
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 1 

EDUCAÇÃO PARA VALORES: CAMINHO PARA MINIMIZAR A VIOLÊNCIA 
ESCOLAR NaS TURMAS DE 5ª E 6ª SÉRIES ( 6º E 7º ANOS) DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA INALDA SPINELLI? 

 

 

Elíude Dantas Sá Bezerra de Melo   

FATIN-LUSÓFONA 

E-mail: eliude.melo@yahoo.com.br 

 

 

Resumo: O presente estudo realiza-se no âmbito do curso de Mestrado em Ciências da Educação e 

tem como objetivo verificar se a prática educativa pautada na educação para valores contribui para a 

diminuição da violência escolar nas turmas de 5ª e 6ª (6º e 7º anos) do ensino fundamental. Para a 

coleta dos dados, recorremos à aplicação de questionário e entrevistas. As conclusões parciais 

apontaram que apesar da grande preocupação com a crescente violência na escola e sabendo da 

importância de incluir no trabalho docente, seja de forma transversal ou interdisciplinar os valores 

humanos, não existe ainda uma proposta pedagógica voltada para a educação para valores de forma 

efetiva, contribuindo para que os alunos melhorem sua auto estima e possam sonhar e participar da 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária. 

Palavras chaves: educação para valores, direitos humanos e mudança. 

 

Abstract: This study is carried out within the Master of Educational Sciences and aims to 

determine whether the educational practice based in the values education contributes to the 

reduction of school violence in the classrooms of 5th and 6th (6th and 7th years) elementary school. 

To collect the data, we used the questionnaire and interviews. The partial findings indicated that 

despite the great concern over the increasing violence in school and knowing the importance of 

including the work of teachers, either cross-or interdisciplinary human values, there is still a 

pedagogic proposal focused on values education effectively , helping students improve their self 

esteem and to dream and participate in building a more just, democratic and united. 
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  O presente artigo de investigação apresentado ao Programa de Mestrado em 

Ciências da Educação, enquadrando-se na linha de pesquisa: A Educação e Desenvolvimento 

Humano: Escola, Cidadania e Mundo do trabalho pretende estudar a relação entre a promoção de 

uma Educação Para Valores e a Violência Escolar. Esta pesquisa se propõe analisar a importância de 

desenvolver a educação para valores dentro do ambiente escolar, tendo por objetivo minimizar a 

violência na escola, e em particular como estudo de caso, as turmas de 5ª e 6ª na Escola Estadual 

Professora Inalda Spinelli, situada em uma comunidade considerada de alto risco social, na cidade 

do Recife.  

A constante rejeição dos professores em assumir as turmas de 5ª e 6ª séries do ensino 

fundamental (6º e 7º anos), tem chamado a nossa atenção e despertado a nossa curiosidade. Em 

conversas informais, reuniões e em encontros de formação, é comum escutarmos desabafos como 

esses: “não aguento as turmas de 5ª ou 6ª série”; “ este ano fui “premiado” com as 5ª”, e quando o 

comportamento dos professores ultrapassa certos limites, alguém sempre fala: “vocês estão 

parecendo alunos de 5ª série”; entre outras colocações.     

Em algumas observações, constatamos que nestas turmas, muito mais que em outras, 

o índice de violência é muito alto. São atos de violência física e verbal entre os alunos, grande 

desrespeito ao professor e funcionários, o que frequentemente tem levado os professores a terem 

grande dificuldade em ministrar suas aulas. Segundo estes, o tempo que eles perdem chamando a 

atenção dos alunos leva quase todo espaço da aula. Constantemente estão tentando resolver 

problemas e que nem sempre conseguem sozinhos, por este motivo estão sempre a solicitar 

intervenção da direção ou coordenação. Em muitas situações, chamar a família pouco tem 

resolvido, uma vez que muitos pais dizem se sentir impotentes diante dos filhos. Segundo 

estatísticas oficiais da Secretaria de Educação de Pernambuco, nestas turmas, têm início dois dos 

fenômenos educacionais que tem merecido especial atenção nas políticas públicas adotadas: o da 

repetência e da evasão escolar.   

