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Resumo:  
O presente estudo busca conhecer os valores que mais influenciam no convívio social de 
alunos, de uma faculdade de Aracaju, na perspectiva de que essas preferências auxiliem os 
educadores no planejamento de suas práticas educativas. O questionário utilizado na pesquisa 
de campo foi adaptado do questionário de Avaliação do Plano Ético - APE, criado por Yves 
de La Taille e Elizabeth Harkot de La Taille (2005), aplicado pelo Instituto de 
Desenvolvimento, Investigação e Avaliação Educacional (IDÉIA). Como resultado verificou-
se que o grupo pesquisado possui valores que se caracterizam como normas e ainda valores 
relacionados a crenças em algumas instituições, reafirmando as idéias de Pais que considera 
que valores podem ser traduzidos como crenças em determinados sistemas ou como normas 
que orientam a conduta dos indivíduos.   
Palavras chave: valores, influência, convívio social, aprendizagem. 

 

 

VALUES THAT INFLUENCE IN SOCIAL LIFE: A STUDY AMONG UNIVERSITY 

ARACAJU 

 

Abstract:  
This study seeks to know the values that most influence the social life of students, a faculty of 
Aracaju, in the perspective that these preferences assist educators in planning their 
educational practices. The questionnaire used in the field research questionnaire was adapted 
from the Evaluation of Plan Ethical - EPE, created by Yves de La Taille and Elizabeth Harkot 
La Taille (2005), implemented by the Institute of Development, Educational and Research 
Assessment (IDEA). As a result it was found that the research group has values that are 
characterized as norms and values also related to beliefs in some institutions, reaffirming the 
ideas of parents who believes that values can be translated as beliefs in certain systems or as 
standards that guide conduct of persons. 
Key words: values, influence, social gathering, learning. 
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1. Introdução 

 

A discussão sobre valores tem sido algo constante nos dias atuais, é comum 

surgirem comparações entre os valores de gerações antigas com os valores atribuídos às atuais 

gerações, levando frequentemente a se pensar que as atuais gerações são desprovidas em sua 

maioria de valores, sejam eles morais, éticos, religiosos, entre outros, e constantemente se 

afirmar que muitos atos inconsequentes de jovens e adultos são provenientes do fato dos 

mesmos não possuírem valores que normatize suas condutas. Tais discussões em geral 

estimulam os pesquisadores de várias áreas, como sociólogos, psicólogos, filósofos e outros, a 

investigarem sobre a existência de valores nas diferentes gerações, ou em determinada 

sociedade ou grupo.  

A escola não está ausente a essa discussão, e deve ser preocupação dos educadores 

refletirem sobre os valores existentes na sociedade, em especial sobre aqueles que devem ser 

disseminados ou fortalecidos entre os alunos, e que servirão para pautar a conduta dos 

mesmos contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade. 

No Brasil, a preocupação da educação para com os valores e com a formação 

democrática do cidadão pode ser observada através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, de no. 9394/96, que estabelece entre as diretrizes dos conteúdos curriculares 

da educação básica a prática da educação moral, e define como finalidade nos níveis 

educacionais seguintes, ensino médio e educação superior, a continuidade dessa prática, afim 

de formar cidadões moralmente responsáveis para com a sociedade.  

Assim para os conteúdos da educação básica a lei define que também deve ser 

observada, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Em relação aos objetivos 

específicos estabelece para o ensino fundamental a formação básica do cidadão, mediante 

entres outros fatores: a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; e o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores. Entre as finalidades do ensino médio, entendido como etapa 

final da educação básica, consta a preparação básica para o trabalho, a cidadania e o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E entre as finalidades da 

educação superior: formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
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inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 

Sendo assim, percebe-se que no Brasil, desde a educação básica até o ensino 

superior, as instituições de ensino são responsáveis em difundir os valores relativos ao 

convívio social e democrático. Valores esses que auxiliam na construção de uma sociedade 

mais desenvolvida.   

Atualmente, muitos estudos também demonstram a preocupação e a importância do 

tema valores, trazendo várias abordagens e a articulação desse tema em diversas áreas de 

conhecimento. Entre esses estudos, será preocupação dessa pesquisa apresentar as concepções 

acerca de valores de José Machado Pais, Ramiro Marques e Vera Lúcia Trevisan Souza, e 

ainda as idéias de José Carlos Libâneo, sobre aprendizagem. 

