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 RESUMO 
Este estudo trata de valores humanos básicos privilegiados e não privilegiados pelo corpo 
docente, tendo como referência objetiva imediata as práticas e representações docentes da 
EMMTC, localizada em um município sergipano. Discute uma concepção de valores para, em 
seguida relatar algumas observações do cotidiano de uma escola sobre a importância do 
trabalho com valores na escola, especialmente a relação da docência com a temática da 
educação de valores. Trata-se de estudo exploratório descritivo, realizado com vinte (20) 
professores de uma unidade escolar selecionada aleatoriamente. Os resultados da pesquisa são 
analisados, quando emergem os valores mais importantes pelos sujeitos pesquisados: 
conhecimento, afetividade, saúde, religiosidade, estímulo, maturidade, apoio social, emoção. 
Como menos importantes, destacaram-se, em termos educacionais: beleza, prestígio, 
estabilidade, poder, sexual, tradição e prazer. A investigação apontou que os professores 
abordados dão maior importância aos valores considerados autênticos, por sua natureza de 
serem provenientes da essência humana, embora alguns deles tenham sido considerados 
menos importantes. Finalizando, ganha forma uma hipótese de que o aprofundamento docente 
no ciclo da ação – reflexão – ação – reflexão leva à radicalização dessa contradição e à prática 
do processo democrático de educação de valores, como um caminho possível, para que os 
educadores e educandos possam vivenciar cada valor ético no cotidiano da escola e no próprio 
cotidiano da vida. 
Palavras-chave: Escola; Ética; Valores. 
 
ABSTRACT  
This study about basic human values privileged and unprivileged by teaching staff, having as 
an immediate objective reference and teaching practices of EMMTC representations, located 
in a municipality of Sergipe. Discusses a conception of values to then report some 
observations of everyday life of a school about the importance of working with values in 
school, especially the relationship of teaching with the theme of education. It is descriptive, 
exploratory study conducted with twenty (20) teachers a randomly selected school. Search 
results are analyzed, when emerge the values most important by subject surveyed: knowledge, 
affection, health, religiosity, stimulus, maturity, social support, emotion. As less important, 
stood in educational terms: beauty, prestige, power, sexual stability, tradition and satisfaction. 
Research pointed out that the teachers addressed give more weight to authentic values, by 
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their nature they are from human essence, although some of them have been considered less 
important. Finally, earns a hypothesis that the deepening teaching cycle-reflection-action-
reflection leads to the radicalisation of this contradiction and to practice the democratic 
process, values education as a path as possible, so that educators and students can experience 
each ethical value in everyday school and in everyday life.   
Keywords: School; Ethics; Values. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

É consenso, atualmente, que há uma necessidade socialmente, posta no sentido de que 

o processo pedagógico escolar, no qual o docente é interlocutor fundamental, privilegie, no 

mesmo patamar, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser, a conviver, a 

empreender, em favor da formação ética de alunos, o que responde aos novos paradigmas  e 

está explícito no Relatório Delors (UNESCO/MEC, 1999). 

A crise de valores, a ausência da utopia, a destopia – como afirma Abramo (1994) – 

que se cristalizam desde o Século XX, assinalam as relações contemporâneas entre crianças, 

jovens e adultos, trazendo à tona a responsabilidade das instituições sociais, especialmente da 

família, da escola e da igreja, na educação do futuro. A questão dos valores é, hoje, uma 

bandeira internacional; todos os países apregoam a educação de valores, temática que se 

consolida teoricamente na academia, sobretudo na formação de professores, um dos eixos 

importantes da sua prática pedagógica. No contexto educacional brasileiro, a educação de 

valores ainda está relegada ao segundo plano na maioria das propostas educacionais em curso 

e, por mais que o discurso teórico se proponha a mudar esta realidade, na prática, poucas 

instituições e poucos docentes parecem não estar dispostos a este desafio. É o que nos informa 

o cotidiano escolar, sem negar iniciativas expressivas, mas pontuais e individuais, nesse 

sentido, ora por iniciativa de instituições religiosas, ora endógena da própria escola. 

