
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

1 
 

 

 
CONTRIBUTOS  DA  ÉTICA NA FORMAÇÃO DOS  PROFESSORES1 

 
 

Edivânio Santos Andrade2 

Maria José Nascimento Soares 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva abordar a contribuição da ética na formação dos professores, 

possibilitando a consolidação de uma ética profissional para o exercício da docência 

com intuito de elaborar regras e princípios básicos para mudanças de atitudes que 

possam efetivamente influir na realidade da escola e, sobretudo, no modo de vida de 

todos que a constituem. Viver a ética como modo de vida significa relacionar-se com o 

próximo, atribuindo-lhe significados que variam de acordo com os desejos, as condições 

e as circunstâncias com os quais alunos e professores vivem.  
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ABSTRACT 

CONTRIBUTIONS OF ETHICS ON TEACHER’S TRAINING 

 

This article aims to approach the contribution of Ethics on teacher’s training, enabling 

the affirmation of a professional ethics to the teaching practice in order to develop rules 

and basic principles to change attitudes that could effectively influence the reality of 

school and especially in the way of life of all of those who constitute it. Living Ethics as 

a way of life means being related to others, giving them meanings that vary due to 

desires, conditions and the circumstances which students and teachers live with. 

Keywords: professional ethics; teacher training; teaching practice 

 

                                                 
1Estes decorrentes das primeiras reflexões sobre formação dos professores e a ética na formação 
profissional de modo que a ação docente possibilite um repensar de atitude pedagógica enquanto 
princípio balizador da consolidação de prática coerente com a formação do homem. 
2Licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, aluno regular do Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA, o qual vem desenvolvendo estudos reflexivos sobre a 
formação dos professores que atuam nas áreas de assentamentos sob a orientação das professoras 
Doutoras Maria José Nascimento Soares e Rosemeri Melo e Souza. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

2 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A questão ética cresceu nos últimos anos em todos os países, sobretudo em 

relação a sua aplicação no exercício de uma profissão, configurando-se na necessidade 

de uma reflexão em todas as áreas dos conhecimentos, de modo particular àquelas 

voltadas para a formação profissional do professor. O aumento do nível de 

escolarização da sociedade brasileira tem requerido atenção por parte das políticas 

públicas, principalmente nos cursos de formação de professores, os quais têm a 

incumbência de desenvolver uma consciência crítica, delimitando seu papel social para 

a educação no Brasil. 

 

Os níveis de desigualdades aumentam substancialmente, inclusive em lugares 

cuja dimensão econômica possibilita que pessoas ainda vivam numa condição de vida 

desumana. Freire afirma que a “[...] desumanização e humanização não podem ocorrer a 

não ser na história mesma dos homens, dentro das estruturas sociais que os homens 

criam e a que se acham condicionados” (2001, p. 115). Assim, os cursos de formação 

deverão promover uma formação para que todos sejam possuidores de uma ética 

profissional capaz de refletir todas as dimensões da vida em sociedade, ou seja, as 

dimensões políticas, econômicas, sociais e ambientais.  

 

Os cursos de formação de professores além de formar sujeitos conscientes de sua 

ação e, como tal, imbuídos de uma ética profissional, ou seja, uma ética prática e ativa 

em que a ação humana possibilite a construção de um mundo melhor. Também devem 

ensinar que é importante saber o que significa ser ético. Para Lukacs a ética é “[...] uma 

parte da práxis humana em seu conjunto” (2007, p.72). Neste sentido, os sujeitos têm 

como objetivo, cumprirem suas funções na sociedade na direção do cumprimento do 

que se encontra estabelecidas nas normas. 

 

Antes de explicitarmos como a ética pode contribuir precisamos saber 

diferenciar a palavra Ética da palavra Moral. A palavra Ética representa algo que tem 

inúmeras significações. È um vocábulo que permite ser interpretado de acordo com a 

cultura da região na qual é invocada. Ética vem da palavra grega éthos, a qual 

significava costumes e hábitos, podendo ser em outro contexto, acrescida da idéia de 

comportamentos associados ao temperamento. Sabemos que a vida individual e a 
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democracia dos gregos em nada se pareciam com a nossa. Eles viviam na polis e para a 

polis mantendo uma “unidade” com a cidade. Seus hábitos particulares, do âmbito 

privado, se fundiam com seus hábitos coletivos, sendo que suas regras de conduta 

coletivas e individuais se aproximavam muito. O temperamento, algo do indivíduo, 

seria o elemento diferenciador. Quando as pessoas passaram a viver em comunidades, 

necessitaram de regras bem definidas nas quais todos deveriam seguir, pois a obediência 

a tais leis determinava o tipo de moral de alguém.  

