser reduzida a um con-
junto de normas e prescrições; 
sua missão é explicar a moral 

efetiva [...] A ética pode servir 
para fundamentar uma moral, 
sem ser em si mesma normativa 
ou preceptiva (p. 13).

Sob esse ângulo, o caráter 
-

ca uma posição acima da mora-
-

xão crítica a respeito da moral, 
à medida que busca distanciar-
-se das ações para melhor ana-
lisá-las, embora preserve com 
essas mesmas ações a necessá-
ria articulação, levando em con-
ta os contextos sociais nos quais 
elas são realizadas.

Então, em que se diferen-
ciam ética e moral? Para Lalan-
de (1993), a resposta para esta 
questão implica considerar que 
“[...] historicamente a palavra 
ética foi aplicada à moral sob to-
das as suas formas, quer como 
ciência, quer como arte de diri-
gir a conduta” (p. 348). Levan-
do em conta essa ideia, o autor 

-
cia cujo objeto de estudo cor-
responde aos juízos de aprecia-
ção a respeito do conjunto de 
atos humanos, considerados es-
tes como bons ou maus. Essa é 
outra ideia que contribui para o 
entendimento de porque a ética 
possui um caráter mais genéri-
co que a moral.

Todavia, por mais que possam 
ser tomadas como instâncias in-
tercambiáveis entre si, ética e 
moral são conceitos distintos. 
Ricoeur (1990) diferencia am-
bas nos seguintes termos: “[...] 
é por convenção que reservarei 
o termo ética para a procura de 
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uma vida boa e o de moral para 
a articulação entre esta perspec-
tiva e as normas caracterizadas 
ao mesmo tempo pela pretensão 
à universalidade e por um efeito 
de coação” (1990, p. 200).

Para Lalande (1993), a mo-
ral corresponde ao conjunto de 
determinações de comporta-
mentos aceitos em uma época 
e sociedade. Assim, ela equiva-
le a regras que restringem a li-
berdade do indivíduo, caracte-
rizando-se como um campo no 
qual são estabelecidos os valo-
res que dizem respeito ao bem e 
ao mal, ao desejável e ao inde-
sejável em termos de comporta-
mento dos indivíduos.

A ética efetivamente contri-
bui para o convívio da plurali-
dade nos vários espaços públi-
cos, dentre os quais se destaca 
a instituição escolar. Nesse nível 
de entendimento, cabe pergun-
tar: como a escola pode contri-
buir, na sociedade contemporâ-
nea, para a formação ética dos 
indivíduos, desenvolvendo valo-
res como, por exemplo, justiça, 
solidariedade e autonomia?

A resposta a essa pergunta, 
certamente não é fácil e rápida. 
Todavia, no mundo globalizado, 
cresce substantivamente a im-
portância e responsabilidade da 
escola com a formação integral 
dos indivíduos e, portanto, com 
a dimensão ética dos sujeitos. 
Considerando essa ideia, a es-
cola é um espaço extremamen-
te favorável para a construção e 
formação ética dos indivíduos.

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

transmitidos pelos professores, 
pelos livros didáticos, pela orga-
nização institucional, pelas for-
mas de avaliação, pelo compor-
tamento dos próprios alunos, e 
assim por diante. [...] Isso sig-

como um todo, ao invés de cada 
professor tomar isoladamen-
te suas decisões. Daí a propos-
ta de que se inclua o tema ética 

-
cação (RIOS, 2002, p. 70).

Por outro lado, é preciso com-
preender que a escola está in-
serida em uma realidade que 

-
-

sa realidade, diversos proble-
mas fazem-se presentes, como, 
por exemplo, diversas formas de 
violência – agressões, consumo 
de drogas, ameaças, preconcei-
tos e discriminações contra as 
diferenças culturais, desrespei-
to aos direitos humanos dos vá-
rios segmentos que a compõem 
(professores, alunos, funcioná-
rios técnico administrativo, pes-
soal de apoio, pais). Além disso, 
há uma gama de situações que, 
frequentemente, acabam por 
afrontar a dimensão ética da for-
mação dos indivíduos.