Há uma resistência instalada nas pessoas e respectivas instituições que pode ser 

atribuída ao medo do novo, da quebra de paradigmas e à inafeição ao desconhecido. O medo 

de falhar, de não dar certo, do não equilíbrio entre o cognitivo e as demais dimensões do 

homem, leva as pessoas a afirmarem a não  necessidade de mudanças nos currículos, práticas 

e relações que sempre funcionaram, para saturá-las de valores. 

A revisão da literatura mais recente da educação desvela ser essa uma  forma de 

pensar ultrapassada que não mais atende às necessidades contemporâneas; muitas escolas, 

como demonstra Novak (2008), deixam de usar seu privilegiado espaço/tempo em favor do 

exercício da sua função social no sentido amplo: a de contribuir para a construção de 

personalidades integrais via socialização/apropriação da cultura.. 
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A pesquisa que gerou este artigo visa averiguar os valores humanos básicos 

privilegiados e não privilegiados pelo corpo docente de uma escola pública, EMMTC, em um 

município localizado na Barra do Cotinguiba em Sergipe. A hipótese de trabalho é que os 

valores privilegiados e exemplificados pelos professores, na perspectiva da associação teoria-

prática, contribuem para a formação ética dos alunos.  

A escolha dessa temática deu-se como resposta às necessidades do nosso cotidiano 

como educadores da educação básica e do ensino superior, valendo-nos de experiências 

históricas e conceitos teóricos sobre valores defendidos para impregnarem a prática da 

docência. No 7º Congreso Internacional de Educación Superior (8-12/2/2010), o Ministério da 

Educação Superior de Cuba expôs ao mundo a concatenação de suas propostas na 

contemporaneidade em termos de projeto pedagógico de Educação Superior, estabelecendo 

metas, objetivos e princípios norteadores que irão subsidiar sua educação a médio e longo 

prazo, considerando sua (re) construção na educação cubana no decurso de 50 anos de 

Revolução Universitária. 

“o nosso trabalho está baseado no desenvolvimento de valores tais como: 
dignidade, justiça, honestidade, solidariedade, honradez, laboriosidade, 
patriotismo, antiimperialismo, humanismo, integridade, e ética”. 
(BERMÚDEZ, Miguel Dìaz Canel, Ministro de Educação Superior de Cuba, 
8/2/2010: p.2). 

 

Buscando a confirmação dessa hipótese, a pesquisa de campo discorreu de forma 

exploratória descritiva, considerando a nossa experiência relacionada ao fenômeno 

investigado e, num outro momento, a dos demais integrantes da população abordada: vinte 

(20) professores que lecionam nos Ensinos Fundamental e Médio da EMMTC (SE). Num 

primeiro momento foi possível entrar em contato informal com os sujeitos da pesquisa 

objetivando verificar os interesses em colaborar nessa discussão via instrumento de análise 

proposto: questionário. Após confirmada a disponibilidade e manifesta a anuência para uso 

dos resultados para fins acadêmicos, os questionários foram aplicados em dia e local 

reservados, acordado com os sujeitos. O conteúdo do questionário foi analisado em sua 

intencionalidade própria e constitutiva no sentido de verificar o que os pesquisados diriam 

acerca de suas experiências sobre valores, sendo tabuladas as respostas com suas freqüências 

e tratados estatisticamente. 

O material elaborado da pesquisa, em questão será disponibilizado como apropriação 

teórica à luz dos estudiosos que compuseram nosso quadro teórico, com a finalidade de 

contribuir nas reflexões sobre o tema. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFININDO VALORES 

 

A palavra valor pode ser utilizada de duas formas: referindo-se às pessoas ou a objetos 

(mercadorias). Na vida das pessoas, esses valores podem ser considerados as crenças 

associadas a metas desejáveis e aos modos de conduta que possibilitam o alcance dessas 

metas. Pode ser considerado valor tudo aquilo que de qualquer modo preenche uma carência 

humana e não existe por si mesmo, necessitando de um depositário. A questão do valor de uso 

vem à tona como substrato dos valores.  