Diante do exposto, sentimos a necessidade de fazermos uma pesquisa, procurando 

contribuir para uma melhoria no ambiente escolar. Sabemos que as publicações sobre esta temática 

não são extensas, o que nos levou em alguns momentos querer desistir. Porém o desafio é 

apaixonante, afinal enquanto professores, esperamos contribuir, não medindo esforços para somar 

ao já publicado.    

Sabemos que os valores regem as condutas dos indivíduos na sociedade. Este 

trabalho visa levantar, quais valores a escola tem trabalhado e/ou priorizado, e, ainda alguns valores 

que aparecem como imprescindíveis de serem trabalhados hoje no ambiente escolar enquanto 

elementos contributivos de construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária.               

Este estudo apóia-se em argumentos fundamentados à luz da Filosofia e da 
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Psicologia, ciências que contam com um vasto número de pesquisadores que se dedicam a estudar 

principalmente a importância da ética e moral nos seres humanos e nas sociedades, e interagindo 

com estes, de forma muita estreita, os valores humanos. 

Fundamentados em alguns autores e nas experiências pelas quais temos vivenciado e 

ainda tido conhecimento, entendemos que para uma formação “exigida” para os dias de hoje, a 

escola deve promover mudanças operacionais referentes à forma como tem sido construído o 

processo educacional, e deve ainda promover uma mudança de paradigma, formando pessoas 

capazes de transformar, propor novas alternativas de preservação do planeta, possibilitar e 

incentivar novas metodologias, discutir e promover debates, traçando planos e projetos 

(sistematicamente) com abordagem interdisciplinar, combater a violência, resgatar valores que 

promovam respeito, dignidade, solidariedade, cooperação, liberdade de expressão e de credo...) 

contrapondo à cultura da violência com uma cultura de paz, traçando regras de uma boa 

convivência. 

Na educação para valores a proposta educacional deve possibilitar uma compreensão 

ampla da realidade e estimular o compromisso com a ética, a moral e a responsabilidade social e 

planetária numa visão de educação plena e formadora de caráter. Seguindo essa linha, inúmeros 

autores entram em consenso ao concordarem que educação escolar deve ter como foco principal a 

preparação para o exercício da cidadania e a formação de uma conduta ética e solidária. 

A questão é como fazer isso no dia-a-dia? Quais valores precisam ser trabalhados? 

Como a escola pode ajudar?  É natural que diante da decadência civilizatória a qual estamos 

vivenciando, dúvidas como essas acabem surgindo. Esta discussão é muito importante e 

provocadora. Para vários autores, sem a transmissão dos valores humanos universais tais como: 

justiça, liberdade, solidariedade, respeito, entre outros, não há como formar cidadãos éticos e 

preparados para viver em sociedade.  

E para que a escola contribua para uma formação nesse sentido, se faz necessário que 

seja desenvolvida no ambiente escolar uma cultura institucional, onde todos envolvidos no processo 

educacional apresentem em suas práticas e discursos a mesma coerência e unidade, realidade ainda 

um pouco distante, segundo pesquisas realizadas. 

Sobre esse envolvimento Valente, afirma: “a educação para os valores realiza-se em 

todos os momentos, permeia o currículo e está presente em todas as interações interpessoais na 

escola e nas relações desta com a família e a sociedade.” Seguindo esse raciocínio entendemos que  

os professores, a coordenação, a direção e os funcionários precisam compreender que o importante 

nas situações diárias é que os conflitos e soluções devem ser fundamentados nos princípios éticos 

da vida em sociedade.   

Para Lourenço (1995), “... por valores se entende aquilo que uma ou várias  pessoas, 
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grupos ou cultura acham digno de ser perseguido, alcançado e desenvolvido.”           

Educar para os valores é transmitir para o outro as idéias em que realmente  

acreditamos,  é compartilhar com o outro aquilo que acreditamos ser bom para alguém ou para 

todos, é a educação para tomadas de decisões conscientes naquilo que apreciamos, é o 

amadurecimento para escolhas responsáveis. Como, por exemplo, respeitar o próximo com suas 

diferenças e limitações, é o saber cuidar. Devemos desenvolver a conscientização para mais  um 

novo paradigma, o do cuidado. Segundo Boff, 2001 “a atitude de cuidar pode provocar 

preocupação, inquietação sentido de responsabilidade”.  E ainda, o mesmo autor em 2009: “o 

cuidado é a força maior que se opõe à lei da entropia, o desgaste natural de todas as coisas, pois 

tudo que cuidamos dura muito mais. 