Em nossas escolas não é dife-
rente, por isso discutir [...] éti-
ca hoje, na sociedade brasilei-

ao mesmo tempo em que ve-
mos os indivíduos se referirem 
a ela com frequência, percebe-
mos uma descrença em relação 
à possibilidade de sua interfe-
rência. Na medida em que por 
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rompem com a dignidade huma-
na, parece não ter sentido recla-
mar a presença da ética.

[...] Na verdade, é por essa razão 
mesmo que temos necessidade 
de buscá-la. É ela que, ao ter no 
horizonte o bem comum e a dig-
nidade humana, exige que este-
jam presentes o respeito mútuo, 
a justiça, a solidariedade, o diálo-
go, bases de construção da cida-
dania (RIOS, 2002, p. 68).

Com efeito, a dimensão ética 
da educação contribui para for-
mar e construir o indivíduo, além 
de lhe permitir perceber-se co-
mo um membro do grupo social. 
Por esse motivo, a ética não po-
de ser reduzida ao campo da teo-
rização a respeito do agir moral. 
Ao contrário, ela é algo extrema-
mente prático que preserva es-
treita relação com a ação dos 
sujeitos na sociedade, em seus 
diferentes contextos – político, 
social, econômico, cultural, edu-
cacional etc. Em função disso, 
a ética acaba assumindo efeti-
vamente um caráter eminente-
mente coletivo e não individual.

Diante desse cenário, trazer 
a ética para a educação escolar 
impõe aos educadores vários de-

-
senvolver a capacidade de dis-
tinguir os limites que assegurem 
a coexistência de valores que 
traduzam a diversidade das cul-
turas e dos indivíduos, bem co-
mo reconhecer e administrar 

-
rer da convivência dessas dife-

respeito a promover uma edu-
cação ética que ensine os edu-
candos a combater preconceitos 
e discriminações de naturezas 
diversas, e abrir-se ao diálogo 
com valores diferentes daque-
les presentes em seu meio so-
cial. Para tanto, o educador pre-
cisa assumir um compromisso 
que articule conhecimento cien-

na prática educativa, como nos 
alerta Freire (1996):

ou da professora deve coincidir 
com sua retidão ética. É uma lás-
tima qualquer descompasso en-
tre aquela e esta. Formação cien-

outros, coerência, capacidade de 
viver e aprender com o diferente, 
não permitir que o nosso mal-es-
tar pessoal ou a nossa antipatia 
com relação ao outro nos façam 
acusá-lo do que não fez, são obri-
gações a cujo cumprimento deve-
mos humilde mas perseverante-
mente nos dedicar (p. 16).

De fato, a formação ética dos 
indivíduos na escola exige um no-
vo relacionamento entre profes-
sor e aluno, de forma a ocorrer 
o reconhecimento e a legitimida-
de da ética no processo educati-
vo. Por isso, mais do que ensinar 
conceitos e valores como cidada-
nia, crítica, democracia, solida-
riedade e respeito, é preciso que 
os atores vivenciem e compar-
tilhem tais valores no ambiente 
escolar. Este pode ser o caminho 
para que ocorram atitudes trans-
formadoras no espaço escolar.
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Por uma educação ética: 

professor-aluno?

Vivemos em uma sociedade 
que tem recebido nomes diver-
sos: era do conhecimento, so-
ciedade do conhecimento, so-
ciedade em rede, sociedade da 
comunicação. Todavia, indepen-
dentemente do nome que lhe 
atribua, a sociedade contem-
porânea demanda uma rela-
ção professor-aluno diferencia-
da daquela vivida tempos atrás 
e que, em alguns espaços edu-
cativos, teima em sobreviver. 
Orientada por uma ética cole-
tiva, essa nova relação decorre 

-
ada, sobretudo, em um pensa-
mento pedagógico plural e inte-
rativo (PERRENOUD, 2001).

Assegurar a discussão ética 
no contexto escolar implica en-

de instalar e sedimentar, em to-
das as áreas curriculares, uma 
constante atitude crítica. Por sua 
vez, essa atitude precisa efetiva-
mente oportunizar aos educan-
dos condições que levem ao de-
senvolvimento de sua autonomia 
intelectual, sem perder de vista 
valores como solidariedade, de-
mocracia e cidadania.