 

Em todos os tempos investigou-se de que maneira os primeiros pensadores 

intuíram à reflexão ética da cultura ocidental em paralelo à cultura oriental. Contudo, 

podemos assinalar que a ética tenha sido uma das primeiras preocupações do ocidente 

tendo como seu principal interlocutor, Sócrates. Por tudo o que se conhece da 

civilização grega em seus períodos áureos, sabe-se que hoje em dia a ética tem vários 

segmentos de raciocínio, sendo difundida de muitas formas, em especial a que é usada 

nas religiões, na poesia, na tragédia, na organização da vida política e noutras 

manifestações do pensamento que ocupam intenso significado para vida humana.  

 

As teorias éticas nascem e desenvolvem-se em diferentes sociedades como 

resposta aos problemas resultantes das relações entre os sujeitos. Nos contextos 

históricos são, pois elementos muito importantes para se perceber as condições que 

estiveram na origem de certas problemáticas morais que ainda hoje permanecem atuais. 

Em termos gerais o professor precisa saber lidar com a complexidade, com a 

singularidade, diferenciando-se numa lógica da complementaridade e do diálogo com 

todas as coisas e pessoas envolvidas no contexto no qual está inserido, de modo a 

interpretar e conhecer uma ética da práxis, ou seja, prática. 

 

A palavra “Moral” deriva da palavra latina mores. Isto posto, podemos definir a 

ética como sendo ocidentalmente, caráter ou índole, ou seja, como uma disposição 

fundamental de uma pessoa diante da vida. Enquanto a ética tem a ver com regras 

postas para nós todos que vivemos no interior da esfera pública; a moral tem a ver com 

as regras postas para nós em nossa vida individual, familiar, íntima – quando somos 

participes da esfera privada. Logo, a moral é o campo em que dominam os valores 

relacionados ao bem e ao mal, como aquilo que deve ser buscado ou de que se deve 

afastar. O conteúdo dessas noções ganha espaço no interior de cada contexto social 
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específico e varia enormemente de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, em 

cada situação, intervêm interesses, estabelecem-se poderes, emergem conflitos. O que é 

importante enfatizar é que a moral é componente de todas as culturas e a dimensão dela 

está presente no comportamento de cada pessoa em relação com as outras, das culturas e 

dos povos entre si, num processo de valorização.  

 

 A ética está acima da moralidade, pois sua reflexão é a reflexão a respeito dela. 

Ela não tem um caráter normativo, pois, ao fazer uma reflexão ética, pergunta-se sobre a 

consistência e a coerência dos valores que norteiam as ações, busca-se esclarecer e 

questionar os princípios que orientam essas ações, para que elas tenham significado 

autêntico nas relações. Há uma multiplicidade de doutrinas morais que, pelo fato de 

serem históricas, refletem as circunstâncias em que são criadas ou em que ganham 

prestígio. Assim, são encontradas doutrinas morais cujos princípios procuram 

fundamentar-se na natureza, na religião, na ciência, na utilidade prática. 

 

Da mesma forma como a cultura varia as normas culturais também. Dessa forma 

a sociedade se estrutura de forma diferente. Os valores diferem de sociedade para 

sociedade. Numa mesma sociedade, valores diferentes fundamentam interesses 

diversos. No cotidiano estão sempre presentes valores diferenciados, e a diversidade 

pode levar, sem dúvida, a situações de conflito. A distinção que se faz 

contemporaneamente entre ética e moral tem a intenção de salientar o caráter crítico da 

reflexão, que permite um distanciamento da ação, para analisá-la constantemente e 

reformulá-la, sempre que necessário. As pessoas são produtos da sociedade e por isso a 

ética se origina no meio social se transformando de acordo com os preceitos e os valores 

impostos. Muitas são as instituições responsáveis pela educação moral dos indivíduos: a 

igreja, a família, a política, o Estado, a família e a Escola.  

 

Mesmo sendo a Escola também uma instituição primordial é preciso deixar claro 

que ela não deve ser considerada onipotente, ou talvez a única instituição social capaz 

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

garanta total sucesso em seu trabalho de formação, pois tem limitações institucionais e 

mesmo com tais limitações, ela participa da formação moral de seus alunos. Valores e 

regras são transmitidos pelos professores, pelos livros didáticos, pela organização 

institucional, pela forma de avaliação, pelos comportamentos dos próprios alunos. 
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Assim, em vez de deixá-las ocultas, é melhor que tais questões recebam tratamento 

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

professor. Por isso a importância de ser um profissional ético antes de tudo.  