 

2. Entendimento sobre Valores  

 

Antes de tudo é preciso que se esclareça o significado de valores. E para tanto os 

conceitos aqui utilizados serão destacados de estudos contemporâneos sobre o tema. 

Pais (1999), num estudo sobre as gerações e valores na sociedade contemporânea 

portuguesa, menciona a ambiguidade que existe sobre o conceito de valores, ao relacionar 

diversos conceitos para valores, tais como: 

Valores como crenças: são crenças que se traduzem por preferências em relação a 

determinados sistemas ou dispositivos comportamentais1. 

Valores como estratégias: estratégias de adaptação que os indivíduos usam para 

organizarem adequados modos de ajustamento aos seus meios sociais envolventes2. 

Valores terminais: dividem-se em pessoais – saúde, riqueza, etc.; e sociais – paz, 

segurança, ecologia, etc.. 

Valores instrumentais: de natureza moral – perdão, obediência, respeito, etc.. 

Para Pais (1999, p.18), “os valores são crenças que se traduzem por referências em 

relação a determinados sistemas ou dispositivos comportamentais, mas essas preferências são, 

por sua vez, tradução empírica de valores”. O mesmo ainda afirma que os valores podem 

adquirir um caráter normativo, semelhante ao de normas, “ao orientarem condutas, valoradas 

de um ponto de vista moral ou, pelo menos, relativamente ajustadas a determinados contextos 
                                                   
1 Esse conceito refere-se a uma inevitável circularidade, pois as próprias referências são, por sua vez, 
tradução empírica de valores (Pais, 1999, p.18). 
2 Na linha de um certo «naturalismo evolucionista» representado em algumas correntes da 
sociobiologia (PAIS, 1999, p.18). 
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sociais”. Dessa forma as normas seriam noções “do que ou não «apropriado» e as condutas 

são, em larga medida, determinadas pelo que os indivíduos pensam ser mais «apropriado» em 

determinados contextos sociais”. Porém esclarece que essa noção do que seria ou não 

apropriado é determinado pelo “sistema dominante de valores que deve ser analisado à luz das 

propriedades dos contextos sociais em que tais valores são vigentes” (PAIS, 1991, p. 19) 

Pais (1999) ainda menciona que as normas – são regras escritas ou não escritas que 

asseguram a regularidade da vida social e que em certa medida são «variáveis inferidas» em 

função de diversos dados como: costumes, tradições, condutas, modos de vidas, etc., e por 

serem socialmente compartilhadas as mesma podem exprimir certos valores sociais. Os 

valores também não devem ser confundidos com atitudes – opiniões que expressam 

sentimentos, emoções, reações a favor ou contra algo, ou ideologias – que não apenas «falsas 

consciências», pois se estendem a fenômenos sociais de natureza discursiva. Porém “apesar 

de todas as diferenças, normas, valores, atitudes e ideologias acabam, finalmente, por 

manifestar-se, em sentido lato, como sistemas de representações sociais” (PAIS, 1999 p.19). 

Já na visão de Marques (1992) existem 10 valores básicos dominantes em 

numerosíssimas sociedades humanas, que precedem outros seja em quaisquer circunstâncias e 

espaço geográfico ou cultural, que seriam: “legalidade – leis e ordens; consciência; afeição; 

autoridade; direitos civis; contrato; justiça na troca; punição; direito à vida; verdade”. Sendo o 

direito a vida o valor básico mais importante, não podendo ser quebrado em nenhuma 

circunstância por ser considerado uma conquista da natureza. 

 Em seu estudo sobre a escola e a construção dos valores, Souza (2005, p.11) afirma 

que “valores são constituintes e constituidores da identidade do sujeito” e que essa identidade 

está em contínua construção e reconstrução, e tanto a escola como seus agentes tem 

importante papel nesse processo. 