Na perspectiva de uma ética 
coletiva, a relação professor-alu-
no implica conceber a educação 
como um processo que contribui 
para um duplo processo: pen-
sar um projeto plural de socie-

humano e das possibilidades que 

ele tem para se transformar do 
que é para o que poderá vir a 

que se alimentam mutuamen-
te, visto que homem e educação 
criam-se simultaneamente.

No âmbito escolar, a rela-
ção professor-aluno supõe uma 
prática pedagógica na qual es-

-
diador entre o educando e o co-
nhecimento. Nesse contexto, a 
mediação corresponde ao “[...] 
processo de intervenção de um 
elemento intermediário numa 
relação: a relação deixa então de 
ser direta e passa a ser media-
da por esse elemento” (OLIVEI-
RA, 1997, p. 34).

-
tiva, a aprendizagem ocorre me-
diante a criação, pelo professor, 
de determinadas condições que 
ajudem o aluno a apreender e 
produzir conhecimentos. Tal pro-
cesso implica que o trabalho do 
professor vá além da transmis-
são de informações e conheci-
mentos. Por exemplo: ao fazer 
perguntas e ouvir os alunos, o 
educador cuida para que os edu-
candos possam expressar suas 
ideias, dar opiniões e construir 
conceitos próprios. Sob esse ân-
gulo, o seu trabalho desencadeia 
nos educandos reações diversas, 
ao mesmo tempo em que nega 
o caráter unidirecional de sua 
atuação pedagógica.

Na relação professor-aluno é 
importante considerar que o ato 
pedagógico possui três dimen-
sões complementares entre si – 
axiológica, epistemológica e éti-
ca. Sousa (1999) explicita os 
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-
guram essas dimensões,

axio-
lógica do pedagógico impli-
ca considerar que o ser humano 
deve ter sua expressão assegu-
rada integralmente, visto que a 
educação deve assumir a tare-
fa de propiciar o seu desenvol-
vimento de forma gradativa [...] 
devemos evitar abrir mão dessa 
integralidade dos valores educa-
cionais, sob pena de fragmentar-
mos a ação pedagógica.
No que se refere à dimensão 
epistemológica [...] o professor 
deve evitar cair tanto em dog-
matismo quanto em relativismos 
pouco fundamentados e acríticos 
que possam vir a banalizar a dis-
cussão dos conteúdos, bem como 
o seu próprio processo formativo 

Quanto à terceira dimensão – éti-
ca – [...] sempre que alguém re-
conhece um conhecimento ético 
relacionado com os valores mo-
rais [...] estabelece-se entre esse 
saber e o sujeito uma relação que 
é instalada não a partir de uma 
votação democrática, mas de um 
compromisso de natureza pessoal 
(p. 23, grifos do autor).

Do ponto de vista da educação 
ética, trata-se de construir uma 
relação professor-aluno sintoni-
zada com as novas exigências 
da aprendizagem em um mun-
do em constantes transforma-
ções. É uma relação que deman-

de sua postura pedagógica, de 
-

cativo nível de compromisso seu 
com as questões sociais e educa-
cionais do seu tempo.

Por outro lado, é preciso não 
perder de vista que a relação 
professor-aluno pode assumir 
diferentes sentidos, dependendo 
da concepção de educação que a 
fundamenta. Portanto, na pers-
pectiva de uma educação ética, 
a relação professor-aluno impli-
ca considerar que todo professor, 
em sua prática, traz consigo uma,

[...] visão de homem, de mun-
do, de sociedade, de cultura, de 
educação que dirige suas op-
ções e suas ações mais ou menos 
conscientemente. Ele é um cida-
dão, um “político”, alguém com-
promissado com seu tempo, sua 
civilização e sua comunidade, e 
isso não se desprega de sua pele 
no instante em que entra em sala 
de aula (MASETTO, 2003, p. 31).

Nesse contexto, a relação 
professor-aluno precisa assumir 
um caráter dialógico e emanci-
patório. Portanto, é fundamental 
que essa relação crie um clima 
de liberdade que, de fato, com-
bata o vínculo de dependência 
que, tradicionalmente, veio se 
manifestando no aluno em rela-
ção ao professor.