Segundo vários autores, os valores humanos são fundamentais para a formação moral 

e espiritual do homem, eles são o norte, a referência que faz florescer a humanidade em cada um de 

nós, delineando nosso caráter e personalidade.  

Mediante os estudos realizados e fundamentados em determinados autores, estamos 

vivendo um período de grandes transformações sociais e nesse contexto, os valores são postos 

diariamente em cheque mediante situações conflitantes que exigem de nós respostas nem sempre 

satisfatórias, causando reações e atitudes que mudam nosso modo de viver e conviver e seus 

impactos tem causado inúmeras mudanças em nosso cotidiano interferindo diretamente no modo de 

pensar/agir/reagir.  

Nesta mesma linha, Abramovay (2004), cita Deal e Kennedy, ambos sugerem que as 

grandes mudanças sociais, econômicas e políticas deixaram profundas marcas nas sociedades no 

final da segunda guerra mundial. Segundos estes autores, estas transformações geraram uma imensa 

incerteza a respeito dos valores, afetando a confiança entre as pessoas, sentiu-se então a necessidade 

de “enfatizar modelos e construir processos que, de um lado, possibilitassem maior integração e, de 

outro, fossem capazes de fazer confluir interesses e mecanismos de diálogo.                                                                   

Em nossa pesquisa constatamos que a maioria dos alunos que chega às escolas é 

composta por crianças, adolescentes e adultos com problemas indisciplinares, e geralmente provêm 

de famílias com graves problemas no seu interior, que por sua vez são frutos de uma sociedade 

decadente, onde falta vontade política, conscientização, organização e mobilização de uma 

população que prefere acovardar-se e acomodar-se a apresentar uma reação de indignação, revolta, 

insatisfação e exigência de um melhor tratamento e respeito por parte dos governantes e onde os 

problemas sociais, econômicos como o desemprego, falta de moradia, saneamento, lazer, saúde 

pública precária, surgem consequentemente. É nesse cenário degradante onde uma grande parcela 

de pessoas vivendo em condições sub-humanas, que proliferam famílias com graves problemas de 

estrutura, o que tem dificultado em muito a ação educativa e formadora dos sistemas de ensino, 
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sobrecarregando os professores.  

É nesse contexto social que predominam famílias esvaziadas de valores, que estão 

abrindo mão da função primeira, a de educar seus filhos, delegando esta função à escola, aos 

professores e à direção que por sua vez são responsabilizados a assumirem o papel que por lei cabe 

aos pais e ou responsáveis. É nesse cenário descrito, que nos deparamos com uma grande 

problemática: o crescente aumento da violência escolar.   

Pensar nos motivos que motivaram a realizar este estudo  nos  reporta às experiências 

profissionais até então percorridas. A atuação na gestão pública, particularmente no âmbito da  

direção escolar e como docente de escolas públicas do ensino fundamental  na região metropolitana 

do Recife, demonstrou ser um elemento fundamental para a materialização desse estudo. 

 A vivência do cotidiano escolar, tem refletido em muito as crises e as mudanças  

pelas quais a sociedade vem passando. Nesse contexto, ensinar tem se apresentado como um grande 

desafio para todos os educadores , frente a crescente violência dentro do ambiente escolar. A 

violência nas escolas não é  um fenômeno isolado, o que é novo é a proporção assustadora como ela 

vem se apresentando no cotidiano escolar de forma complexa e ampla. 

Essa violência que se reflete dentro da escola é reflexo da  grave crise de segurança 

que atinge as cidades brasileiras e representa cada vez mais, um obstáculo a ser ultrapassado pelos 

educadores. A situação piorou na sociedade em geral, com ações de gangues e grupos armados e 

disputas entre traficantes e que antes conseguiam ficar além dos muros da escola, hoje afetam 

diretamente o ambiente escolar.. A violência é um dos temas que mais preocupa os brasileiros entre 

15 e 24 anos (55% do total), estando á frente do emprego (52), segundo várias pesquisa feitas por 

entidades públicas e privadas em diversos espaços, entre eles a escola e que são veiculadas 

constantemente pela mídia.   

