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RESUMO 

Compreendendo a importância da grande contribuição dos valores humanos para formação 
ética e cidadã dos educandos, foi necessário investigar a concepção dos professores e 
coordenadores acerca dos valores humanos trabalhados na escola. Para isso, pesquisou-se o 
conceito de valores humanos seguidos nas diversas modalidades em que atuam presentes no 
ambiente escolar dos professores e coordenadores da instituição pública “Delmiro de Miranda 
Britto”. A amostra foi composta por oito professores e quatro coordenadores do Ensino 
Fundamental da rede pública do interior sergipano. Utilizou-se um questionário no sentido de 
coletar dados que pudessem ser mensurados estatisticamente para o conceito de valores 
humanos, bem como a inserção desses valores nos programas de ensino dos profissionais 
inquiridos. Os resultados revelaram que tanto o conceito de valores humanos quanto a 
inserção destes nos planos de aula necessitam de uma atenção redobrada devido ao 
descompasso existente entre o pensar e o fazer dos professores e coordenadores. 
 
Palavras chave: Valores Humanos, Profissionais da educação. Colégio Estadual Delmiro de 

Miranda Britto. 

 

ABSTRACT 

Understanding the importance of the large contribution of human values and ethics training 
for learners of a citizen, it was necessary to investigate the design of teachers and coordinators 
concerning human values learned at school. For that, he researched the concept of human 
values followed in the various modalities in which they operate in the environment of the 
school teachers and coordinators of the public institution "Delmiro Britto Miranda." The 
sample was composed of eight teachers and four coordinators of Elementary Education of the 
public inside Sergipe. We used a questionnaire in order to collect data that can be measured 
statistically to the concept of human values, and inserting these values in the syllabus of the 
professional respondents. The results revealed that both the concept of human values as their 
insertion into lesson plans, require careful attention due to the large gap between thinking and 
doing of teachers and coordinators. 
 
Keywords: Human Values, Education professionals. State College Delmiro Britto Miranda. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre valores 

humanos realizados com professores e coordenadores no Colégio Estadual Delmiro Miranda, 

localizada no município de Canindé de São Francisco – SE, cujo objetivo foi investigar a 

percepções desses profissionais da educação, acerca da importância dos valores humanos na 

formação dos alunos. 

O estudo parte da premissa de que, nos últimos anos, tem-se observado que a 

educação é convocada a ocupar papel relevante nas agendas governamentais, devido, 

sobretudo, às rápidas e profundas mudanças que vêm ocorrendo no mundo, em decorrência 

dos impactos produzidos pelos avanços da ciência e da tecnologia.  

A contemporaneidade está marcada por exigências que demandam a efetiva 

contribuição da educação, sobretudo quando se defende a formação de indivíduos autônomos, 

críticos, criativos, capazes de assumir a sua condição de sujeitos. Por conseguinte, uma 

educação para a cidadania e focada nos Valores Humanos. 

No Brasil, a educação para os valores humanos tem uma longa trajetória, 

sobretudo, quando se constata na histórica a persistente violação dos direitos humanos, 

questão que ainda tem grande visibilidade nos dias de hoje.  

Conforme Ponce (2009), a educação moral no Brasil teve seu início na década de 

1960, por meio de disciplinas obrigatórias de natureza moral em todos os níveis e 

modalidades de ensino.  Essa experiência de educação moral baseada em valores absolutos, 

inflexíveis e indiscutíveis, transmitidos com normas autoritárias a serem seguidas, marcou a 

escola produzindo uma radicalização indesejada. A partir da década de 1990, as propostas 

neoliberais geraram impactos profundos na educação escolar. Nesse momento nasceu uma 

nova concepção de valores fundamentados no individualismo exacerbado e no anseio 

desenfreado pela segurança e estabilidade ligado a uma moral conservadora, cujos valores são 

a competição e o sucesso somado a um relativismo tal de princípios básicos ligados à 

valorização da vida. 

Verifica-se, ao longo da história da educação moral no Brasil, avanços e 

retrocessos. Hoje, como bem coloca Ahmend (2006), as escolas trabalham os valores 

humanos e morais indiretamente (de forma consciente ou não) com seus alunos, atuando de 

maneira incipiente e desarticulada.  

Frente aos aspectos descritos, o estudo aponta para a necessidade de ser 

fomentada, no âmbito familiar e escolar, a educação para valores humanos, como igualdade, a 
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solidariedade e a tolerância, como defende Piaget, visando favorecer a convivência 

qualificada entre os seres humanos.  O interesse pelo tema surgiu dentre os temas estudados 

no decorrer do curso de Mestrado em Ciências da Educação, em razão de sua relevância e 

importância para a formação dos educandos. De outro modo, a pesquisadora foi motivada 

pelas leituras e comentários de alguns educadores que defendem a educação para os valores 

humanos. 

Por conseguinte, considerando a importância do estudo e da pesquisa realizada, 

acredita-se que esse trabalho poderá contribuir para o desenvolvimento de uma prática 

eficiente na unificação da força dos professores sobre a educação em valores humanos. 