 

Com efeito, a presença em sala de aula de um professor ético que proporcione 

aos alunos e a si mesmo condições para o desenvolvimento de seu trabalho de forma 

que possuam regularmente a capacidade de se posicionar diante da realidade, fazendo 

escolhas, estabelecendo critérios, participando da gestão de ações coletivas. Ao 

ingressar de forma ética no ensino escolar, o professor deve respeitar a individualidade 

e a realidade posta por cada aluno, como também respeitar a realidade de cada 

sociedade. Sabe-se que  o ser humano se relaciona com regras e valores da sociedade  

na qual está inserido e por isso, nasce e cresce imerso numa rede de significações.  

 

A família é o primeiro espaço de convivência de todos nós e ao lado dela outras 

instituições sociais veiculam valores e desempenham um papel na formação moral e no 

desenvolvimento de atitudes. A presença constante dos meios de comunicação de massa 

nos espaços públicos e privados confere às pessoas um grande poder de influência e de 

veiculação de valores, de modelos de comportamento. As várias instituições sociais, 

motivadas por interesses diversos concorrem quando buscam desenvolver atitudes que 

expressam valores, levando vários cidadãos a  transitarem por algumas dessas  durante 

toda a sua vida; em outras, por períodos determinados; e em outras, nunca terão contato 

e, ou, ouvirão falar nelas. 

 

 Daí, a ética depende do tipo de relação social que o indivíduo mantém com os 

demais em múltiplas relações sociais. A moral é imposta a partir do exterior como um 

sistema de regras obrigatórias, muitas vezes difícil de ser compreendida. O fato é que, 

inevitavelmente, os indivíduos se constituem como tais convivendo simultaneamente 

com sistemas de valores que podem ser convergentes, complementares ou conflitantes, 

dentro do tecido complexo que é o meio social. Ao trabalhar eticamente em sala de aula, 

o professor lidará com a questão do choque de valores, ou seja, com diversos valores, 

normas, modelos de comportamento que os alunos compartilham em diferentes meios 

sociais a que está integrado ou exposto nas relações cotidianas na escola.  
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O professor, como membro de uma instituição pela qual se espera que passem 

todos os membros da sociedade, se coloca na posição de ser não apenas uma ponte entre 

o saber e o não-saber na vida dos alunos, mas uma conexão entre a teoria e a prática.  O  

professor deve, portanto, assumir explicitamente o compromisso de educar os seus 

alunos dentro dos princípios éticos, além de primar por uma escola  que valorize  as  

práticas sociais e morais  dos professores, os quais não apenas entram em contato com 

valores determinados, mas também aprendem a estabelecer hierarquia entre valores, 

ampliam sua capacidade de julgamento e a consciência de como realizam escolhas, 

ampliam-se as possibilidades de atuação da escola na formação moral, já que se ocupa 

de uma formação ética, para formação de uma consciência moral reflexiva e autônoma, 

  

A criança que é educada de forma ética tende a tornar-se um adulto capaz de ir 

ao encontro do outro, reconhecendo-se como iguais respaldado não em regras morais  

obrigatórias, mas como inerentes do seu próprio modo de vida. Portanto, o professor 

possui um papel fundamental na formação ética e moral do aluno, pois é transformando 

a sua prática ética num aprendizado natural, uma vez que não se ensina moral e ética de 

forma adequada senão vivenciando-as. Se o professor deixa de cumprir o seu papel de 

educador com base nos valores, e nas referências éticas estruturadas em sua família e 

em seu meio, poderá estar limitado à convivência humana cotidiana, que pode ser rica 

em se tratando de vivências pessoais, mas pode estar também carregada de desvios de 

postura, de atitudes, de comportamento ou conduta. E mais, quando os valores não são 

bem formados ou sistematicamente ensinados, podem ser encarados pelos alunos como 

simples conceitos de ideais abstratas, principalmente para aqueles que não os 

vivenciam, sejam por simulações de práticas sociais ou vivenciadas no cotidiano. 

 

 Desta forma, os fundamentos éticos, podem ser utilizados nos cursos de 

formação de professores na perspectiva de formar sujeitos capazes de entender a 

complexidade das atitudes humanas. Não se pode confundir aplicação com adaptação 

no campo ético. Pois no que tange à ação moral não se deve levar em conta as 

circunstâncias envolvidas e justificá-las sem uma ampla compreensão das mesmas. Os 

princípios éticos pressupõem a realização de valores morais presentes em cada caso, 

independente da situação histórica, das particularidades e do meio utilizado na sua 

aplicação. A moral urge enquanto exigência das possibilidades como uma forma de 

regular a ação tendo esta êxito ou não. A ética em sua prática tem a tarefa de ajudar o 
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homem a tomar consciência dos seus atos no que concerne aos valores morais e os 

princípios utilizados para se chegar a um determinado fim.  