O que temos percebido é que a escola não tem dado a devida importância a questão 

da violência  como intervenção pedagógica.  Mas,  não é possível  deixar de constatar que esta 

violência está muito presente no horizonte das novas gerações  e é preciso que a escola aborde 

questões relacionadas ao tema  e possa  construir  experiências que sinalizem ações numa outra 

direção.  

Pensar nas questões que poderiam atenuar a questão da violência na escola, tem se 

colocado como um desafio constante  no nosso cotidiano escolar.   Existem vários estudos que 

tentam apontar elementos geradores da violência no ambiente escolar, tais como aspectos culturais, 

sociais e políticos, outros apontam para a ausência de valores, enquanto conteúdos pedagógicos,  

como uma das causas que tem contribuído para o aumento desta problemática. O nosso estudo tem 

como foco a relação da análise dos valores e educação na perspectiva de construir  um possível 

caminho para intervenções  pedagógicas que minimizem a violência escolar. 
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No Dicionário da Língua Portuguesa, Houaiss, violência é definida como: “ação ou 

efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra 

alguém, ato violento, crueldade, força; cerceamento da justiça e do direito, coação, opressão, 

tirania”. 

Segundo Silva, a violência traduz-se de acordo com modelo societário em que 

vivemos, em suas concepções e formas de influenciar e ser influenciado e vai sendo construída e 

operacionalizada sob condições existentes e pelo modo como esta sociedade se organiza. E 

acrescenta “o aprofundamento ou não da violência, é produto da prática social e coletiva dos 

homens, composta pela correlação de forças e lutas sociais e coletivamente estabelecidas em 

determinado momento histórico.” (Silva in Pais, 2004, p.136).                                 

Vivemos hoje uma violência multidimensional, estamos expostos segundo Schilling, 

(2008) a uma, sociedade da insegurança, “há violências diversas implicando autores (sujeitos) 

diversos e acontecendo sob formas diferentes (violência física, psicológica, emocional, simbólica), 

e a exigir respostas diferentes. De diferentes dimensões-macro e micro- que se relacionam entre si 

de maneiras peculiares. Em todos os casos, há agressores específicos e há vítimas.”  

A violência apresenta-se entre outros aspectos de forma conjuntural, registra-se em 

momentos ocasionais e mesmo que não apresente uma solução imediata, com o passar do tempo vai 

sendo esmorecida. Outra forma é a estrutural, que se refere às políticas adotadas pelo Estado ou 

pelas sociedades. 

 Segundo Silva, in Pais (2004),  “ a violência traduz-se de acordo com o modelo 

societário em que vivemos, em sua concepções e formas de influenciar e ser influenciado e vai 

sendo construída e operacionalizada sob condições existentes e pelo modo como esta sociedade se 

organiza”. Entedemos que apesar dos esforços empreendidos pelas esferas públicas e algumas 

entidades privadas, precisa haver um melhor direcionamento  quanto as políticas direcionadas a 

determinados grupos populacionais  para que nossas crianças e jovens possam vislumbrar um futuro 

melhor. Silva ainda acrescenta: “ o aprofundamento ou não da violência, é produto da prática social 

e coletiva dos homens, composta pela correlação de forças e lutas sociais e coletivamente 

estabelecidas em determinado momento histórico”. 

Face o exposto, reafirmamos a importância da escola e do seu coletivo de diversos 

autores se debruçar cotidianamente sobre as questões sociais e suas implicações no ensino e 

aprendizagem.    

 

No contexto atual, diante de uma realidade aonde a violência escolar vem adquirindo 

proporções cada vez maiores, a grande maioria dos professores encontra-se perdida diante de 

determinadas questões: que autoridade exerce hoje? Como combater a onda de violência que 
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adentrou tão fortemente na escola? Como dar conta da multiplicidade de funções exigidas no 

cotidiano escolar (psicólogo, policial, pai, mãe, médico, entre outros) e ainda no pouco tempo que 

restar da aula, exercer a função de educador? 

Para Moon, in Foracchi (2008), “a função do professor é estimular a curiosidade 

intelectual, passar entusiasmo pelos temas ensinados e manter a motivação dos alunos.” Porém, 

como estimular alunos apáticos, desinteressados e que cujos valores põem constantemente sua 

autoridade em cheque? 