Certamente pela relevância desse problema é de fundamental importância a realização dessa 

pesquisa, a fim de verificar se há a necessidade de promover uma educação voltada para a 

internalização dos valores humanos na escola. 

 
2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 
A atenção dispensada por parte das diversas áreas do saber humano (Filosofia, 

Sociologia, Psicologia e Antropologia e outras), quanto à explicação dos valores tem 

contribuído para uma definição ampla de valor, que precisa ser investigada. 

 Os filósofos estudavam os valores a partir do estudo da ética que conduzia o 

homem ao princípio de vida moral. Assim, por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à 

felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa.  Os inúmeros diálogos de 

Platão descrevem as discussões socráticas a respeito das virtudes e da natureza do bem. 

Resulta daí a convicção de que a virtude se identifica com a sabedoria e o vício com a 

ignorância, portanto, a virtude (valores) pode ser aprendida (GALLO, 2003). 

Na concepção sociológica, os valores são considerados fatos sociais, ou seja, o 

valor é algo significativo, importante, para um indivíduo ou grupo social. Todavia, há uma 

distinção entre valores fundamentais (ligados a valoração primária), valores derivados 

(valoração derivada), valores dominantes (axiologia) e valores autênticos (axionomia) 

(VIANNA, 2007). O valor exprime uma relação entre as necessidades do indivíduo e a 

capacidade das coisas e de seus derivados, objetos ou serviços, em satisfazê-las.  

Antropologicamente, o valor é uma concepção do desejável explícita e implícita, 

característica de um indivíduo ou grupo, e que influencia a seleção dos modos, meios e fins da 

ação (KLUCKHON, 1970). 
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A Psicologia, por sua vez, concebe os valores como estruturas presentes no 

sistema psicológico, que dão coerência à ação humana (ROKEACH, 1973); e podem ser 

tratados como um medidor social, capaz de indicar a situação da sociedade, evitando certas 

interveniências, sendo provenientes das experiências socioculturais, já que vão sendo 

incorporados ao longo da socialização, enquanto outros são adquiridos sobre condições 

específicas (FORMIGA; GOUVEIA, 2005).  

A perspectiva tipológica desenvolvida por Gouveia (1998) considera a noção de 

valores "como construtos latentes" presentes em Braithwaite e Law (1985). Para Rokeach 

(1973 apud FORMIGA; GOUVEIA, 2005), eles são estruturados no sistema psicológico, 

dando coerência à ação humana.  

É na apreciação dos conceitos citados que se explica a existência de uma 

hierarquia de valores necessários a todo ser humano a guiarem e orientarem as suas ações. 

Dentre os vários valores existentes, foi destacado, para objeto de estudo, "os valores 

humanos", que são definidos por Gouveia (1998) como categorias de orientação que são 

desejáveis, baseadas nas necessidades humanas e nas pré-condições para satisfazê-las, sendo 

adotadas por atores sociais. Tais valores representam diferentes magnitudes e seus elementos 

constitutivos podem variar a partir do contexto social ou cultural em que a pessoa está 

inserida.  

Chadwick e Oliveira (2004) chamam a atenção para o fato de que na teoria ou na 

prática, a questão dos valores humanos envolve quatro níveis: comportamentos, hábitos, 

atitudes e valores. A interação entre esses quatro aspectos dá-se da seguinte forma: o que o 

indivíduo faz, representa seus comportamentos (explícitos ou implícitos, como sentir, sofrer, 

entre outros); como faz, refere-se tanto a habitualidade, precisão, proficiência, capricho, 

quanto ao envolvimento a respeito do que faz (atitudes); por que faz refere-se às justificativas 

(convicção, crença, argumentos racionais que explicam o comportamento). Essas são as 

explicações ou motivações intrínsecas, mas também pode ser induzida por motivações 

extrínsecas, incluindo prêmios, castigos, pressão de grupos, dentre outros. 

É por compreender que os valores humanos é um dos construtos teóricos que pode 

trazer grandes respostas aos problemas das condutas sociais. Sobre essa questão Rokeach 

(1973 apud FORMIGA; GOUVEIA, 2005) considerou esses valores de fundamental 

necessidade na explicação dos comportamentos das pessoas, sendo esses capazes de orientar 

tanto as escolhas quanto as atividades humanas. Também corresponde aos ideais normativos 

dos grupos sociais entendidos, segundo Molpeceres Linares e Musitu (2000 apud FORMIGA; 

GOUVEIA, 2005), como concepções que são partilhadas a partir da desejabilidade dos 
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indivíduos, podendo gerar ou se manter, quando satisfeito o interesse. Desta forma, essas 

considerações podem ser atreladas à concepção que Kluckhohn (1968 apud FORMIGA; 

GOUVEIA, 2005) tem, do ser humano. Para esse autor o homem tem que ser e fazer parte de 

uma vida moral, pois sua condição única é ser social.  

