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RESUMO: O presente artigo aborda a questão dos valores de vida e a ética na docência da 
educação superior. Buscamos conhecer as representações dos professores universitários sobre 
os seus valores éticos fundamentais para o exercício de suas práticas. Resulta de uma pesquisa 
com enfoque qualitativo, ancorada na abordagem das representações sociais, tendo como 
instrumento de coleta o questionário de associação livre de palavras e entrevistas semi-
estruturadas, concedidas por docentes de universidades públicas e privadas do Estado da 
Bahia. Os resultados sinalizam para uma (re) tomada de valores essenciais no cotidiano das 
práticas formativas nas universidades, cujo desafio é constituir-se como espaço formativo 
capaz de nos humanizar, para além da racionalidade instrumental. 
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RESUMEN: Este artículo aborda la cuestión de los valores y la ética de la vida en la 
enseñanza de la educación superior. Tratamos de conocer la representación de los profesores 
universitarios en sus valores éticos fundamentales para el ejercicio de sus prácticas. Los 
resultados de la investigación cualitativa, basándose en el enfoque de las representaciones 
sociales, tomando como una herramienta para recoger el cuestionario de asociación libre de 
palabras y entrevistas semi-estructuradas concedidas por los profesores de las universidades 
públicas y privadas en el estado de Bahía. Los resultados apuntan a una (re) toma de los 
valores fundamentales en la formación práctica cotidiana en las universidades, cuyo reto es 
llegar a ser como espacio educativo nos puede humanizar, más allá de la racionalidad 
instrumental. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O cenário da educação contemporânea carrega em si muitas vicissitudes. Sob a marca da 

condição de aprendência que caracteriza o sujeito dos novos tempos, e da proficuidade das 

relações entre ética e universidade, buscamos nesse trabalho apresentar resultados de uma 

pesquisa sob temática “Ética na Docência Universitária: dilemas, tensões e valores de vida”, 

realizada nas minhas itinerâncias formativas no âmbito de um Programa de Mestrado e 

Doutorado em Educação e Contemporaneidade de uma universidade pública do Estado da 

Bahia. Priorizo aqui entre trabalho discutir mais explicitamente sobre os valores de vida que 

norteiam as práticas formativas de professores universitários.  

Decorrente disso interessa-nos evidenciar quais são esses valores vida e que em medida os 

mesmos impulsionam um (re) pensar sobre o papel e os desafios da universidade frente à 

educação contemporânea. Além do mais, dentre os múltiplos aspectos que poderiam ser 

observados centrei-me em temáticas que guiaram minhas reflexões teóricas e principalmente 

das minhas vivências experienciais. Minhas implicações com este objeto de estudo primeiro 

parte da minha vivência e compartilhamento com outros docentes da universidade em que 

leciono e também sou estudante de mestrado; segundo parte também da vivência no grupo de 

pesquisa iido qual faço parte que se ocupa das questões relacionadas à formação dos 

professores e a docência universitária, donde se delineia também meu objeto de pesquisa na 

dissertação de mestrado que se debruça sobre a ética, Educação de Valores no cotidiano do 

Curso de Pedagogia na referida instituição pública de ensino superior. 

Não obstante, a pesquisa realizou-se em âmbitos universitários distintos: grupo de pesquisa, 

salas de aula, sala dos professores. A técnica utilizada foi um questionário de associação livre 

de palavras a com auxilio de entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da pesquisa foram 15 

docentes universitários, oriundos de diferentes Universidades e Institutos de Ensino Superior 

do Estado da Bahia. Esses sujeitos que nos concederam entrevista atuam em diferentes cursos 

variam entre as licenciaturas e os bacharelados como Pedagogia e Enfermagem, Ciências 

Contábeis, Administração, Ciências Biológicas, História e Geografia, dentre outros, sendo 

que a maioria atua em cursos ligados educação, alguns trabalham em mais de um curso e o 

tempo mínimo de atuação profissional varia de 4 a até 22 anos.  