Para Bezerra e Nobre (2011) essa é uma questão que também se observa no trabalho 

pedagógico escolar: 

A análise do trabalho, à luz do materialismo histórico, permite identificar 
com mais clareza a natureza do trabalho do educador, ainda que a educação 
esteja situada no setor de serviços e o professor tenha uma produção não 
palpável, diretamente vinculada ao desenvolvimento do homem e da 
sociedade. O aluno egresso, escolarizado, com formação cidadã, produto do 
processo educativo escolar (que socializa o conhecimento historicamente 
acumulado, forma capacidades de trabalho e de convivência) porque, através 
dele, incorporou novos atributos, sofreu transformações em sua maneira de 
pensar, sentir e agir, assume, neste contexto capitalista, a forma de força de 
trabalho, na medida em que incorpora valor ou tempo de trabalho 
socialmente necessário. (BEZERRA; NOBRE: 2011, p.1) 
 

Gouveia (2003) considera que as necessidades humanas são fontes de valores, 

utilizadas para explicar os relacionamentos interculturais, estereotipagem e comunicação entre 

os grupos de diversas culturas. Esses valores também podem ser considerados metas 

desejáveis que variam em importância servindo para guiar a vida das pessoas. Mas, valor 

também pode ser considerado uma crença que conduz ações e julgamentos. 

Menin (2002) defende que, para algumas posições filosóficas, os valores são critérios 

últimos de definição de metas ou fins para execução das ações humanas, não necessitando de 

explicações maiores, que vão além da sua existência, ou seja, as pessoas devem ser boas 

porque é um valor, devem ser honestas porque é também um valor, adentrando a um caráter 

obrigatório na existência; outras posições determinam os valores como determinados por 

culturas particulares em virtude dos momentos históricos e variando de acordo com as 

sociedades.  

Porém, não se pode perder de vista que, ao internalizar um determinado valor, ele se 

torna consciente ou inconsciente, um padrão de critério que objetiva guiar uma ação, 
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desenvolvendo e mantendo atitudes com relação a objetos e situações relevantes, para a 

justificativa das ações e atitudes próprias de si e dos outros, para o julgamento moral de si e 

dos outros e para comparar-se com os outros.  

Engel; Blackweel; Miniard (2005), falam da existência dos valores pessoais e sociais, 

afirmando que o ser humano adquire esses valores na sociedade onde vive, mas os valores 

pessoais e sociais nem sempre são os mesmos. Os valores sociais definem o comportamento 

normal para uma sociedade ou grupo, enquanto os valores pessoais definem o comportamento 

normal para o indivíduo. Os valores sociais têm uma influência importante  nas escolha dos 

valores pessoais, os quais refletem as escolhas que um indivíduo faz de uma variedade de 

valores sociais os quais ele é exposto.  

Apesar dos valores sociais (religião, família, nação) interferirem nos valores pessoais 

do indivíduo, este seleciona os valores sociais, para, a partir deles, desenvolver os seus 

próprios valores pessoais. Assim, o valor é considerado algo significativo, importante para um 

indivíduo ou grupo social. Se alguém fala que algo é de valor, quer dizer que é significativo e 

importante (VIANA, 2007).  

Viana (2007) ainda considera os valores como autênticos ou inautênticos. Os 

autênticos são naturais da humanidade e se manifestam  na essência humana como a 

liberdade, igualdade, criatividade, cooperação, solidariedade; os valores inautênticos são 

particulares e históricos como o poder, a riqueza material, dinheiro, liderança, competição, 

hierarquia, etc., valores constituídos socialmente em contradição com a natureza humana. 

Nessa perspectiva, os valores autênticos se manifestam no aspecto fundamental da 

existência humana: a ética, na qual o valorizar  é relacionar-se com o mundo, não se 

mostrando indiferente a ele, dando-lhe uma significação. Assim, Rios (2002) aponta que há 

valores de diversos tipos: afirmamos que algo é verdadeiro ou falso, bonito ou feio, útil ou 

inútil, bom ou mau. São desse último tipo aqueles valores que usamos para qualificar 

condutas que seja costumeira e a estranhar, e mesmo a qualificar má, uma conduta que não 

estamos acostumados. 

Assim, os valores encontram-se presentes em determinados contextos sociais e, na 

educação, esses valores tem se mostrado de extrema importância, principalmente no sentido 

de ajudar a docentes e discentes a se desenvolverem como pessoas humanas, fazendo ser 

possível, visível ou real, o desenvolvimento harmonioso de todas as qualidades do ser 

humano. 
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2.2 CONSTRUÇÃO DE VALORES NA EDUCAÇÃO 

 

É consensual a necessidade de construção de valores na educação por sua importância 

para a formação de cidadãos e da sociedade. Este é um tema que vem sendo discutido há 

muito tempo no contexto escolar, representando ainda hoje um dos grandes desafios da 

educação.  