A preocupação quanto aos valores humanos não diz respeito apenas, às 

contradições da clareza do conceito, conotações morais e existentes, nas quais se 

fundamentam diversos estudos (GOUVEIA, 1998; TAMOYO; SCH WARTZ, 1993) ou a sua 

medida (FEATHER, 1992; MARTINES, 1984 apud FORMIGA; GOUVEIA, 2005), mas, 

sobretudo a necessidade de explicação da dinâmica dos fenômenos comportamentais 

(HOMER; KAHLE, 1988 apud FORMIGA; GOUVEIA, 2005). Essa explicação é por demais 

necessárias, em virtude dos inúmeros conflitos e violências vivenciadas nas famílias, nas 

escolas e nas sociedades. Sendo, portanto, a instituição escolar um espaço privilegiado de 

construção de conhecimento e cidadania, deve constituir-se em espaço efetivo de estudo, 

análise e reflexão para o exercício de maior convívio democrático e solidário, aspectos estes 

que constituem o conteúdo da própria educação em valores. Certamente, essa não é uma 

tarefa isolada e pontual.  

Nesse sentido, conforme Konzen (2000 apud AHMAND, 2006), o dever para com 

a educação escolar constitui-se em uma das especificidades do dever de educar o aluno, 

sentido amplo que atribui aos educadores (família e escola) o encargo de alcançar-lhe o 

referencial moral e ético para a vida em sociedade. 

Portanto, a educação para os valores deve realizar-se em todos os momentos, 

permeiando o curriculum e também todas as interações interpessoais na escola e as relações 

desta com a família e a sociedade. Manifestando-se nas reuniões, na sala de aula, na aula de 

ciências, nos métodos utilizados, na exigência de verdade nos relatos, na tolerância e 

compreensão em relação à abordagem de cada um em busca de sentido para as suas 

experiências, na aula de história, nos problemas em que o professor mais se envolve ou 

detém, nos documentos históricos a que se dá mais ênfase, enfim, em todos os momentos e 

em todas as disciplinas (VALENTE, 2005). 

Os valores são fundamentais para o desenvolvimento humano e social. Por conta 

disso, a ação da escola não se limita ao cumprimento da instrução, mas, principalmente, o 

desenvolvimento da personalidade da criança através da transmissão de valores (ALMEIDA, 

1999). 
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3 MÉTODO 

 
3.1 Tipo de Pesquisa 

 
O presente trabalho obedeceu a critérios de natureza qualitativa, em proposta 

consistente em estudo exploratório, no município de Canindé de São Francisco – SE, acerca 

dos valores humanos desenvolvidos na prática educativa da Escola Estadual “Delmiro de 

Miranda Britto. 

Na pesquisa qualitativa, conforme Chizzotti (2001) há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, ou seja, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

Pode-se dizer que a pesquisa qualitativa se fundamenta em pressupostos 

contrários ao modelo experimental, positivista e adota métodos e técnicas de pesquisa, 

diferentes dos estudos experimentais, em que há uma defesa de um padrão único de pesquisa 

para todas as ciências, calcadas no modelo de estudo das ciências da natureza. 

 

3.2 População e Amostra 

 
Participaram da pesquisa 12 profissionais da educação do Colégio Estadual 

“Delmiro de Miranda Britto, no universo de 120, correspondendo a 10% do total dos 

profissionais da referida escola; dentre eles haviam 4 coordenadores pedagógicos e 8 

professores do Ensino de Fundamental, ensinam por área, a saber: química, história, 

geografia, inglês, educação física, religião e ciências. Estes foram selecionadas por 

conveniência para a composição da pesquisa. 

 

3.3 Instrumento 

 

Os dados foram coletados por meio da observação indireta, cujo instrumento 

utilizado foi um questionário, contendo 10 questões abertas e fechadas. O citado instrumento 

foi composto de três partes e contém os seguintes requisitos: identificação pessoal e 

profissional dos coordenadores e professores; conceito geral de valores humanos; e, questões 

abertas e fechadas relativas aos aspectos encontrados no ambiente escolar por serem 

indicadores importantes de valores humanos, bem como outros valores acaso incluídos nos 

programas de ensino trabalhados no Colégio Estadual “Delmiro de Miranda Britto”. 
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Com aplicação de questionários, e de observações indiretas, almejou-se uma 

abordagem qualitativa e dialógica, fundamentando o estudo pela análise do conteúdo, 

proposta por Bardin (2002), que representa um método de investigação multivariado 

desenvolvido especificamente para estudar qualquer problema no qual o conteúdo da 

comunicação serve como base para a inferência, consistindo numa reunião de conjuntos de 

partes próximas dos conteúdos com o intuito de torná-la possível para análises futuras.  

Além disso, Bardin (2002) aponta como pilares a fase da descrição do material, a 

inferência e a interpretação. Os principais pontos da pré-análise são a leitura flutuante 

(primeiras leituras de contato os textos), a escolha dos documentos (no caso os relatos 

transcritos), a formulação dos objetivos, a referenciação dos índices e elaboração dos 

indicadores (a freqüência de aparecimento) e a preparação do material. Assim, todas as 

informações dos questionários foram transcritas na íntegra e autorizadas pelos participantes.  