Ressalta-se ainda que, referente à questão metodológica, a pesquisa se concentra na 

abordagem das representações sociais tendo a analise de conteúdo de Bardin (2009) como 



4 
 

meio de tratamento dos dados. A escolha dessa abordagem deve-se ao fato de que as 

representações sociais orientam as condutas das pessoas e são capazes que revelar os sentidos 

e significados mais profundos das práticas dos sujeitos. Ao pesquisar sobre a ética na 

docência do ensino superior, buscamos na verdade conhecer os bastidores na universidade 

contemporânea que (re) surge aos poucos como novas demandas nesse início de milênio. 

Assim, entendo que as representações sociais têm tudo a ver com a educação principalmente 

pelo seu caráter formativo e transformador. 

A seguir discorreremos sobre a análise e discussão dos dados dos sujeitos dessa pesquisa, 

articulando a luz do referencial teórico que foi construído articulando as temáticas da Ética, 

Ensino Superior e Docência Universitária, evidenciando em seu cotidiano, os valores de vida 

que orientam o seu saber/fazer, suas práticas, o seu “ser” docente universitário. 

VALORES DE VIDA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O QUE DIZEM OS 

PROFESSORES? 

Nesta seção apresentaremos a análise e discussão dos resultados encontrados a respeito dos 

valores de vida que orientam as representações dos professores sobre suas práticas na 

universidade. Nesse sentido, entendemos que o estudo sobre os valores está contido na axiologia, 

esta que é um dos ramos de estudo da ética.  Não nos resta duvida de que, devido à diversidade de 

correntes de pensamento, é preciso antes de tudo, definir o que estamos chamando de Ética e de 

Valores.  

O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma  pessoa). Ética é um 

conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética 

serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém 

saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, nem 

com a moral, está mais relacionada com o sentimento de justiça social.  

Conforme Valls (1994) e Vásquez (2001) a ética é construída por uma sociedade com base 

nos valores históricos e culturais. Sabemos que cada cultura traz consigo a marca de suas 

aprendências, e os sujeitos a marca de suas subjetividades. Considerando isso, cada grupo 

social pode adotar traços universais e particularizantes de seu contexto; a exemplo disso tem a 

ética médica, trabalhista, empresarial, esportiva, jornalística, política, na medicina, no direito, 

na educação, dentre outros. Do ponto de vista da Filosofia, a Ética é uma ciência que estuda 

os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos.   
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Em outras palavras definimos ética como sendo a ciência da conduta e do agir, onde a 

reflexão sobre os princípios orientam as ações dos sujeitos. A ética é a reflexão crítica sobre a 

moral, “é o olhar agudo que procura descobrir os fundamentos dos valores, tendo como 

referência a dignidade humana e como horizonte à construção do bem comum.” Nesse caso 

ser um sujeito ético é se preocupar o “como” devemos agir, os princípios que norteiam as 

nossas vivências.  RIOS (2009, p. 124) ) 

No que se refere ao entendimento do conceito de valores humanos, podemos perceber que 

estes permeiam por toda vida nas condutas dos sujeitos. O termo “valor” é amplamente 

utilizado no vocabulário popular. Valor pode ser entendido como um nível mais alto de 

avaliação, como empregado na expressão “conferir valor a algo ou alguém” Entretanto, a 

visão mais contemplada na literatura de valores, aborda o conceito sob uma diferente 

perspectiva. O termo “Valor” tem sido mais estudado como substantivo que como verbo. Ao 

invés de iluminar o processo de valorar, pesquisadores têm direcionado seus entendimentos 

sobre valores para as prioridades expressas no processo de valoração. Ou seja, as pessoas 

valorizam de acordo com suas prioridades juízo de valor. Assim, entender o conteúdo 

substantivo dos valores significa iluminar o entendimento sobre aspectos como as escolhas 

humanas, a estabilidade da personalidade e o processo de mudança individual e coletivo.  