Araújo (2007), por exemplo, afirma que durante toda a vida os sujeitos, por meio de 

valores que realizam, trocam relações interpessoais e efetuam intelectualização dos 

sentimentos que vão sendo construídos e organizados em um sistema. Nesse sistema, 

dependendo da intensidade da carga afetiva positiva ou negativa vinculada a um determinado 

valor, esse pode se posicionar de forma mais central ou periférica na identidade humana. 

Essa organização cognitiva de valores, caracterizada em escalas normativas, define 

normas de ação  que forçam a consciência a agir de acordo com elas. Assim, cada ser humano 

possui determinados valores em sua identidade, que influenciam sua conduta. Assim, os 

valores para serem considerados morais, dependem da projeção afetiva positiva que consiste 

em estar ou não vinculada com conteúdos de natureza ética. Os valores de natureza ética são 

construídos como centrais na identidade de uma determinada pessoa. 

 

Para exemplificar de forma simplificada essa idéia, podemos imaginar uma 
escola, inserida em um bairro de extrema pobreza, que realiza projetos  com 
seus alunos e alunas para o desenvolvimento do local e arrecadação de 
recursos para promover melhorias nessa comunidade; ela estará propiciando 
oportunidades para que seus estudantes tenham como alvo de projeções  
afetivas positivas, por exemplo, entre muitos outros alvos, a solidariedade, a 
igualdade e a participação (NOVAK, 2008, p. 9).  
 

Araújo (2007) afirma que a construção do sistema de valores humanos está colocada 

em princípios de incerteza e de indeterminação que fazem com que o posicionamento mais 

central ou periférico dos valores dependa dos vínculos destes com conteúdos específicos. 

Nessa perspectiva, o sistema de valores e a identidade não são rígidos, uma vez que podem 

variar constantemente em função dos contextos e das experiências.  

Puig (1998) considera como procedimentos morais: o autoconhecimento, que facilita a 

construção do próprio ser; o conhecimento dos outros sem contundi-los com os próprios; o 

juízo moral que permite perceber determinados conflitos de valores; compreensão crítica que 

capta a dependência da reflexão moral; a disposição para comunicação e diálogo; capacidades 

emocionais e sensibilidade; e auto-regulação. 
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Esses procedimentos não podem funcionar de forma isolada, nem mesmo é possível 

eleger um mais relevante porque são conduzidos de acordo com o modo de ser de cada 

pessoa, conforme o modo com se cristalizam na sua identidade moral de valores, motivações, 

normas sociais, critérios éticos, modelos e outros elementos morais. A escola seleciona os 

guias de valores para trabalhar com eles, apresentá-los comprometidamente quando assim for 

requerida, para garantir a construção autônoma da personalidade moral, uma formação ética.  

Vásquez (1995) ao introduzir seu conceito de doutrinas éticas afirma que são elas 

fundamentais: nascem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades, como respostas 

aos problemas básicos apresentados pelas relações entre os homens e em particular pelo seu 

comportamento moral efetivo. Por isto, existe uma estreita vinculação entre os conceitos 

morais e a realidade humana, social, sujeita historicamente à mudança. Por conseguinte, as 

doutrinas éticas não podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de 

mudança e de sucessão que constitui propriamente a sua história.  

Ética, valores e história, segundo Vásquez (1995), relacionam-se duplamente: a) com a 

vida social e, dentro desta, com as morais concretas que são um dos seus aspectos; b) com a 

sua história própria, já que cada doutrina está em conexão com as anteriores (tomando 

posição contra elas ou integrando alguns problemas e soluções precedentes), ou com as 

doutrinas posteriores (prolongando-se ou enriquecendo-se nelas). 