 

3.4 Procedimentos 

 
Os dados da pesquisa foram coletados em três etapas. Primeiramente, foi feito um 

contato com a direção da escola, a fim de solicitar a permissão para pesquisa e aplicação do 

questionário junto aos profissionais da educação. 

Na segunda etapa, procedeu-se a aplicação dos questionários aos professores e 

coordenadores. Não foi possível entrevistar outros profissionais em virtude do recesso escolar. 

A aplicação dos questionários foi realizada nos dias 21 e 22 de Junho de 2010, nos períodos 

matutinos e vespertinos, em horários diversificados que variaram entre vinte e trinta minutos, 

a fim de que os respondentes pudessem analisar o conteúdo e formularem, segundo o 

entendimento de cada um, as respostas objeto desse trabalho da pesquisa. As atividades foram 

acompanhadas individualmente pela pesquisadora que explicou a cada um e de cada vez, 

como seria o trabalho e a importância que este teria para validação do desenvolvimento da 

pesquisa científica, nunca antes trabalhada em dados na instituição pesquisada.  

Na terceira etapa, procedeu-se o tratamento dos dados e a técnica da análise 

temática, que de acordo com Bardin (2002), baseia-se em operações de desmembramento do 

texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a 

comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em categorias. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e discussão dos resultados empreendida têm caráter qualitativo, em que 

foram analisadas as seguintes categorias: conceitos de valores humanos, contribuição dos 

valores humanos na formação pessoal, educação e valores humanos, conseqüências da 

ausência dos valores humanos, principais valores humanos, família, escola e valores humanos, 

relação professor-aluno, programas curriculares e valores humanos. 

As primeiras perguntas do questionário possibilitaram traçar um perfil dos sujeitos 

pesquisados. No tocante à idade, a média entre eles foi de 33,58 anos, sendo o desvio-padrão 

de 3,679. Verifica-se uma certa homogeneidade no que se refere à idade dos participantes. 

Todos os docentes e coordenadores possui graduação, todos os 100% professores 

tem pós-graduação (100%) a nível de Especialização  e os coordenadores (50%) possui  pós 

graduação lato sensu concluída os demais  (50%) estão em fase de conclusão da pós-

graduação, do grupo de pesquisa avaliado, (0%) de professores e coordenadores possui pós-

graduação a nível de Stricto-Sensu  (mestrado) a mesma amostra (0%) ocorreu nos dois 

grupos no tocante ao doutoramento.  

Referente ao sexo, o gráfico 1 revela que  67%  dos sujeitos constituem o grupo 

de mulheres e 33% de homens. O número de mulheres é predominante nessa pesquisa 

representando mais do dobro dos homens, tal aspecto pode está associado ao fato de que o 

magistério, principalmente, o ensino fundamental, é uma área profissional formando 

majoritariamente por mulheres.  

 

 
                                        Gráfico 1: Gênero 

                 Fonte: Dados da Pesquisa 
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Esses dados são também confirmados na predominância de professores, com 67% 

do total pesquisado e 33% composto por coordenadores pedagógicos (gráfico 2). 

 

 
                                  Gráfico 2: Sujeitos da Pesquisa 

                 Fonte: Dados da Pesquisa 
 
                                

Quanto ao estado civil, verifica-se no gráfico 3 que a maior parte dos sujeitos são 

casados (58%), seguido por divorciados (25%) e apenas 17% do montante pesquisado é 

solteiro. 

.  
                                  Gráfico 3: Estado Civil 

                 Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A primeira categoria de perguntas a cerca dos valores humanos buscou saber o 

conceito desses valores na percepção dos sujeitos pesquisados. Segundo eles: 

 
R.I - São comportamentos que influenciam a todos nós, facilitando a relação entre os 
seres humanos.           
R.2 - São razões que justificam ou motivam as nossas ações, tomando-as preferíveis 
a outras.      
R.3 - Os ensinamentos dos valores humanos são de fundamental importância para a 
formação do indivíduo.       
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R.4 - Sei o que é, mas não sei explicar.         
R.5 - São fatores determinantes do pensar e agir do cidadão.    
R.6 - São parâmetros concebidos por uma comunidade que determinam o que é certo 
ou errado.      
R.7 - Tudo aquilo que, para minha pessoa, significa muito.        
R.8 - São razões que justificam ou motivam as nossas ações, tomando-as preferíveis 
a outras. E aquilo que uma ou mais pessoas acham digno de ser perseguido.   
R.9 - Não sei explicar.            
R.10 - Entendo que os  valores humanos  são as qualidades morais e éticas 
formadas e apropriados no ambiente social de cada indivíduo.  
R.11 - Valores humanos são as qualidades que dão embasamento à formação moral, 
social, ética de cada indivíduo.          
R.12 - São fatores necessários à boa formação do indivíduo. 