 Com relação aos valores que são construídos no ambiente escolar Souza (2005, 

p.12) os categoriza como: “valores morais, relativos ao modo de ser, associados à 

honestidade, dignidade, fidelidade, justiça...; e valores não-morais, relativos à visibilidade 

social (parece ser), tais como sucesso, beleza, glória, status...”. E considera que essas duas 

categorias de valores estão presentes na identidade do sujeito, independente das intenções 

dos agentes da escola, sendo os mesmos construídos a partir do viver, pelas experiências, 

aprendizagens e interações da criança e do jovem. 
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3. Problemática da Pesquisa 

 

É evidente que a preocupação com os valores existentes na sociedade continuará 

sendo uma temática importante, inclusive na área educacional. Possuir dados referentes aos 

alunos como: suas expectativas quanto a realizações pessoais; valores que são mais relevantes 

aos mesmos para convívio social; o que pensam sobre a instituição acadêmica quanto a sua 

importância no desenvolvimento social e pessoal; entre outros, pode ser aspectos 

importantíssimos para se considerar no planejamento didático, uma vez que tanto instituição 

como educadores teriam a possibilidade de conhecer melhor o perfil dos alunos. 

Libâneo (in GIL, 2009, p. 4) ao refletir sobre ensino como promotor do 

desenvolvimento mental, afirma que não se pode aplicar conteúdos sem considerar os motivos 

do aluno. Considera que “a atividade de aprendizagem supõe a atividade do sujeito, pois a 

educação formal está dirigida para o desenvolvimento da personalidade dos alunos”. 

Entendendo que a análise e a organização do conteúdo precisam adequar-se aos motivos dos 

alunos e ao contexto sociocultural em que ocorrem as aprendizagens, pois não existe 

separação entre os alunos e o contexto. 

Quanto ao tipo de aluno Libâneo (in GIL, 2009, p. 4-5) enfatiza que não existe o 

aluno em geral, “mas um aluno vivendo numa sociedade determinada, que faz parte de um 

grupo social e cultural, determinado, sendo que essas circunstâncias interferem na sua 

capacidade de aprender, nos seus valores e atitudes, sua linguagem e suas motivações”. Ao 

fazer parte de uma sociedade ou de grupo, ao se inserir num determinado contexto social, os 

alunos tendem a se comportar de acordo com as normas estabelecidas por essa sociedade ou 

grupo.  

Por isso é importante saber quais são os valores relevantes ao convívio social que 

possuem caráter normativo e que orientam as condutas dos alunos do ponto de vista moral. 

 

4. Objetivos 

 

O presente estudo busca conhecer os valores mais relevantes ao convívio social, de 

um determinado grupo de alunos, todos do mesmo curso e turma, de uma instituição de 

ensino superior de Aracaju. 

Ainda será preocupação dessa pesquisa, identificar entre os alunos quais agentes 

mais influenciam na formação dos seus valores; descobrir suas expectativas quanto ao 
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progresso do mundo e de si próprio; e conhecer o que pensam sobre a instituição acadêmica 

quanto a sua importância no desenvolvimento social e pessoal.  

Diante dos objetivos expostos, foi escolhida para orientar esse trabalho a concepção 

de Pais, ao considerar valores como crenças que se traduzem por preferências em relação a 

determinados sistemas e ainda que os valores podem adquirir um caráter normativo, 

orientando condutas, valoradas de um ponto de vista moral ou, pelo menos, relativamente 

ajustadas a determinados contextos sociais. Os valores encontrados serão considerados então 

noções do que seria ou não apropriado para os alunos no contexto social em que se inserem 

atualmente, ou seja, por possuírem condições de vida e de trabalho semelhantes, com o 

mesmo nível de escolarização e por serem integrantes de uma mesma comunidade acadêmica. 

Pretende-se que ao se conhecer as preferências quanto aos valores dos alunos sejam 

obtidos parâmetros que auxiliem os educadores no planejamento das práticas educativas que 

tenham como objetivo a aprendizagem. Espera-se também que esse estudo auxilie aos demais 

interessados nessa temática que atuam em outras áreas de conhecimento, a exemplo da 

psicologia, sociologia, filosofia, entre outras. 

 

5. Metodologia 

 

 Como metodologia optou-se pelas técnicas de pesquisa bibliográfica no que se refere 

à investigação dos conceitos apresentados, e pesquisa de campo exploratória com o objetivo 

de descobrir resposta para o problema levantado. 

A pesquisa foi aplicada com alunos do 1º e 2º período, todos do mesmo curso e 

turma, de uma faculdade privada de Aracaju, na segunda semana de janeiro de 2010. O grupo 

possuía 52 alunos matriculados, sendo que destes 45 cursavam o segundo semestre de 2009, o 

restante era desistente. A pesquisa foi realizada com 20% dos alunos que cursavam as aulas. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário (Anexo I), enviado por 

email para os alunos, sendo encaminhado com carta explicativa e retornado pelo mesmo meio 

de comunicação.  