Nesse sentido, Morin (2000) corrobora com seu pensamento: 

Os indivíduos são mais do que produtos do processo reprodutor da espécie 
humana, mas o mesmo processo é produzido por indivíduos a cada geração. 
As interações entre indivíduos produzem a sociedade e esta retroage sobre os 
indivíduos.(...) A cultura, no sentido genérico, emerge destas interações, 
reúne-as e confere-lhes valor. Indivíduo/sociedade/espécie sustentam-se, 
pois, em sentido pleno: apóiam-se, nutrem-se e reúnem-se. (...) Assim, 
indivíduo/sociedade/espécie são não apenas inseparáveis, mas co-produtores 
um do outro. Cada um destes termos é, ao mesmo tempo, meio e fim dos 
outros. Não se pode absolutizar nenhum deles e fazer de um só o fim 
supremo da tríade; esta é, em si própria, rotativamente, seu próprio fim. (...) 
Estes elementos não poderiam, por conseqüência, ser entendidos como 
dissociados: qualquer concepção do gênero humano significa 
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 
comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana.(...) No seio 
desta tríade complexa emerge a consciência. Desde então, a ética 
propriamente humana, ou seja, a antro po-ética, deve ser considerada como a 
ética da cadeia de três termos indivíduo/sociedade/espécie, de onde emerge 
nossa consciência e nosso espírito propriamente humano. Essa é a base para 
ensinar a ética do futuro (MORIN,2000, p.106). 
 

Em toda moral efetiva se elaboram certos princípios, valores ou normas. Mudando 

radicalmente a vida social, muda também a vida moral. Os princípios, valores ou normas 
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encarnados nela entram em crise e exigem a sua justificação ou a sua substituição por outros. 

Surgem então, a necessidade de novas reflexões ou de uma nova teoria moral, pois os 

conceitos, valores e normas vigentes se tornaram problemáticos. Assim se explica a aparição 

e sucessão de doutrinas éticas fundamentais em conexão com a mudança e a sucessão de 

estruturas sociais, e, dentro delas, da vida moral. 

Muitos filósofos se debruçaram sobre as questões morais e produziram contribuições 

muito importantes sobre o tema. Foge ao alcance deste trabalho apresentar com profundidade 

as contribuições que Platão, Aristóteles, Espinosa, Kant e outros grandes filósofos deram à 

discussão sobre a moral. Mas, para entender as posturas frente aos problemas éticos faz-se 

muito necessário uma análise das matizes culturais, que no ocidente estão estabelecidas nas 

tradições greco-romanas e judaico-cristãs.  

Quando os valores e costumes estão estabelecidos numa determinada sociedade, os 

homens não só agem repetidamente, mas também refletem sobre esse comportamento prático 

e o tomam como objeto de sua reflexão e seu pensamento. Assim, a ética não é algo 

superposto aos homens; as atitudes das pessoas, inclusive dos professores, sempre estão 

envolvidas como uma carga moral.  

Assim, é preciso pensar numa educação voltada para os valores éticos, para 
o compromisso com o social, de melhora da comunidade, de participação, 
formar cidadãos que experienciem e construam em suas personalidade 
morais, valores que propiciem essa responsabilidade coletiva (NOVAK, 
2008, p. 23).  
 

No contexto educacional é importante a formação de valores, para além dos conteúdos 

programáticos, de modo a possibilitar aos docentes e discentes oportunidades de convivência, 

conhecimento da realidade, engajamento popular, espírito crítico e formação dentro dos 

princípios plenos da cidadania. Para a formação de valores escolares, é preciso desenvolver no 

processo educativo eticidade, espírito cívico, cidadania ativa, conhecimento crítico, 

pensamentos ecológicos e educação para o pensar onde todos tenham na curiosidade como 

ponto de partida para uma formação adequada e cidadã. 

A educação de valores é uma exigência da sociedade atual, do mundo globalizado e 

dos paradigmas políticos e educacionais. Já é uma questão que se vincula à preservação do 

planeta e da espécie humana. A constituição do país, legislação educacional brasileira e os 

parâmetros curriculares, já apontam nessa direção, especialmente via temas transversais à 

formação de crianças, jovens e adultos.  
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2.3 DOCÊNCIA E A EDUCAÇÃO DE VALORES  

 

 Pelo que podemos observar na experiência cotidiana, à escola vem sendo 

substancialmente negada em seu papel educativo. E, para que possa ser instrumento de 

transformação social, é imprescindível que exista um movimento de “afirmação da escola 

enquanto instância privilegiada da apropriação do saber”. (Paro, 2002, p. 112) É nesse sentido 

que se destaca o papel subjetivo do trabalho docente e da sua formação inicial e continuada. 