Ao realizar uma revisão da literatura sobre valores, Schwartz (2006) identificou cinco traços 

citados frequentemente em diversas definições conceituais. Um valor é entendido como: uma 

crença; que pertence a fins desejáveis ou a formas de comportamento; que transcende as 

situações específicas; que guia a seleção ou avaliação de comportamento, pessoas e 

acontecimentos; e que se organiza por sua importância relativa a outros valores para formar 

um sistema de prioridades de valores. Esse autor ainda defende que defende que valores são 

metas para satisfazer três requisitos universais: as necessidades humanas biológicas, de 

interação social coordenada e requisitos para o correto funcionamento e sobrevivência dos 

grupos. Outros autores, a exemplo de Lewin e Rohan e Ros discordam apontando que valores 

não são metas, nem tampouco possuem características transituacionais.  

Assim, defendemos aqui que valores são relativamente estáveis e estão associados à cultura, a 

identidade, vínculo social que os sujeitos pertencem. Dessa forma, coadunamos com a 

definição de Araújo (2007, p. 20) que sinaliza em linguagem bem comum “valor é aquilo de 

que gostamos, que valorizamos e, por isso, pertence à dimensão afetiva constituinte do 

psiquismo humano”. Ele nos acrescenta que nem todo valor é moral, ele só assim o é quanto 
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submetido a regras sociais e reflexão dos indivíduos para o bem comum. Primamos então 

pelos valores humanos, que nos constitui enquanto sujeitos históricos, norteados pelos 

princípios do bem comum. 

Dito isso, passemos então a analisar no contexto universitário quais as representações que os 

sujeitos têm sobre sua vivência valorativa no cotidiano de suas práticas.  

Referente à segunda categoria de análise os docentes pontuam quais são os valores de vida 

presentes na educação superior, tomando por base aqueles mais/menos vividos e 

experienciados em sua prática cotidiana. A maioria deles prioriza alguns valores que 

consideram essenciais para a formação do profissional docente. Na listagem dos valores 

prioritários a palavra “ética” aparece em 1º lugar para 12 dos entrevistados. Isso demonstra 

que a ética está intrinsecamente associada ao mundo dos valores, sendo que os mesmos 

representam os fios condutores para o exercício pleno da daquela no contexto da docência. Na 

visão dos docentes ainda se percebe que sujeito ético é aquele que consegue agregar valores 

de forma que estes possam nortear suas condutas éticas. 

No entanto, é perceptível no decorrer das entrevistas que o tratamento dado ao tema da ética, 

sobretudo no contexto de sala aparenta uma determinada superficialidade. Nos discursos bem 

reverberados de pelo menos 10 dos entrevistados, revela-se pouca intimidade vivencial, onde 

se percebe que apesar de reconhecerem que os valores nos humanizam, não conseguem 

fomentá-los cotidianamente, não os incorporando ao planejamento de suas aulas ou mesmo no 

improviso de um debate construtivo. Acentua-se nas entrelinhas dos discursos, que a ética fica 

muito mais no plano teórico e da abstração, dos idealismos, em segundo plano; na prática 

revela-se como um dos valores menos vividos no cotidiano universitário, o que pode vir a 

causar intensos conflitos, podendo beirar a tendências doutrinárias e relativistas, ou 

dificuldades em lidar com a temática, comprometendo assim a formação inicial dos 

estudantes, conforme ilustra o depoimento seguinte: 

O exercício da ética é importante, mas não posso deixar de cumprir minhas 
obrigações os créditos da minha disciplina, e o que ela se propõe a fazer. 
Não vou ficar na minha aula, chamando a atenção para isso. Se acontecer 
tudo bem, eu paro e chamo o sujeito e explico que agir de tal forma, com 
egoísmo e desrespeito, por exemplo, não tá certo e a sociedade vai puni-lo 
por tal atitude. Mas isso, na maioria dos casos a gente deixa pra lá, se são 
adultos eles que se entendam. Docente Universitário, nº15 
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Olha eu prefiro focar minhas aulas no conteúdo mesmo, porque o aluno 
investe é nisso. A ética é importante, mas pra quem tá aprendendo a ser um 
profissional de verdade precisa ser bom no que faz e eles esperam que nós 
professores façamos de tudo pra passar pra eles os macetes da área. Docente 
Universitária, nº10 