Sob esse ângulo, é preciso tra-
balhar na perspectiva de cons-
truir duas categorias fundamen-
tais que devem estar presentes 
na relação pedagógica: esclareci-
mento e emancipação! Para tan-
to, é necessário mudar o discur-
so e, ao mesmo tempo, alterar a 
própria relação professor-aluno, 
em termos práticos. Obviamen-
te, há, também, condicionantes 
institucionais que interferem na 
maneira como os professores se 
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relacionam com os alunos, toda-
via, é preciso que tais condicio-
nantes não impeçam educado-
res e educandos de construírem 
uma relação adequada às ne-
cessidades de ambos. A clare-
za deste ponto implica, por parte 
do professor, compreender que o 
ato pedagógico é politicamente 
determinado e, em consequên-
cia, fazer uma opção para orien-
tar o seu trabalho.

Além disso, é relevante que o 
educador reconheça que trabalho 
que ele realiza com os educandos 
implica lidar tanto com aspectos 
cognitivos como sociais e emo-
cionais da aprendizagem. Na di-
mensão cognitiva, a ação docen-
te concorre para a construção de 
um processo de ensinar e apren-
der, visando à transmissão e assi-
milação de conhecimentos histo-
ricamente construídos. No plano 
sócio emocional, está relacionada 
aos vínculos afetivos que se es-
tabelecem entre professor e alu-
nos. É a combinação desses fa-
tores, na ação do professor, que 
imprime ao ensino, simultanea-
mente, uma direção da aprendi-
zagem e uma orientação voltada 
para a atividade autônoma e in-
dependente dos educandos.

Por último, é importante res-
saltar que, para articular essa 
dupla direção na relação profes-
sor-aluno, com vistas à consoli-
dação de uma educação ética, é 
essencial que o educador busque 
imprimir ao seu trabalho três ti-
pos de autoridade:

-
nifesta no domínio da matéria 

que ensina e dos métodos e pro-
cedimentos de ensino, no tato 
em lidar com a classe e com as 
diferenças individuais, na capaci-
dade de controlar e avaliar o tra-
balho dos alunos e o trabalho do-
cente. [...] A autoridade moral 
é o conjunto das qualidades de 
personalidade do professor: sua 

-
dade, senso de justiça, traços de 
caráter. [...] A autoridade técni-
ca constitui o conjunto de capaci-
dades, habilidades e hábitos pe-
dagógico-didáticos necessários 

-
missão e assimilação de conhe-
cimentos aos alunos (LIBÂNEO, 
2003, p. 252).

Metodologia

O estudo apresentado trata-
-se de uma pesquisa de campo, 
que busca observar, registrar, 
analisar, comparar e ordenar da-
dos, sem quaisquer interferên-
cias, procurando descobrir os 
fatos e encontrar resultados sig-

além de registrar, analisar e in-
terpretar os fenômenos estuda-
dos busca primordialmente des-

que contribuem para a ocorrên-
cia do problema investigado.

Além disso, desenvolveu-se 
também uma pesquisa biblio-

minuciosa seleção de todo ma-
terial possível publicado sobre 
o assunto, onde o trabalho ati-

-
litou produzir um rico conheci-
mento a respeito da abordagem 
da pesquisa. Além de visitação, 
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observação minuciosa, entrevis-
tas a professores e pais, e deba-
tes com alunos e professores.

-

de forma global qual a visão dos 
alunos, para com sua instituição 
escolar, destacando aspectos, 
tais como a atuação do corpo 
docente, coordenação pedagógi-
ca, gestão escolar, recursos ma-
teriais, conservação, utilização e 
funcionamento de modo geral.

Para isso recolhemos as opi-
niões dos alunos através de uma 
caixa de sugestões, onde os alu-
nos irão discorrer sobre os as-
pectos da instituição escolar de 
acordo com seu entendimen-
to, apontando sugestões, obser-
vações, críticas, elogios e recla-
mações que serão depositadas 
na caixa. Posteriormente todo o 
material da caixa de sugestões 
será recolhido, avaliado e expos-
to em um mural durante uma so-

O segundo passo rumo aos 
-

tar a temática ética e educação, 
como também sua importância, 
e sua atuação no contexto es-
colar através da distribuição de 
folders explicativos, trazendo a 
realidade da ética dentro da edu-
cação. Com essa medida espe-
ra-se que o aluno adquira uma 
compreensão introdutória so-
bre a temática ética, a ponto de 

ou não dentro de sua instituição 
de ensino ou em qualquer outro 
espaço informal.