Ao longo da história de vida pessoal e profissional do professor, admite-se que ele 

interioriza certo número de conhecimentos, competências, crenças, valores etc..., os quais 

estruturam a base da sua personalidade e as suas relações com os outros (especialmente com 

os alunos), incluindo-se os seus pares no campo de trabalho. É sabido que a formação 

profissional do docente não está restrita ao ambiente de trabalho e às atividades de ensino. 

Isso poderá ocorrer em lugares distintos, possibilitando o desenvolvimento de novas formas 

de pensar e movimentos ousados de reflexão e transformação da própria prática. A 

consciência sobre a construção do saber é imprescindível ao educador, pois pode fazê-lo 

sentir-se “pessoalmente devedor da classe trabalhadora” (Paro, 2002, p.118) 

Um ensino competente e de boa qualidade, entendido como prática intencionalmente 

articulada às dimensões técnica, política, ética e estética da atividade docente, implica 

reflexões sobre os  saberes que se encontram em relação na formação e na prática dos 

professores, procurando aclarar sua especificidade e, quem sabe, contribuindo para um 

interlocução efetivamente criativa que permita o avanço na direção dos objetivos que uma 

perspectiva progressista propõe para a educação do ensino. 

 
A educação se pretende alcançar o objetivo do ser humano educado, deve 
estar fundamentada em alguns pressupostos importantes. Primeiro precisa 
considerar que o seu objeto de trabalho, o aluno, não é igual ao objeto de 
trabalho da empresa capitalista, pois ele é também sujeito, ser de vontade. 
Por conseguinte, os instrumentos de trabalho da educação não podem estar 
separados dos seus trabalhadores e devem ser adequados aos seus fins, pois 
sem condições objetivas de trabalho este não se pode desenvolver a 
contento.(OLIVEIRA, 2006, p.82). 
 

Enguita (2005) compactua do conceito de qualidade como totalizante, abrangente, 

multidimensional. É social e historicamente determinado porque emerge em uma realidade 

específica de um contexto concreto. Portanto, uma análise crítica da qualidade deverá 

considerar todos esses aspectos, articulando aqueles de ordem técnica e pedagógica aos de 

caráter político-ideológico.  
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Assim, a atuação docente deve se constituir num processo de socialização da cultura, 

no qual se constroem, se mantêm e se transformam os conhecimentos e os valores. Se esse 

processo de socialização se faz com a imposição de conhecimentos e valores, ignora as 

características dos educandos, que terão uma má educação. Pelo contrário, o diálogo, a 

construção de valores e a cidadania devem ser prioridade na docência. 

Torna-se inconcebível, no contexto dessa discussão, falar de valor no ensino, sem falar 

na formação do educador porque são questões intimamente ligadas, ou seja, a formação 

teórica e prática do educador contribui para melhorar a qualidade do ensino e a construção de 

valores, visto que, são as transformações sociais que irão gerar transformações no ensino. 

Dentre os grandes desafios atuais do profissional docente, destacam-se: manter-se 

atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, são os principais. Nas palavras de 

Nóvoa (2002, p. 23): “o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a 

própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente”. 

A formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência e da reflexão 

como instrumentos contínuos de análise. 

O professor precisa ser capaz de refletir sobre a sua prática e direcioná-la segundo a 

realidade em que atua, voltada aos interesses e às necessidades dos alunos. Nessa perspectiva 

recorremos à Schön (1992) e entendemos que o progressivo desenvolvimento da "cultura 

reflexiva” (termo utilizado para referir-se ao estudo das teorias do conhecimento, adquirido 

através de atividades práticas) está centrado no saber profissional, tomando como ponto de 

partida a "reflexão-na-ação" do professor, que é realizada ao se defrontar com situações de 

incertezas, singularidade e conflito. Para Schön (1992) esse tipo de ensino é uma forma de 

reflexão-na-ação que exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar 

atenção a cada um, mesmo em uma turma de trinta alunos, tendo a noção do seu grau de 

compreensão e das suas dificuldades. 