 
As respostas podem ser agrupadas por itens, para que se possa ter uma 

compreensão melhor do entendimento dos sujeitos pesquisados, conforme descritas na tabela 

1: 

         Tabela 1: Conceitos de Valores Humanos 
Itens (Conceitos) Frequência % 

Comportamentos 
Razões 
Ensinamentos 
Fatores 
Parâmetros 
Qualidades 
Não souberam explicar 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 

        8,3 
      16,7 
        8,3 
      16,7 
        8,3 
      16,7 
      25,0 

Total 12 100% 

         Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
Observa-se uma variedade de termos para a definição de valores humanos. A 

literatura revela que os valores humanos podem ser compreendidos à partir das diversas áreas 

do conhecimento humano, por conta disso não há um conceito único. Na concepção dos 

sujeitos pesquisados, há uma certa confusão acerca do que realmente significa valores 

humanos, uma vez que foi observado que eles são para a maior parte dos sujeitos qualidades 

(morais e éticas), razões (justificam as ações) e fatores (determinantes do pensar). 

Pais (1999) esclarece que a natureza conceptual de valores humanos passa pela 

discussão da própria ambiguidade do conceito de valores. Muitas vezes os valores são 

tomados como crenças que se traduzem por preferências orientadas por determinados sistemas 

ou dispositivos comportamentais. Outras vezes são tomados como estratégias de adaptação 

que os indivíduos usam para organizar adequados modos de ajustamento aos seus meios 

sociais envolventes. Os valores também são confundidos com atitudes, embora possam 

expressá-las. Rokeach (1973) sugere que os valores sejam tratados como caracterizadores de 

uma maior estabilidade que não devem ser apenas identificados com uma falsa consciência, 
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uma vez que se estendem a fenômenos sociais de natureza discursiva, incluindo as noções que 

regulam as relações interindividuais e as consciências individuais, e manifestam-se como 

sistemas de representações sociais. 

A segunda categoria de análise traz como questionamento para os sujeitos 

pesquisados, se os valores humanos contribuem positivamente para formação do caráter do 

indivíduo: 

R.I - Sim, pois, os bons exemplos são seguidos por outros      
R.2 - Acredito.      
R.3 - Sim.      
R.4 - Acredito.      
R.5 - Sim.      
R.6 - Certamente. Porquanto sem esses valores, não existe respeito entre as pessoas.    
R.7 - Acredito.      
R.8 - Acredito.    
R.9 - Acredito.      
R.10 - Acredito que sim, que os valores humanos contribuem positivamente para a 
formação do caráter do indivíduo.      
R.11 - Acredito, pois, sem os valores humanos a formação dos indivíduos se reduz a 
nada o que, pode tomá-los egoísta e, prepotentes.      
R.12 - Sim.    

 
Verifica-se nas respostas uma unanimidade quanto à importância dos valores 

humanos na formação do caráter do indivíduo, como bem coloca os estudos de Martinelli 

(1999), Diskin (1998), Jumsai (1999) que os valores humanos são de fundamental 

importância para a formação do caráter do indivíduo, e que a escola tem grande contribuição 

nesse processo de desenvolvimento, sendo também de sua responsabilidade o repasse desses 

valores, através da conduta do professor, técnicos envolvidos e de uma metodologia que 

venha a contribuir para que melhor se atinja seu objetivo. 

No que diz respeito à categoria a forma à escola se compromete com o ensino de 

"Valores Humanos", responderam os sujeitos entrevistados: 

R.1 - Muito superficialmente, pois, a maioria delas ainda não atentou para a 
necessidade da observância dos princípios constitucionais.       
R.2 - Transmitindo boas maneiras, princípios de urbanidade e cidadania.   
R.3 - Cobrando, das respectivas Secretarias de Educação, a obrigatoriedade do 
ensinamento dos princípios constitucionais.    
R.4 - De forma incompleta.         
R.5 - O compromisso da escola é muito tênue, pois não um comprometimento sério.     
R.6 – [...] é muito irrelevante para que possa proporcionar o necessário convívio 
harmônico do homem em qualquer grupo social.         
R.7 - Não existe qualquer comprometimento da escola com o mesmo de valores 
humanos. Algum valor só é ensinado na escola por um ou outro professor, a 
depender da sua formação pessoal.         
R.8 - Alguns professores se atêm apenas, ao que está pré-estabelecido da grade 
curricular.      
R.9 - Aplicando os conteúdos estabelecidos.         
R.10- O comprometimento é limitado à formação moral, social e ética de cada 
professor.      
R.11 - Capacitando seus professores.         
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R.12 - Estimulando a valorização qualitativa dos ensinamentos sociais e culturais.  
   