O terceiro passo é desen-
volver cartazes sugestivos que 

indiquem as posturas a serem 
tomadas dentro de cada espaço 
da instituição. Os cartazes serão 
montados com imagens e tex-
tos sugestivos, com o intuito de 
atrair e conquistar o aluno para 
o que o cartaz adverte. Espera 
que tais cartazes promovam um 
impacto positivo na postura dos 
alunos dentro de cada espaço.

O último passo é desencade-
-

cia da ética dentro da instituição 
escolar, e como essa correlação 
promove uma contribuição gi-
gantesca para o bom funciona-
mento da mesma, como um to-
po. Despertando o interesse do 
aluno sobre o tema em questão, 

mesmos e trazer tais ações pa-
ra o campo da ética, expandir 
essas ações, atitudes e postu-
ras para fora dos muros da es-
cola, disseminando por toda co-
munidade. Para tanto faremos 
uso de uma socialização em for-
ma de palestra com a temáti-
ca “Ética e educação: Em bus-
ca de uma aproximação”, com 
enfoque em sua atuação dentro 
do ambiente escolar, as contri-
buições e os ganhos proporcio-
nados com as relações dentro 
de um ambiente ético.

-
colhidos, e observações o am-
biente escolar, e concluir quais 
foram os ganhos ou perdas caso 
houver com a atuação social pro-
posta e qual dimensão a mes-
ma tomou diante de tudo que foi 
apresentado. Para tanto será fei-
to um comparativo situacional, 
de como a escola estava antes, e 
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-
senvolvidos dentro da instituição 
através dos indicadores de resul-
tados alcançados através de ob-
servação e entrevistas.

Resultados e discussão

A Unidade de Ensino, local on-
de ocorreu a pesquisa de campo 
que possibilitou a coleta de da-
dos para este trabalho, localiza-
da na Rua Joaquim Pires, s/nº, 
Centro – Novo Oriente do Piauí 
– PI, CEP 64.530-000. A insti-
tuição mostrava-se inicialmente 
como um ambiente onde a falta 
de respeito dos alunos para com 
seus semelhantes como também 
com o corpo docente, os funcio-
nários, o uso excessivo de apare-
lhos eletrônicos, e o descumpri-
mento das normas escolares em 
todos os aspectos que de modo 
geral, demostrava-se necessita-
do de uma atuação social, cujas 
temáticas norteiam o campo da 
ética, da moral, dos bons costu-
mes dentro da educação.

Outro ponto observado nesse 
contexto, é que havia uma exis-
tência de uma insatisfação mui-
to grande dos alunos, no que se 
refere à atuação de alguns pro-
fessores, como também dos ges-
tores da instituição, insatisfação 
essa que se relaciona com a pos-
tura e comportamento dos mes-
mos dentro do ambiente escolar 
e frente aos alunos, como tam-
bém o funcionamento da escola 
como um todo.

Foi direcionado ao aluno a se-
guinte pergunta: P1: Qual a sua 
visão sobre a escola em que 

estuda, precisa melhorar al-
gum aspecto relacionado à éti-
ca em educação?

P1 Alunos

Ficou claro com a resposta 
apenas de uma pergunta o tama-
nho da insatisfação por parte dos 
alunos, foi fácil para cada um se 
expressar, tendo em vista que as 
respostas foram dadas animada-
mente e de forma contextualiza-
da, o resultado obtido com essa 
resposta serviu de combustível 
para nossa investigação.

Foi direcionada a coordena-
ção e a corpo docente a seguinte 
pergunta: P1: Quantos dos pro-
blemas enfrentados hoje por es-
sa instituição são causados pela 
ausência da ética, independen-
te dos agentes envolvidos? E as 
respostas obtidas com essa e 
outras indagações que não irei 
citar aqui, foram surpreendes e 
comprovaram a real necessidade 
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de atuação ética social dentro da 
instituição. Contudo após a im-
plantação do projeto de inter-
venção, o processo de avaliação 
começou com a investigação do 
cumprimento dos objetivos espe-

à postura dos agentes envolvidos 
na escola, alunos, professores, 
gestão, coordenação e funcioná-
rios em geral, com o objetivo de 

de atitudes desses grupos fren-
te a ética e a educação.