Ademais, se percebe na maioria das falas como as demarcadas nos depoimentos acima, que as 

representações dos professores sobre a ética e os valores não são prioridades na pauta de suas aulas, 

nem no processo ensino-aprendizagem. Eles entendem que o foco de suas aulas é o conteúdo 

específico de suas disciplinas, priorizando aspectos factuais e cognitivos estes que muitas vezes 

atendem aos ideais de mercado. Assim, deixam de lado, ou mesmo diluído, o conteúdo afetivo e 

atitudinal expressos na escuta das subjetividades e dos dilemas ético-morais presentes nas atitudes dos 

estudantes. Ao deixarem de lado a ética no plano de suas atividades docentes, os professores 

universitários deixam também de exercitarem a natureza ética de suas atitudes, de seu fazer docente, 

pouco oportunizando os alunos que vivam essa dimensão em seus processos formativos. Freire dialoga 

em “Pedagogia da autonomia” sobre essa questão assinalando o seguinte: 

Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e 
professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa 
docente. Este pequeno livro se encontra cortado ou permeado em sua 
totalidade pelo sentido da necessária eticidade que conota expressivamente a 
natureza da prática educativa, enquanto prática formadora. Educadores e 
educandos não podem, na verdade, escapar à rigorosidade ética. Mas, é 
preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita, do 
mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro (...) falo da Ética 
universal dos seres humanos, que condena o cinismo, que condena a 
exploração da força de trabalho do ser humano (FREIRE, 1996, p.16-17).  

Entretanto, essa mesma ética de um lado é considerada por 3 dos docentes como princípio de 

suas práticas educativas. Coadunando com o pensamento de Freire e tantos outros esses 

professores demonstram que ser ético no exercício da docência, implica em ter atitudes 

coerentes com seu discurso, com sua forma de agir. Reconhecem que suas atitudes éticas 

implicam também no fomento das atitudes ética dos seus estudantes, apesar de ainda terem 

dificuldades de execução do que propõem. É importante ressaltar que outros valores também 

aparecem como sendo essenciais. Nesse ponto os docentes apresentam uma diversidade de 

valores: compromisso, respeito, solidariedade, diálogo, autonomia, honestidade, cooperação, 

superação. Nota-se que os valores superação e autonomia são indicados por um dos docentes 

como sendo primordiais para o exercício da docência. 

Penso que todo profissional é um ser no mundo com outros sujeitos. Por isso 
acredito que precisamos contemplar uma relação em que os estudantes 
percebam a importância da ética para ser professor e da cooperação. Tenho 
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dificuldade de fomentar espaços que os alunos possam exercitar a 
solidariedade. Docente Universitária, nº6 

Fica evidente na fala seguinte que esses valores “superação” e “autonomia” referem-se a um 

modelo de universidade que precisa renovar-se, deixando para traz certo tradicionalismo que 

já não corresponde aos anseios da comunidade. Isso se deve ao fato da uma busca de 

autonomia, construída no seio da profissionalidade docente, como possibilidade de ajudar a 

construir uma nova universidade. CONTRERAS (2002). Essa universidade precisa (re) surgir 

tendo valores sólidos e praticados pelos que dela fazem parte, para que assim, conforme 

Boaventura Santos (2005), sejamos capazes de implementar o caráter ético pela via da 

emancipação. 

Entre os valores menos vividos estão para mim a superação das resistências 
acadêmicas, que estão ligadas á razão direta do sistema hierárquico e 
organizacional da universidade. Mas, me é dada a autonomia ou eu a 
conquistei, para desenvolver o trabalho que acredito benéfico para o aluno. 
Docente universitária, nº4. 