 

 A formação de jovens também perpassa pelo âmbito de uma socialização das 

novas gerações, uma vez que conserva os valores dominantes (a moral) naquela 

sociedade na qual vivem. Toda educação é uma ação de diálogo entre seres humanos, 

logo, uma educação pode ser eficiente enquanto processo formativo-educativo e ao 

mesmo tempo, eticamente má. Pode ser boa do ponto de vista da moral vigente e má do 

ponto de vista ético. Logo, viver a ética (enquanto modo de vida) acontece quando os 

valores no conteúdo e no exercício do ato de educar são valores humanos e, sobretudo, 

humanizadores.  

 

 A ética para a vida exige dos professores uma postura de ação com 

responsabilidade, ou seja, habilidades de oferecer respostas mais adequadas às 

demandas, à medida que essas se apresentam. O conhecimento atual aponta para 

atitudes criativas, para a busca de soluções inéditas, para a liderança ética, para o 

resgate dos valores. O estudo da ética vai complementar o trabalho formativo que 

realizamos no dia-a-dia e isso pode ser efetivado através de atividades práticas que 

possibilitem real vivência dos valores esquecidos por muitos. A Ética, antes de qualquer 

coisa, deve estar impregnando as ações de cada dia, seja dentro da sala de aula ou fora 

dela e, principalmente, dentro de cada um de nós. 

 

A ÉTICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

As teorias éticas nascem e se desenvolve em diferentes sociedades como 

resposta aos problemas resultantes das relações entre os sujeitos. Nos contextos 

históricos são, pois elementos muito importantes para se perceber as condições que 

estiveram na origem de certas problemáticas morais que ainda hoje permanecem atuais. 

Em termos gerais o docente precisa saber lidar com a complexidade, com a 

singularidade, diferenciando-se numa lógica da complementaridade e do diálogo com 

todas as coisas e sujeitos envolvidos no contexto no qual está inserido, de modo a 

interpretar e conhecer uma ética da práxis, ou seja, prática, como questiona Singer 
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Poderíamos pensar que, enquanto nos limitamos às coisas vivas, a 
resposta não será difícil de encontrar. Sabemos o que é bom ou mau 
para as plantas no nosso jardim: água, luz do sol e composto orgânico 
são coisas boas; extremos de frio ou calor são nocivos. O se mesmo se 
aplica às plantas de qualquer floresta ou região inculta; portanto, por 
que não ver o seu florescimento como bom em si, independentemente 
de sua utilidade para as criaturas sencientes? (SINGER, 2002, p. 293).   

 

 

 Partindo da contextualização da formação do desenvolvimento profissional dos 

docentes, estes vêm se ampliando a partir da ação-reflexão dos aspectos relevantes de 

uma prática que promova uma aprendizagem e que seja promotor de inovação ao pensar 

alternativa didático pedagógica exercitando a ética. Há de se pensar nas questões mais 

problemáticas das atitudes em relação à ação, motivando-os a encontrarem uma atitude 

ética.  Neste sentido, a ética profissional vem sendo debatida nos cursos de formação de 

professores na possibilidade de repensar os problemas surgidos dos avanços tecnológico 

presente em todas as ciências e em praticamente todo o mundo, chamando a atenção de 

seus futuros profissionais sobre a responsabilidade que devemos ter para com nossas 

funções sociais de forma consciente.  

 

 Assim, os fundamentos éticos, podem ser utilizados nos cursos de formação de 

professores na perspectiva de formar sujeitos capazes de entender a complexidade das 

atitudes humanas. Não se pode confundir aplicação com adaptação no campo ético. Pois 

no que tange à ação moral não se deve levar em conta as circunstâncias envolvidas e 

justificá-las sem uma ampla compreensão das mesmas. Os princípios éticos pressupõem 

a realização de valores morais presentes em cada caso, independente da situação 

histórica, das particularidades e do meio utilizado na sua aplicação. A moral urge 

enquanto exigência das possibilidades como uma forma de regular a ação tendo este 

êxito ou não. A ética em sua prática tem a tarefa de ajudar o homem a tomar consciência 

dos seus atos no que concerne aos valores morais e os princípios utilizados para se 

chegar a um determinado fim.  