Verifica-se que o comprometimento da escola com o ensino dos valores humanos 

é precário, ou seja, a maior parte dos entrevistados (7 sujeitos/ 58,3%) deixou claro que o 

trabalho da escola é superficial, incompleto, tênue, sem comprometimento sério, irrelevante, 

inexistente e limitado, apenas 3 (25%) entrevistados disseram que o trabalho é feito a partir do 

comprometimento de alguns professores e 2 (16,6%) dos entrevistado responderam que 

fazendo exigência das Secretarias de Educação e capacitando professores. 

Os sujeitos da pesquisa também foram questionados se eles acreditam que da falta 

de valores, de ética e de moral propiciam o aumento da violência e da criminalidade, e se essa 

ausência de valores é responsável pela maioria dos conflitos que acontecem atualmente. 

Todos os sujeitos da pesquisa responderam afirmativamente, justificando suas respostas 

como:           

R.3 - Sim, porque sem o conhecimento dos valores o indivíduo age como se não 
existissem leis.          
R.5 - Sim. Sem o conhecimento dos valores humanos o cidadão, desorientado, se 
corrompe.      
R.6 - Sim. A sua ausência de valores propicia muita desarmonia social entre as 
pessoas.      
R.10 - Sou de opinião que a falta de ensino desses valores e também dos princípios 
de educação e urbanidade propiciam o aumento da violência e da criminalidade.   
R.11- Faltando o ensino de valores, de ética e de moral, a tendência natural é o 
aumento da falta de sociabilidade do indivíduo o que, por conseqüência, aumentará a 
criminalidade.      
R.12 - Sem o devido respeito aos valores humanos, a violência e a criminal idade 
tende a crescer.      
 

Os estudos de Ahmand (2006) apontam para vivência de uma era de conflito, ou 

seja, uma época de tumultos de proporções mundiais em que a sociedade atravessa um 

período de turbulência, da violência, do desprezo pelo ser humano e pelo meio ambiente. E 

muitos desses problemas são reflexos de comportamentos sociais que não observaram a 

importância dos valores humanos e, ao não cultivá-los, propiciaram a formação de adultos 

sem referenciais de cidadania e de respeito ao próximo. Todavia, tais problemas seriam 

solucionados fazendo-se apenas uma revolução na forma de educar as crianças, por meio do 

amor ao próximo, solidariedade, respeito à diversidade, cooperação, lealdade e ética, 

princípios e valores sólidos. 

Foi solicitado aos participantes da pesquisa que descrevessem os principais 

valores que inclusos no programa de ensino, conforme descritos: 

R.1 - Respeito à família, aos professores, ao próximo, ter uma religião etc.     
R.2 - Os valores éticos e morais.          
R.3 - Direito dos cidadãos, assuntos atuais sobre os políticos.       
R.4 - Educação doméstica, respeito aos direitos fundamentais       
R.5 - Sociais, éticos e morais.          
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R.6 - Ética, moral, justiça, fraternidade etc.          
R.7 - São todos aqueles embasados nos princípios morais, éticos e de justiça e 
igualdade.        
R.8 - Valores humanos, morais e sociais. Valores esses ancorados nos princípios 
ético de justiça, igualdade e fraternidade.          
R.10 - Respeito aos direitos dos cidadãos, às leis e, em especial aos princípios da 
Constituição Brasileira...         
R.11 - Moral, social, ético, religioso, urbano, etc;         
R.12 - Respeito aos direitos do próximo, à moral etc.    
     

Verifica-se uma lista extensão de valores que são do conhecimento dos 

professores e coordenadores, apenas é importante que esses venham ser mais trabalhados na 

escola, como indicam diversos estudos. Todavia, a educação em valores só se viabilizará 

como programa de ações, condutas e estudos, quando cada instituição e sujeito envolvido 

desempenhem sua tarefa e estejam preparados para ela. 

Para Priante e Pereira (2002), as escolas precisam buscar soluções que possam 

contribuir na mudança do comportamento dos estudantes, já que os valores são os norteadores 

da conduta e da ética dos estudantes e que o indivíduo aprende por excelência através de 

exemplos, principalmente, nos primeiros anos de sua vida, como expressa Sai Baba (apud 

MARTINELLI & DISKIN et al, 1998) “O pai, mãe e o professor são os principais 

responsáveis pela formação do futuro de um país”. 

Na categoria de análise as famílias e a escola podem colaborar no sentido de 

melhorar o conhecimento dos alunos sobre os valores, os sujeitos da pesquisa responderam 

que é possível através de: 

Tabela 2: Colaboração entre família e escola 
Item  Frequência % 

Trabalho conjunto 
(família e escola 
A família dando exemplo 
e ensinando aos filhos 
Acompanhando o 
processo de ensino e 
aprendizagem (família e 
escola) 

                  3 
 

7 
 
2 

 25% 
 
58,3% 
 
16,6% 

TOTAL 12 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Com base nas respostas verifica-se que os sujeitos entrevistados colocam a maior 

responsabilidade do ensinamento dos valores na família, é bem verdade que a família é o 

primeiro é o lugar onde o indivíduo passa a maior parte do tempo, onde se aprende a 

desvendar os segredos da vida, como também é a responsável pela sobrevivência e o 

desenvolvimento de seus membros, procurando atender as necessidades de todos. Todavia, a 

escola também deverá fazer sua parte. 
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Priante e Pereira (2002) esclarecem que os professores, educadores, pais, 

psicólogos, diretores, enfim todos são responsáveis pela educação dos alunos, devem juntos 

buscar um programa ou métodos que possam ajudar a reforçar, inserir ou mesmo, pensar em 

uma valorização maior na aplicação dos princípios morais.  