Nessa perspectiva, Arendt aponta importantes caminhos afirmando que “embora 

certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por maior que seja, nunca 

engendra por si só a autoridade”.  (Arendt in Aquino, 1992, p.239). 

 

Trajetória histórica das discussões acerca de valores   

 

Conceito de valor: O estudo da problemática dos valores é muitas vezes denominado 

de axiologia, que é um termo derivado do grego axia e que significa “valor”, Lalande, 1999.  

O complexo significado de valores para as diversas sociedades implicou nos muitos  

significados atribuídos  a este termo. 

Para alguns autores, historicamente, em qualquer época ou contexto, os valores 

sempre permearam o processo educativo. Desde a antiguidade, os valores sempre foram à bússola 

que orientou as decisões a serem tomadas. Na Grécia antiga para filósofos como Heráclito, 

Sócrates, Platão e Aristóteles a educação foi primeiramente pensada como formação ética, sendo 

concebida como proposta aprimorada de transformação do ser humano. Neste cenário a díade 

ética/moral eram os pilares que fundamentavam os discursos filosóficos para a organização da vida 

em sociedade.  Eram os valores que sedimentavam as reflexões filosóficas, eram eles que traduziam 

a cultura vigente, as tradições das sociedades questionadoras e questionadas. 

Segundo Pegaroro, na idade média, a igreja utilizou-se da pedagogia grega 

(escolástica), incorporando muitos dos seus valores e dogmas, tanto como instrumento de educação 

como evangelização, tendo como principais precursores Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.   

Para Cambi, a modernidade nasce com uma projeção pedagógica que se dispõe, na 

dimensão da libertação e do domínio, de forma dialética, colaborando para um processo 

emancipatório.               

O projeto iluminista da filosofia difunde o racionalismo que se apresenta sob duas 

vias: - a filosofia crítica, (questionamento sobre valores sociais, políticos, religiosos...) também 

responsável por superar a metafísica no plano teórico e uma segunda apresentando uma nova forma 

de conhecimento: - a ciência, que trazia em seu bojo a finalidade de substituir o saber das essências 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 8 

pelo saber dos fenômenos.  

No mundo moderno, a noção subjetiva de valor é retomada por Thomas Hobbes, 

(1588-1679) que dizia que o valor não é absoluto, mas depende da necessidade de um juízo. Valor, 

portanto, é aquilo que é estimado como tal através de um juízo. 

 A partir do século XIX, a discussão em torno do conceito e dos fundamentos do 

valor, passa a ser conduzida de forma sistemática pela Filosofia, cujo uso se estende a toda 

atividade humana. Para alguns autores, é de Marx o mérito de haver analisado o valor econômico, 

abrindo o leque a um estudo essencial em diversos valores tais como: o estético, político, jurídico, 

moral, entre outros. Para Kant o valor é o dever ser de uma norma (portanto, um a priori) que pode 

não ter realização prática, mas que atribui verdade, bondade e beleza às coisas julgáveis. 

 O termo valor deve-se em boa parte ao pensamento de Nietzsche que provocou 

reações fortíssimas com seu seus questionamentos e inversão dos valores tradicionais, ironizando-os 

enquanto valores eternos, e isto foi a principal finalidade da sua filosofia. 

Ao valor são atribuídas duas concepções opostas, o absoluto e o relativo: o primeiro 

constitui o modo de ser do valor em si e o segundo, o seu modo de ser na história. A história é aqui 

entendida como relativa, como uma criação humana.  

Este mesmo reconhecimento da pluralidade de valores encontra-se no filósofo John 

Dewey (1859-1952), que definiu a filosofia como a crítica dos valores. 

No século XX, alguns documentos reconhecidos e respeitados mundialmente foram 

promulgados com a finalidade de igualar a condição humana para todos os homens, entre estes, 

destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), onde a consolidação de um 

conjunto de valores fundamentais são reconhecidos e direcionados a todos os seres humanos, 

independentemente da sua raça, nacionalidade, religião, sexo, idade ou condição social. A 

Declaração tem sido um norteador para várias nações, entre elas o Brasil, influenciando a 

construção de importantes marcos legais, tais como a Constituição Brasileira (1988),  a Lei de 

Diretrizes e Bases (1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Outro documento que merece 

destaque é o Relatório da UNESCO- Quatro Pilares da Educação, de Delours (1996).  