 

A ética para a vida exige dos professores uma postura de ação com 

responsabilidade, ou seja, habilidades de oferecer respostas mais adequadas às 

demandas, à medida que essas se apresentam. O conhecimento atual aponta para 

atitudes criativas, para a busca de soluções inéditas, para a liderança ética, para o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

9 
 

 

resgate dos valores. O estudo da ética vai complementar o trabalho formativo-educativo 

que realizamos no dia-a-dia e isso pode ser efetivado mediante as atividades práticas 

que possibilitem real vivência dos valores esquecidos por muitos. A Ética, antes de 

qualquer coisa, deve estar impregnando as ações de cada dia, seja dentro da sala de aula 

ou fora dela e, principalmente, dentro de cada um de nós. Para Soares se constitui como 

“[...] vontade política; compromisso social; responsabilidade pelo papel que os 

indivíduos desempenham” (2006, p. 80). 

 

Soares (2006) afirma ainda que a formação se constituem num processo amplo 

que se aplica durante as fases organizacionais dos indivíduos na prática social. Consiste 

no estabelecimento das relações interpessoais com as várias instâncias que são 

fundamentais para a construção desses indivíduos de forma permanente e contínua 

ocorrendo na prática social. Dessa maneira, a formação supõe uma série de atitudes 

relacionadas à experiência, trocas, interações sociais, aprendizagens e uma infinidade de 

relações que remetem para uma percepção subjetiva, consciente de si e do outro. 

 

 Nessa direção as contribuições teóricas de Paulo Freire ancoram as reflexões 

teórica-prática na medida em que consolida os elementos da formação humana 

redimensionando a base organizativa dos seres humanos nos aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, ao conscientizarem os sujeitos a agir com ética. Em 

relação à dimensão técnica da prática deve ser pensada à luz de um projeto ético, 

político e social, a partir da problematização, da análise do papel da escola na sociedade 

atual de modo a explicitar a visão de mundo, homem, sociedade e conhecimento. Nesse 

sentido, faz-se necessário conceber a formação profissional como um processo, no qual 

se entendam suas limitações e contribuições, se adquira consciência de que nenhuma 

teoria da conta da complexidade do real e de que esse processo está em contínua 

construção de modo que se possa, 

 

refletir sobre sua prática profissional e ao refletir sobre ela procura 
desempenhar bem [isto é eticamente] e desempenhar de modo belo 
[esteticamente]. Saber, saber fazer, saber fazer com, desempenhar-se 
ética e esteticamente é ser também um cidadão compromissado com 
os valores sociais e políticos da democracia (RAMALHO; NÚNEZ; 
GAUTHIER, 2003, p. 42). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A contribuição da ética no processo de formação de professores é urgente e 

tanto mais importante se esta se torna um modo de vida. Precisa-se de educadores 

completos que tenham atitudes éticas em sua essência e em suas vidas para orientar 

nossas crianças, adolescentes e jovens que buscam algo melhor para sua formação e 

para suas vidas. Torna-se imperioso que os profissionais da educação possam aprender a 

entender a complexidade do ato educativo que “[...] funda-se na contemplação do dever-

ser” (ARAÚJO, 2004, p. 157) e por que o ser humano é um ser de relações.  O mundo 

contemporâneo impulsiona a mudança paradigmática e sugere que os professores 

possam olhar adiante, para refletir sobre os desafios significativos de modo a 

questionar, ou melhor, problematizar continuamente as ações que melhor se engajem a 

realidade, numa dimensão ética que se evidencia num processo em construção. Essa 

dimensão ética para Tardif se  

 

Manifesta, finalmente, na escolha dos meios empregados pelo 
professor... ele pode controlar os meios, isto é, o ensino. Esse é o 
fundamento de uma deontologia para a profissão docente. Assim 
como um médico é julgado pela qualidade de seu julgamento médico 
e de seu ato, um professor também é julgado de acordo com o seu 
julgamento profissional, que se revela diretamente nos atos 
pedagógicos por ele realizados (TARDIF, 2001, p. 42).    

 

 Hoje, vivemos um momento, no planeta, em que os problemas sociais, 

econômicos e ecológicos deixaram de ser assunto exclusivo de alguns para se tornar 

assunto de todos e, portanto, dos profissionais da educação. Assim, a viabilidade prática 

na formação ética dos professores na construção de um projeto político pedagógico 

baseado em princípios éticos mediatizados por uma prática pedagógica voltada para os 

anseios dos alunos requer conhecimento crítico-reflexivo; compreensão da 

indissociabilidade teoria-prática e autoconsciência da responsabilidade social para com 

a formação humana. Pois, “[...] o homem criador responsável do seu próprio destino, 

determina o destino da humanidade” (LUKACS, 2007, p.215) que resulta na 

responsabilidade social dos profissionais da educação. 
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