Foi questionado aos sujeitos como eles percebem a relação entre o professor e o 

aluno, conforme tabela 3: 

Tabela 3: Relação professor e escola 
Item  Frequência % 

Boa 
Não é boa 
Precisa melhorar 

                  6 
1 
5 

 50% 
  8,4 
41,6% 

TOTAL 12 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
Constata-se que a relação professor-aluno precisa melhorar, uma vez que essa 

relação precisa estar que alicerçada de maneira que não venha prejudicar o desempenho 

escolar. Para Vasconcelos et al (2005), é de suma importância um bom relacionamento entre 

professor e aluno para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, já que o processo 

educativo é fundamentalmente interativo, sendo fortalecido pelas relações entre professor e 

aluno, alunos e conhecimento, sendo a figura do professor essencial o principal responsável 

para fazer a mediação competente e crítica entre conhecimento e alunos, proporcionando aos 

alunos a apropriação ativa do conhecimento.  

Foi questionado também aos sujeitos da pesquisa se eles acham necessária a 

implementação do ensino de valores humanos nos programas da escola. Todos responderam 

afirmativo. E finalmente, perguntamos se eles concordam que os valores ensinados na escola 

correspondem aos que estão previstos pela legislação vigente. Segundo eles: 

R.I - Não. Porque a maioria dos professores não recebeu, no devido tempo, esses 
ensinamentos nas escolas, nem nas faculdades por onde passaram.  
R.2 - Lamentavelmente esses valores, previstos na nossa constituição, ainda são 
pouco difundidos, o que influi negativamente no seu ensino e prática.     
R.3 - Os ensinamentos na escola ainda estão muito distantes do previsto na 
Constituição Brasileira, porque existe uma grande negligência por parte das 
autoridades constituídas.      
R.4 - Deveria, mas a maioria dos professores não recebeu a devida formação. Nunca 
houve interesse político.          
R.5 - Os valores ensinados na escola são muito raros, porque não existe nenhuma 
cultura direcionada para o cumprimento das leis.      
R.6 - De nenhum modo. Porque os valores estabelecidos pela Constituição são muito 
extensos e os ensinados pela escola, muitas vezes nem se assemelham aos 
ensinamentos de educação doméstica.          
R.7 - Os valores Constitucionais mais importantes  são os previstos pelo seu artigo 
5°. Na escola, quando muito, tratam apenas dos direitos individuais do cidadão. Isto 
se dá porque a maioria dos Planos Educacionais não vislumbra os valores como uma 
prioridade.        
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R.8 - Não. Porque o professor, muitas vezes, só cumpre o que está inserido na grade 
curricular.          
R.9-Não.          
R.10 - Não correspondem porque o professor, de modo geral, não é preparado para 
um maior conhecimento das leis e sua aplicabilidade.     
R.11 - Os valores ensinados na escola são ínfimos em relação ao previsto na 
legislação vigente pertinente.       
R.- 12 - Se os valores ensinados na escola correspondessem aos que estão previstos 
pela legislação vigente, não haveria tanta criminalidade e tanta injustiça na 
sociedade.      
 

Observa-se que os sujeitos responderam que esses valores não são ensinados 

como prever a legislação, uma vez que a maioria dos professores não recebeu essas 

orientações na graduação e nem tampouco na formação continuada, ou seja, não existe 

interesse político para que esses direitos sejam ensinados na escola. Portanto, o professor não 

é preparado para um maior conhecimento das leis e sua aplicabilidade. 

Sobre essa questão comenta Ahmand (2006), no sistema educacional brasileiro 

não se constata uma política pública de valorização do tema (valores humanos) e nem 

formação profissional para o desenvolvimento de uma educação fundamentada em valores 

humanitários de tolerância, aceitação ao diferente, justiça, igualdade de direitos e cidadania 

seja adotada nas escolas brasileiras. 

Outro fato que chamou atenção na análise do estudo foi a inserção dos valores 

humanos no currículo escolar. De acordo com os depoentes, os valores humanos 

corresponderam a 22,22% da preocupação dos professores, relegando a esse fator a uma 

importância secundária; já os valores sociais foram mais bem considerados com a 

participação de 36,36% o que demonstra ser uma ideologia reprodutora do social, deixando 

claro uma despreocupação em formular valores humanos no meio escolar. Nos mesmos itens, 

os coordenadores validaram os valores humanos no currículo com a inserção de 36,36% das 

respostas; na avaliação dos valores sociais, os coordenadores aferiram-lhe, na amostra, 27,27 

%. Isto expõe um quadro de relevante preocupação no sentido de articular um todo, para que 

de fato a construção dos valores humanos possa ser ensinada através da cultura escolar.  