Neste sentido os valores aqui apresentados pelos docentes como os mais e menos vividos, 

demonstram que os mesmos, dentro de suas especificidades buscam nesses valores o que 

consideram de essencial para formar o profissional no contexto universitário. Essa formação 

docente nos tempos atuais demanda uma série de requisitos, que vão além da formação 

técnico-instrumental e buscam cada vez mais se aproximar de uma formação ética que leve 

em consideração a complexidade do ser humano e que “são os valores que nos humanizam” 

nas palavras da docente nº1. Assim Cunha (2009; 2010) e Soares (2010) confirmam que a 

docência, sobretudo na universidade, está em vias de legitimidade principalmente no que se 

refere à superação do caráter puramente instrumental de sua formação; mais do que isso é 

preciso que consideremos a complexidade do “ser” professor na contemporaneidade. 

É certo que as ações dos professores são dependentes das múltiplas 
regulações do estado, dos sistemas de ensino e das escolas, que relativizam 
sua possibilidade de autonomia. Mesmo assim, inclusive como parte de um 
processo de resistência, é fundamental investir numa formação consistente 
que dê argumentos ao professor no embate epistemológico e político que se 
estabelece no seu campo de atuação. (CUNHA, 2010, p. 25) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo procuramos discutir as relações entre a ética, valores, educação superior e suas 

implicações na docência universitária. Consideramos então que a docência contemporânea é 

marcada pelas contradições de seu tempo, ser um trabalhador da contradição corresponde uma 

das características do profissional docente. CHARLOT (2008) No âmbito das universidades 

essa característica demarca muito das práticas educativas e, a situação se agrava ainda mais, 

porque é nesse ambiente que estão se formando os futuros profissionais. 

Nas representações dos sujeitos participantes percebe-se que os valores são tidos como 

importantes para o exercício da ética. Ser um sujeito ético é importante para a unanimidade 

dos docentes. No entanto, parece prevalecer na maioria dos discursos um verbalismo 

acentuado, contra a carência de vivências éticas edificantes e construtivas, implicando talvez 

aí uma necessidade de formação continuada que invista, como diz Nóvoa (2009), na 

pessoalidade do professor.  

Ademais, a forma e intensidade de suas práticas denotam as contradições e convicções 

decorrentes suas vivências formativas. De um lado, práticas que demonstram a 

superficialidade no trato com a temática. Muitos docentes revelam em suas falas que ser ético 

é importante, mas nem todos reconhecem a ética como conteúdo formativo no exercício da 

sua docência, priorizando então o saber sistematizado, baseado na racionalidade técnica. De 

outro lado, poucos docentes buscam incorporar a ética no contexto de suas práticas, por meios 

diversos, utiliza o diálogo, a valorização da subjetividade dos seus alunos e a criatividade, 

fomentando também um clima onde os valores de vida são essenciais para a formação dos 

profissionais. 

Dado o exposto, fica evidente a necessidade da dimensão ética sendo mais evidenciada nas 

práticas educativas dos docentes universitários. Apostamos na crença de que a universidade 

precisa assumir-se como referencial educativo de várias naturezas, inclusive no cultivo de 

valores humanos, em prol de uma ética prudente e não excludente. Soma-se a isso a urgência 

de um novo modelo de universidade capaz de humanizar os sujeitos futuros profissionais. 

Esse modelo precisa primar pela formação de seus docentes não somente privilegiando os 

aspectos ligados ao “ser pesquisador”, mas dando importância devida ao “ser professor”, “ser 

profissional”, para que estes possam conquistar sua legitimidade. Sabemos que podemos 

aprender valores éticos tanto na pesquisa, quanto no ensino; mais, sobretudo nesse último 
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aprendemos a ser e a conviver, pela figura mediadora de um professor que tem todo direito de 

escolher transformar sua prática docente muito mais formativa e instigante, não somente pelo 

zelo ao instrumentalismo técnico, ou atendendo as exigências do mercado, mas porque cultiva 

valores de vida edificantes, contribuindo para capacitar profissionais, em especial os da 

educação, preocupados com a formação ética das futuras gerações. 
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