Dentre os princípios fundamentais dignidade humana, liberdade, igualdade, 

solidariedade, justiça e educação, destacamos o da educação que é o foco principal desta pesquisa. 

O artigo 26 da Constituição Brasileira, ressalta o direito à educação, assegurando que esta seja 

gratuita pelo menos aos graus elementares e fundamental. Define ainda que a educação objetiva o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais. 

Os valores sempre foram a principal referência no ensino em qualquer época ou 

contexto. Na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, 
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LDB, um dos pontos altos é o reconhecimento da importância dos valores na educação escolar, que 

em promulgação com os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), foi reconhecida a 

institucionalização em todos os níveis do ensino e a aprendizagem dos valores e sua importância, 

quer na rede privada ou pública.   

Segundo alguns autores, a escola neste milênio terá que promover mudanças  onde  

outros saberes não oficiais ou formais,  contribuirão para novos olhares provenientes dos  diversos 

saberes e da transdisciplinaridade. 

Capra, ao se referir as futuras gerações, alerta que a sobrevivência da humanidade irá 

depender da nossa capacidade de compreender e conviver com os princípios básicos da ecologia, e 

da aprendizagem do convívio social fundamentada no respeito mútuo. Segundo ele, “a “eco-

alfabetização” é condição básica para a qualificação de líderes em todas as esferas e a parte mais 

importante da educação em todos os níveis. Esse sistema traz uma pedagogia real de contato do 

aprendente com a natureza que, desde os seus primórdios sustenta a vida, hoje sabemos, “[...] pela 

organização em redes” (Capra, 2002, p. 240). 

Não se pode falar de valores sem falar de ética e moral. A interação entre eles é tão 

profunda, que para muitos fica difícil distinguir aonde vai à atuação de um ou de outro. 

É comum a ética e a moral serem tratadas como sinônimos, porém consideramos 

pertinente neste momento fazermos um esclarecimento, segundo Boff, (2009): - a ética é parte da 

filosofia. A moral é parte da vida.  

 Apel e Habermas (1989) procuram ancorar a ética nos pressupostos pragmáticos da 

linguagem, sugerindo, por esta via, uma fundamentação intersubjetiva e racional das normas. Para 

Habermas o educador deve ter em sua práxis, atitudes que estimulem nos alunos o processo de 

desenvolvimento da liberdade, da emancipação e da responsabilidade.  

Conforme Severino, (2007, p.192): “Moral é a área da Filosofia que trata das 

questões do agir dos homens enquanto fundado em valores moral”.    

Seguindo esta linha, uma das características da compreensão de moral, é a concepção 

de valor como processo. O valor não é algo estático que possa ser conhecido e depois conservado. 

Ele depende das experiências e do processo de amadurecimento dos sujeitos. 

Segundo Boff, Existe em cada ser valores positivos e negativos gerando eternos 

conflitos, e são nossas necessidades os agentes reguladores de nossas ações. São elas que fazem 

aflorar em nós o que há de bom ou ruim.         

Segundo La Taylle, alguns autores que vem se dedicando a estudar a “pós-

modernidade” ou “hipermodernidade” diagnosticaram mudanças na moralidade contemporânea e 

que estamos vivenciando uma época em que os valores estão em crise. 

No processo de globalização competitiva em que nos encontramos, devemos 
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ultrapassar essa limitação imposta pelo capitalismo e buscarmos o que a de melhor em nós para 

ascendermos, à globalização cooperativa onde, “[...] estamos todos sob o mesmo arco-íris da 

solidariedade, do respeito e valorização das diferenças e movidos pela “amorização” que nos faz 

irmãos e irmãs...” (Boff, 2003, p. 46).               

Na busca por esse mundo melhor, nos reportamos a Assmann (p.39, 2000): “às vezes 

é saudável perguntar-se até que ponto se mantém viva em nós a coragem de sonhar um mundo 

solidário. Se não o sonharmos com toda força de nossos desejos, ele realmente nunca se tornará 

possível. Nós somos todos criadores de mundos possíveis.” 