Os dados obtidos nesse estudo revelam que os valores humanos não vêm sendo 

ensinados de forma satisfatória na escola. Tal omissão é decorrente de vários fatores, tais 

como: apesar da legislação preconizar a importância dos valores humanos, falta de uma 

política de valores e incentivo do tema, trabalhos esporádicos para o trabalho desse tema na 

escola, falta de capacitação dos professores e alunos, falta de compromisso de gestores e 

professores e a precária participação da família no processo educativo são aspectos que vem 

colaborando para a inexistência da educação para os valores humanos na escola. 
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Por conta disso, é importante um maior empenho por parte dos professores, 

equipe diretiva e pedagógica a fim de desenvolver um trabalho voltado para a educação em 

valores humanos, tendo como base um trabalho coletivo, envolvendo toda comunidade 

escolar, principalmente a família, a fim de que a educação para os valores “desempenhe um 

novo papel, tornando-se uma educação no âmbito da ética, contribuindo para a formação de 

cidadãos solidários e com mais consciência de seu papel no mundo, poderá tornar o próprio 

currículo mais flexível e integrado a questões vitais à humanidade” (PONCE, 2009, p.14) 

 
5  CONCLUSÕES 

 
A presente pesquisa propor-se a investigar a educação em valores humanos e, em 

particular, no caso específico, do Colégio Estadual “Delmiro de Miranda Britto”, a fim de 

verificar o trabalho desenvolvido pelos professores sobre a prática dos valores humanos. 

A literatura revelou que os valores humanos precisam ser recuperados e 

reforçados no indivíduo, por isso a escola precisa trabalhá-los diariamente.  Todavia, a prática 

de valores humanos dentro das instituições escolares pouco se pratica esses valores.  

Os resultados sugerem maior empenho dos profissionais da educação e uma 

revisão na cultura escolar para a necessária apreensão, por parte do alunado, sobre o conceito 

de “valores humanos”. A temática em discussão revelou-se insuficientemente conhecida no 

meio em que foi trabalhada a amostra e o resultado nos remete a uma preocupação sobre a 

urgência da valorização dos conhecimentos sobre “valores humanos”, para sua inserção nos 

programas de ensino. 

 No tocante à pretensão de inserção dos valores humanos no currículo escolar, 

houve um equilíbrio, entre os grupos (coordenadores e professores). De acordo com a 

amostra,  os resultados demonstraram aproximação entre os itens valores humanos e valores 

sociais, uma preocupação que, quando posta em prática, em um futuro próximo, pode  

modificar a atual amostra caso haja homogeneidade de partilha de conhecimentos por parte 

dos profissionais educadores. 

Devido à complexidade da temática, fica o convite à pesquisa de mais atores 

sociais que podem revelar diferenciadas visões do mundo subjetivo de valores que existe em 

cada ser, em cada profissional, enfim, em cada humano.  Portanto, acreditamos que “educar 

em valores humanos significa transmitir o que se tem no seu interior, praticando, de forma 

natural o que se prega, pois os valores humanos precisam ser repassados não apenas 

teoricamente, mas principalmente através das práticas” (MARTINELLI, 1999, p.37). 
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APÊNDICE 
 
Questionário aplicado aos Professores das 9ª séries e Coordenadores do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual “Delmiro de Miranda Britto”. 
Identificação: 
Sujeito:  ............................................................................. 
Cargo:  ............................................................................. 
Local:  ............................................................................. 
Data:  ............................................................................. 
Horário: ............................................................................. 
 

Este questionário contém dez perguntas e tem por finalidade colher informações 
necessárias para realização de um trabalho de pesquisa. Agradecemos pela colaboração. 

 
Questão 1. O que você entende por “Valores Humanos”? 

 
Questão 2. Você acredita que o respeito aos “Valores Humanos” contribui positivamente 
para formação do caráter do indivíduo? 

 
Questão 3. De que forma a escola se compromete com o ensino de “Valores Humanos? 

 
Questão 4. Você é de opinião que a falta do ensino de valores, ética e moral propiciam o 
aumento da violência e da criminalidade que vivenciamos? 
 
Questão 5. Cite os valores que você inclui nos seus programas de ensino. 
 
Questão 6. Você concorda que a maioria dos conflitos que acontecem atualmente sejam 
motivados pelo desconhecimento dos valores? 
 
Questão 7. Indique como as famílias e a escola podem colaborar no sentido de melhorar o 
conhecimento dos alunos sobre os valores. 
 
Questão 8. Como você encara a relação entre o Professor e o aluno na escola e na sala de 
aula. 
 
Questão 9. Você acha necessário a implementação do ensino de valores nos programas da 
escola? 
 
Questão 10. Você concorda que os valores ensinados na escola correspondem aos que estão 
previstos pela legislação vigente? Por quê? 
 
 
 