 O modelo de questionário utilizado foi adaptado do questionário de Avaliação do 

Plano Ético - APE, criado por Yves de La Taille e Harkot de La Taille (2005), aplicado pelo 

Instituto de Desenvolvimento, Investigação e Avaliação Educacional (IDÉIA), entre os jovens 

de São Paulo inseridos no ensino médio, e financiada pelo Instituto SM para a Qualidade 

Educativa (ISME). A referida pesquisa “contextualiza o pensamento de jovens em relação à 
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influência que sofrem de pais e de professores, no que diz respeito à formação moral e ética”. 

(SILVA & GASPARONI, 2007). 

Não se pretende nessa investigação realizar comparações entre as pesquisas, apenas 

utilizar parte de um instrumento já aplicado com sucesso em investigação semelhante. No 

questionário adaptado para essa pesquisa, e aplicado com os alunos, todas as questões (no 

total 16), foram fechadas e tendo como principais categorias: 1) questões relacionadas ao 

progresso do mundo e de si; 2) questões sobre valores em sociedade (agentes que os 

influenciam e valores relevantes ao convívio em sociedade); e 3) questões relacionadas à 

instituição acadêmica quanto a sua importância no desenvolvimento social e pessoal.  

 

6. Análise e discussão dos dados  

 

 Quanto à faixa etária, 33,33% dos alunos estão entre 20 e 30 anos, 55,56% estão 

entre 31 e 40 anos e 11,11% entre mais de 40 anos. Já em relação ao sexo 55,56% são 

mulheres. 

 

6.1. Questões relacionadas ao progresso do mundo e de si 

   

  

66,67%

33,33%

0,00%

Gráfico 1 - Quanto ao progresso da humanidade. O século XXI 
será de...

Grande p rog resso

Moderado  p rog resso

Pouco  Prog resso

Nenhum p rog resso

Retrocesso

 
 

 Sobre o progresso da humanidade todos os alunos se mostraram otimistas quanto à 

existência de progresso nesse século, sendo que 66,67% acreditam que esse progresso será 

muito grande e 33,33% acham que será um progresso moderado (Gráfico 1). 
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66,67%

33,33%

0,00%

Gráfico 2 - Escolha a alternativa com a qual você concorda mais:

Minhas chances de me realizar 

na vida são grandes

Minhas chances de me realizar 

na vida são moderada

Minhas chances de me realizar 

na vida são pequenas

Minhas chances de me realizar 

na vida são inexiste

 
 
 

 O percentual relativo ao que os alunos pensam sobre suas expectativas de realização 

pessoal foi semelhante ao que pensam sobre o progresso da humanidade, ou seja, 66,67% dos 

alunos acreditam que possuem grandes chances de realização na vida e 33,33% possuem 

chances moderadas (Gráfico 2).  

  

33,33%

22,22%11,11%0,00%

33,33%

Gráfico 3 - Assinale a alternaticva que corresponde ao mais 
importante para sua vida:

Ser amado

Ser tratado com justiça

Me realizar 

profissionalmente

Me realizar financeiramente

Achar que a vida vale a 

pena ser vivida

 
 

 Sobre o que acham mais importante para sua vida, tanto ser amado como achar que a 

vida vale a pena ser vivida, foram as opções mais escolhidas pelos alunos, 33,33% para cada 

alternativa. Os que deram mais valor a ser tratado com justiça foram 22,22% e para se realizar 

profissionalmente foram 11,11% (Gráfico 3). A alternativa de realização financeira não foi 

considerada como importante para a vida de nenhum aluno, o que infere que os mesmos estão 

mais preocupados com valores não materiais como o amor e viver a vida, em detrimento a se 

realizar financeiramente ou profissionalmente. 
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6.2. Questões sobre valores em sociedade 

 

66,67%

11,11%

11,11%

11,11%

Gráfico 4 - Qual o grau de influência sobre os seus próprios 
valores exercidos pelos seus pais:

Muita influência

Média influência

Pouca influência

Nenhuma influência

 
 

44,44%

44,44%

11,11%

0,00%

Gráfico 5 - Qual o grau de influência sobre os seus próprios 
valores exercidos pelos seus professores:

Muita influência

Média influência

Pouca influência

Nenhuma influência

 
 
 

 Com relação à influência sobre seus valores pelos agentes com os quais os alunos 

interagem, a maioria dos alunos, 66,67%, acreditam que os pais têm mais influência sobre 

seus valores (Gráfico 4). Ao serem perguntados pela influência de seus professores, os alunos 

se mantiveram divididos entre: exercem muita e média influência, 44,44% para cada 

alternativa (Gráfico 5). 