Na educação para valores, segundo alguns autores, a proposta educacional deve 

possibilitar uma compreensão ampla da realidade e estimular o compromisso com a ética, a moral e 

a responsabilidade social e planetária numa visão de educação plena e formadora de caráter. 

Portanto, é  preciso repensar de forma crítica  os valores que estão sendo veiculados 

na sociedade e na escola,  buscando atuar numa outra direção que venha a   trabalhar  valores 

humanos como o respeito à vida e às diversidades, à  dignidade, à solidariedade, cooperação, 

liberdade de expressão e credo, responsabilidade e igualdade, justiça , emoções, sensibilidade, 

efetividade,  na perspectiva que  esta reflexão  possa   minimizar a violência escolar transformando 

o espaço-tempo da escola  num espaço  mais gratificante  de aprendizagens significativas, seja no  

aspecto cognitivo e afetivo. 

Um outro aspecto a considerar refere-se aos dilemas que o  professor  tem 

enfrentado. Determinadas questões como: que autoridade exerce hoje? Como combater a onda de 

violência que adentrou tão fortemente na escola? Como dar conta da multiplicidade de funções 

exigidas no cotidiano escolar (psicólogo, policial, pai, mãe, médico, entre outros) e ainda no pouco 

tempo que restar da aula exercer a função de educado? O que o professor hoje tem enfrentado são 

situações  consideradas fora de controle e que em muitos casos ele mesmo permite que absurdos 

aconteçam dentro da sala de aula, por se sentir impotente diante de tantas coações, por medo de por 

sua própria vida em risco ou por não entender a importância de desenvolver uma educação de 

valores, tendo como  base o diálogo em busca de uma vida melhor. 

Não se pode esquecer que o  professor tem importante papel na formação de pessoas  

e que através de uma  educação em valores ele busca soluções para contribuir na mudança de 

comportamentos, possibilitando despertar a responsabilidade social, ele precisa  exercitar um novo 

olhar, reinventar palavras, ações , compreender melhor a pluralidade da violência , suas origens, 

como ela ocorre, quem são os abarcados por ela e como agir para minimizar ou reverter os danos 

por ela causados.  Trabalhar valores humanos como o respeito à vida e as diversidades, a 

solidariedade e justiça, possibilitará que  ele e o aluno vivenciem um  melhor aprendizado e 

relacionamento.    
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 A esse respeito, Kohan (p.40, 2008) argumenta:” se a um professor não importa o 

pensar do outro, o que ele faz é exercitar um monólogo, no qual o outro está excluído.” E como 

citamos antes   a exclusão é perversa, é cruel pois vai deixando pessoas de grande potencial à 

margem do processo educacional. O saber do aluno deve ser considerado uma vez que ele sempre 

chega  à escola com seus saberes, práticas e vivências que devem  ser respeitadas.                  

Considerando o quadro acima esboçado, percebemos que o estudo da Educação para 

Valores é bastante complexo, envolvendo diversos aspectos sociais, econômicos, ecológicos, 

efetivos e culturais. Foi possível perceber também, fruto de algumas  reflexões  e leituras que a 

discussão dos valores atrelada a educação apresenta-se como um campo acadêmico em que as 

discussões e pesquisas ainda são pouco exploradas.  

Nesse contexto, a partir do exposto, nosso interesse de investigação busca responder 

as seguintes questões: em que medida uma proposta de educação para valores pode contribuir para 

diminuir a violência na escola?  Tem a escola cumprido  com seu papel diante das novas exigências 

educacionais? Tem a escola de forma clara, incluído em seu currículo pedagógico a preocupação na 

formação em educar seus alunos para viver em sociedade, coletivamente respeitando normas para 

uma convivência harmoniosa e produtiva? Ou tem se limitado a transmitir conteúdos curriculares 

onde o interesse maior ou único seja a transmissão do conhecimento? 

Esta pesquisa teve como objetivo geral: verificar se a prática educativa pautada na 

educação para valores contribui para a diminuição da violência escolar nas turmas de 5ª e 6ª séries 

do ensino fundamental. E como objetivos específicos: -identificar quais valores estão  sendo  

veiculados  no cotidiano escolar; - analisar a prática  pedagógica dos professores  com vistas a 

identificar a preocupação com o desenvolvimento de valores que  julgam acessivéis para 

incrementar o pilar “saber estar” proposto no relatório da Unesco; - Incrementar ao longo do ano de 

modo transversal e interdisciplinar teoricamente fundamentados os valores consensuais propostos 

pelo grupo docente; - Identificar a relação existente entre a promoção de valores e violência escolar. 