Os resultados começaram a 
aparecer diante de pequenas ati-

dentro dos espaços da escola, co-
mo a conservação do ambiente, 
o modo de comunicar-se dos alu-
nos nos espaços da escola, que 
antes era vergonhoso e pejora-
tivo, o abandono do palavreado 
de baixo escalão, o trato de for-
ma mais cordial com os demais 
funcionários da Instituição e por 

A coordenadora da Instituição 
ressaltou que todo o debate so-
bre ética e educação trabalhado 
dentro da instituição, despertou 
nos alunos, como também em 
alguns professores uma cons-
ciência ética e critica até então 
não existente, os conhecimen-
tos adquiridos do que seria ser 
ético ou adotar uma conduta éti-
ca dentro da instituição, possibi-

-
xão nos mesmos de modo que 
as suas próprias atitudes pas-
saram por um processo de au-

-
sível traçar uma linha de ganhos 
vista que essa intervenção, uma 

vez que ao visitarmos o ambien-
te escolar a sala de aula, como 
também a própria coordenação, 

novo olhar sobre ética e educa-
ção preferencialmente dentro da 
instituição, nos alunos, funcioná-
rios, professores e coordenação.

Pequenos gestos geram gran-
des mudanças, aos poucos novos 
hábitos são internalizados, e lo-
go farão parte do cotidiano des-
sa instituição. Uma funcionária F 
ressalta que com a conservação 
dos espaços, houve preservação 
do meio ambiente escolar, e ze-
lo com as repartições, minimiza-
ram o serviço da limpeza, e ge-
rou uma economia gigantesca, 
sendo esse mais um fator gera-
dor de ganhos para instituição. 
Pensar-se então que cada pon-
to apontado aqui foi ganho para 
instituição e satisfação diante do 
trabalho desenvolvido.

O presente trabalho teve como 
objetivo discutir a relação que se 
estabelece entre ética e educação, 
apontando aspectos importantes 
para sua compreensão, à luz da 
concepção de educação em uma 
dupla direção – como uma práti-
ca social historicamente situada e 
em seu caráter formal, quando se 
processa na escola.

No mundo contemporâneo, a 
escola é mais importante insti-
tuição responsável pela forma-
ção ética do indivíduo. Entretan-
to, para cumprir essa missão, 
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Dentre estes, dois merecem 
destaque e dizem respeito dire-
tamente ao trabalho dos educa-
dores: a) transformar a escola 
em um espaço que efetivamente 
respeite a diversidade cultural; 
b) pensar uma sociedade que se 
democratiza ao mesmo tempo 
em que contribui para a demo-
cratização da escola e, em um 

-
ciado por esse mesmo espaço.

Na perspectiva discutida nes-
te trabalho, a prática educati-
va precisa considerar e valori-
zar, na formação dos educandos, 
a defesa de princípios éticos di-
versos autonomia, responsabi-
lidade, solidariedade, criativi-
dade e sensibilidade.

Também é necessário estimu-
lar e respeitar a participação dos 
educandos nas mais variadas prá-
ticas sociais, bem como naque-
las planejadas, realizadas e ava-
liadas pela escola. Essa postura 
concorre para combater quais-
quer formas de discriminação, e 
promover a integração entre as 
diversas áreas do conhecimen-
to, visando ampliar a formação e 
o exercício pleno da cidadania. A 
ética não possui um caráter nor-
mativo, por isso não nos indica o 
que devemos fazer, como faz a 
moral. Assim, se a moral diz que 
devemos obedecer às leis, a éti-
ca nos leva a indagar porque de-
vemos obediência às leis. Trazen-

pedagógico, podemos pensar: o 
-

ção professor-aluno? E mais: se-
rá que os docentes também não 
devem respeitar os educandos, 

quando o mais comum é pensar 
na proposição inversa?

Em suma, há uma relação 
muito estreita entre ética e edu-
cação! Em decorrência disso, a 
dimensão ética na relação pro-
fessor-aluno assume grande im-
portância. Nesse sentido, mere-
ce registrar que em uma relação 
pedagógica o que se aprende, de 
fato, não é tanto o conteúdo en-
sinado, mas, sobretudo, a natu-
reza do vínculo entre educador 
e educando que se estabele-
ce na relação.
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