  
   

0,00%

55,56%
22,22%

22,22%

Gráfico 6 - Qual o grau de influência sobre os seus próprios valores 
exercidos pela Mídia e Propaganda:

Muita influência

Média influência

Pouca influência

Nenhuma influência
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33,33%

44,44%

11,11%

11,11%

Gráfico 7 - Qual o grau de influência sobre os seus próprios valores 
exercidos pelas instituições religiosas:

Muita influência

Média influência

Pouca influência

Nenhuma influência

 

 

 Já quanto a Mídia e Propaganda a mesma exerce de moderadamente a nenhuma 

influência, pois 55,56% acreditam que a influência é média, e 44,44% entre pouco ou 

nenhuma influência (Gráfico 6). Em relação às instituições religiosas, 33,33% acreditam que 

as mesmas exercem muita influência sobre seus valores, 44,44% média influência e pouco ou 

nenhuma influência com 11,11% cada opção (Gráfico 7).  

 

0,00%

55,56%33,33%

11,11%

Gráfico 8 - Qual o grau de influência sobre os seus próprios valores 
exercidos pelos seus amigos:

Muita influência

Média influência

Pouca influência

Nenhuma influência

 
 

 Sobre a influência exercida pelos amigos, verifica-se que é bastante similar a 

influência exercida pela mídia e propaganda, nesta questão também o percentual de média 

influência chegou 55,56%, enquanto pouca ou nenhuma influência ficou com 44,44%, sendo 

que deste, pouca influência ficou com 33,33% e nenhuma influência 11,11% (Gráfico 8). 

 Os dados relativos ao grau de influência exercidos pelos agentes investigados vem 

corroborar com o entendimento de Pais, pois, pelos resultados entende-se que os valores 

adquiridos pelos alunos através dos seus pais, de seus professores e das instituições religiosas 

terminam se tornando normas orientadoras de conduta.  
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55,56%

0,00%

44,44%

0,00%

0,00%

Moral

Política

Religião

Ciência

Arte

Gráfico 9 - Qual dos cinco itens abaixo você acha mais importante para sociedade?

 

  

 A moral e a religião foram os únicos itens escolhidos pelos alunos como importantes 

para sociedade. Sendo que a moral obteve 55,56% enquanto que a religião obteve 44,44% das 

escolhas, em detrimento da política, da ciência e da arte que não foram consideradas como 

itens importantes para o grupo pesquisado (Gráfico 9).  

 O resultado dessa questão, ao apresentar a moral e a religião como os fatores mais 

relevantes para sociedade, reflete as concepções de Pais ao considerar valores como crenças 

que se traduzem por preferências em relação a determinados sistemas e que se assemelham a 

normas valoradas de um ponto de vista moral. Percebe-se que o grupo pesquisado tem como 

principais preferências pautar sua conduta dentro da sociedade do ponto de vista moral e da 

crença religiosa. 

  

11,11%

44,44%

11,11%

33,33%

Tolerância

Justiça

Competência 
profissional

Responsabilidade

Gráfico  10 - Qual das quatro virtudes abaixo você acha mais importante para 
sociedade?
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0,00%

0,00%

11,11%

55,56%

33,33%

Generosidade

Coragem

Lealdade

Honestidade

Humildade

Gráfico 11 -Qual das cinco virtudes você considera mais importante para o convívio 
pessoal?

 
 

 Quanto à virtude que consideram mais importante para sociedade, 44,44% 

escolheram a justiça e 33,33% a responsabilidade, as virtudes da tolerância como da 

competência profissional só foram consideradas importantes para 11,11% dos alunos, cada 

uma delas (Gráfico 10). As virtudes da honestidade e humildade foram consideradas as mais 

importantes para o convívio pessoal, sendo 55,56% para honestidade e 33,33% para 

humildade. A virtude da lealdade obteve 11,11% das escolhas. Nem a generosidade e nem a 

coragem foram consideradas como virtudes importantes para o convívio pessoal pelo grupo 

pesquisado (Gráfico 11).  

 Desses dados infere-se que a maioria do grupo entende que o mais apropriado para o 

convívio social é agir com justiça e responsabilidade, virtudes que podem ser traduzidas como 

normas que orientam a vida em sociedade.  