Partindo da compreensão que a violência escolar é consequencia dos problemas 

estruturais e conjunturais que vem atingindo a sociedade e de tal forma se manisfestam e se refletem 

no ambiente escolar e da importância em adotar uma educação para valores, objetivando minimizar 

os efeitos que vem acontecendo no interior da escola, resolvemos fazer um aprofundamento sobre 

estas questões para melhor explicitar essas relações. Foram estes  os fatores determinantes  que nos 

levaram a realização deste trabalho.            

                      Entendemos que as diferentes formas de interpretação da realidade trazem em seu 

bojo uma teoria que a explica, o que pressupõe a adoção de um determinado método para captação 

da mesma. Escolhemos o método dialético por entender, segundo Gil, que “ a dialética fornece 

bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos 
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sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências 

políticas, econômicas, culturais, etc.  Um outro aspecto relevante a ser considerado nessa discussão 

refere-se à contestação das recorrentes pretensões de neutralidade na investigação científica que são 

explicitadas, segundo Minayo: “ Ninguém coloca uma pergunta se nada sabe da resposta, pois então 

não haveria o que perguntar.”   ( Minayo apud Oliveira, 2003, p.32). 

Nesse sentido, esta pesquisa de caráter qualitativo e também quantitativo busca 

captar a realidade dinâmica e complexa do objeto empírico através da observação do concreto, 

passando pelo abstrato do pensamento, para retornar ao real ( concreto), agora à luz de uma 

explicação específica.  

Para a pesquisa lançamos mão dos seguintes procedimentos metodológicos para o 

levantamento dos dados empíricos: 

1) Pesquisa documental - enquanto técnica de pesquisa, será usada por duas 

razões: para ratificar e validar informações obtidas através de outras técnicas. 

2) Entrevista semi-estruturada - ao mesmo tempo  que valoriza a presença do 

investigador, oferece perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias,  enriquecendo a investigação. Será um instrumento importante para a 

obtenção de informações sobre aquilo em que os atores  ( alunos e professores) acreditam. 

3) Questionário: esta escolha deve-se ao fato da possibilidade de atingir um 

grande número de pessoas em pouco tempo, além de garantir o anonimato, o que  contribui para 

uma maior descontração por parte do entrevistado, não há necessidade da presença do entrevistador, 

o que deixa livre das opiniões que estes possam emitir.  

O Estudo teve como delimitação do campo empírico a  Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio, situada na Comunidade do Entra-a Pulso, localizada em Boa Viagem, bairro 

nobre da cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, como fato contraditório, vale ressaltar que a 

comunidade na qual a escola está inserida  é   considerada de alto risco social. Sendo de acordo com 

as estatísticas de dados oficiais, muito violenta com alta taxa de mortes ( muitos jovens e 

adolescentes e a maioria são alunos que freqüentam as aulas) onde o tráfico é altamente 

influenciável criando “status”e grande respeito para muitos, inclusive segundo informações de 

alguns moradores, “emprega” muitas pessoas, principalmente os jovens e inclusive crianças. 

As técnicas de pesquisa abordaram quatro eixos: violência na comunidade; - 

violência na escola; - projetos de combate à violência e a importância de trabalhar valores na 

educação escolar. 

O  estudo foi desenvolvido  considerando duas categorias de sujeitos: alunos e os 

professores das turmas em questão: - Os alunos (100) serão escolhidos de forma aleatória e  quanto 

aos  professores, todos que trabalham neste nível de ensino serão convidados a participar. 
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O nível de ensino escolhido foi o fundamental, nas séries de 5ª e 6ª, onde ocorre a 

maior incidência de atos violentos contra os alunos e contra os professores. 

 

Considerações parciais 

 

A pesquisa sinaliza que tanto os alunos, quanto os professores sentem falta de uma 

abordagem pedagógica sistemática sobre valores. 

Que é necessário desenvolver na escola uma cultura de paz e que os direitos 

humanos precisam ser melhores conhecidos para que as mudanças aconteçam.  
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