 

6.3. Questões relacionadas à instituição acadêmica quanto a sua importância no 

desenvolvimento social e pessoal.  

 

22,22%

77,78%

0,00%

Gráfico 12 - A universidade é um lugar no qual se ensinam sobre os 
problemas da sociedade e sobre como enfrentá-los:

Muitas coisas

Algumas coisas

Poucas coisas

Não se ensina nada
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 Para 100% dos alunos a universidade é um lugar no qual se adquire conhecimentos 

dos problemas da sociedade e soluções sobre como enfrentá-los, sendo que para 22,22% se 

ensina muito e para 77,78% o ensino se dá de forma mediana (Gráfico 12). 

 

88,89%

11,11%

0,00%

Gráfico 13 - O saber para se ensinar na universdade é...para o 
desenvolvimento social:

Extrenamento importante

Importante

Pouco importante

Nada importante

 

  

77,78%

22,22%

0,00%

Gráfico 14 - A universidade é para seu desenvolvimento pessoal:

Muito importante

Importante

Pouco importante

Nada importante

Fator negativo

 
 

 Questionados quanto à importância do saber ensinado na universidade para o 

desenvolvimento social, 100% dos alunos acreditam que o saber adquirido é importante para 

o desenvolvimento social, entre esses, 88,89% acreditam que esse saber é extremamente 

importante (Gráfico 13). Sobre a importância da universidade para seu desenvolvimento 

pessoal também 100% dos alunos acreditam que a mesma é importante, sendo que destes 

77,78% atribuem a universidade muita importância para seu desenvolvimento (Gráfico 14). 

 Observa-se através dos resultados que os alunos apesar de considerarem a 

universidade como um local em que se aprende sobre os problemas da sociedade e como 

enfrentá-los de forma mediana, ainda assim acreditam que o que se aprende é extremamente 

importante para o desenvolvimento da sociedade e para o seu próprio desenvolvimento, o que 

indica ser a universidade uma instituição em que o grupo acredita e valoriza.  
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7. Conclusão 

 

Os resultados indicam que os valores mais relevantes para o grupo de aluno 

pesquisado são os valores normativos, que os orientam em suas condutas, sendo que os 

mesmos consideram como importante para sociedade a moral e a religião. Acreditam que seus 

valores são mais influenciados pelos pais e professores do que por outros agentes. Valorizam 

mais as virtudes da justiça e da responsabilidade para o convívio social e as virtudes da 

honestidade, humildade e lealdade para seu convívio pessoal.  Valorizam a universidade como 

uma instituição que contribui para o desenvolvimento social e pessoal.  

Esse quadro demonstra que o grupo pesquisado, de alunos que vivem num mesmo 

contexto social, possui valores que se caracterizam como normativos ao optarem por virtudes 

que se assemelham a normas e ainda possuem valores relacionados a crenças em instituições 

ligadas a religião e a educação, reafirmando as idéias de Pais ao considerar que valores podem 

ser traduzidos como crenças em determinados sistemas ou como normas que orientam a 

conduta dos indivíduos.   

Fica evidenciada a importância para os educadores de conhecer previamente o que 

pensam os alunos, uma vez que na concepção dos mesmos os professores exercem uma 

grande influência sobre seus valores. 

Entende-se que ampliar esses estudos seria um aspecto positivo para se ter uma 

visão melhor dos valores que circulam dentro de toda a instituição do qual o grupo faz parte e 

também para se obter um perfil dos alunos da instituição.  

 

Bibliografia 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.   

HARKOT-DE-LA-TAILLE, Elizabeth; LA TAILLE Yves. Valores dos jovens de São 

Paulo. São Paulo: ISME, 2005. 

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. 1. ed. - 4. reimpr. - São Paulo: Atlas, 

2009. 

MARQUES, Ramiro. A educação sócio-moral uma análise curricular do ensino básico em 

Portugal. In: Formação Pessoal e Social. Porto: Sociedade Portuguesa, 1992. 

PAIS, Jose Machado (coord.). Gerações e Valores na Sociedade Portuguesa 

Contemporânea. Lisboa: SEJ/ICS, 1999. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

15

SOUZA, Vera Lucia Trevisan. Escola e construção de professores desafios a formação do 

aluno e do professor.  São Paulo: Loyola, 2005 

 