Schön (1992) centra sua concepção no desenvolvimento de uma prática reflexiva, em 

três dimensões da reflexão sobre a prática: a compreensão das matérias pelo aluno; à interação 

interpessoal entre professor e o aluno; e a dimensão burocrática da prática. (1992, p. 90-91). É 

nesse contexto que são construídos valores. A concepção das matérias pelo aluno traz consigo 

um saber que está presente nas suas ações, como ele compreende as propostas escolares, 

como interpreta as informações trazidas pelo professor. Este conhecimento adquirido está 

associado de certo modo ao enfrentamento das situações vividas revelando um conhecimento 

espontâneo, intuitivo juntamente com os valores que são perpassados ao longo da vida 
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profissional e pessoal. O conhecimento, portanto, é revelado por meio de ações espontâneas e 

habilidades.  

Quando Schön (1992) fala da interação interpessoal entre aluno e professor, considera 

como o professor se compreende ou compreende seu aluno, a partir do seu ponto de vista, 

diante de uma situação problema. Que qualidade de ação é produzida em meio às dificuldades 

sociais no cotidiano? Como pensa, reorganiza, reflete sobre a ação. Já a dimensão burocrática 

da prática tem suas implicações no cotidiano escolar, freqüentemente o sistema educacional 

impõe condições aos pensamentos e os fazeres da atuação do professor. Para Shön, essa 

burocracia é um componente que desencadeia um diálogo com a situação problemática que 

exige uma intervenção concreta. Considera que, nesse processo, o profissional envolvido, 

encontra-se constrangido pelas pressões do sistema. Portanto, exige uma reflexão maior do 

professor, sistematizando e analisando as múltiplas variáveis na procura da liberdade 

necessária a prática educativa.  

Emerge nesse quadro a função da formação contínua, pela qual, mediante a 

observação e a reflexão, os profissionais descreveriam e explicitariam seus atos, posicionado 

diante do que se deseja observar, podendo encontrar novas pistas para a solução dos 

problemas que se apresentam (Schön, 1992). De fato, a formação do profissional reflexivo 

exige um pensar crítico sobre a prática e, durante o processo, exercita o desenvolvimento da 

capacidade de reestruturar estratégias de ação, colocando em prova uma nova compreensão do 

problema. Apesar da racionalidade técnica que ainda domina o espaço acadêmico, a 

capacidade criativa do ser humano, ainda é um grande instrumento para a sua evolução. 

Diante das perspectivas de transformação da própria prática de educar, o professor ver na 

educação um meio para a sua mudança pessoal e profissional.  

Freire (1996) argumenta que não há docência sem discência, pois a prática educativa 

faz muitas exigências que acabam gerando diversos saberes. A docência exige, por exemplo, 

rigor metódico, pesquisa, criticidade, reflexão sobre a própria prática, respeito aos saberes dos 

educandos, apreensão da realidade, consciência de inacabamento e compreensão de que a 

educação é, antes de tudo, uma forma de pronúncia e de intervenção no mundo. E Freire 

continua afirmando: “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que se pode 

melhorar a próxima prática” (FREIRE,1996, p.43). Segue nesse mesmo esteio o pensamento 

de Schön (1997) identificando nos bons profissionais uma combinação de ciência, técnica e 

arte. É esta dinâmica que possibilita o professor agir em contextos instáveis como o da sala de 

aula. O processo é essencialmente método cognitivo, onde o professor dialoga com a 
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realidade que lhe fala, em reflexão permanente. Sendo assim, isso sugere que a escola deva 

criar espaço para esse crescimento. 

Assim, uma boa formação oportuniza o professor não só  o saber em sala de aula. Ele 

precisa conhecer as diversas práticas analisadas na perspectiva histórica sócio-cultural. Sendo 

assim, precisa conhecer os desenvolvimentos do seu aluno nos seus múltiplos aspectos: 

afetivo, cognitivo, e social, bem como  refletir criticamente sobre seu papel diante de seus 

alunos  e da sociedade. A formação docente é um dos principais elementos que devem ser 

observados em uma educação que busca a formação ética de alunos. Mesmo que o professor 

queira dizer-se neutro, não consegue, pois manifesta de mais de mil maneiras sua ideologia, 

seus valores, crenças  e critérios perante as controvérsias que se estabelecem ou não. Isso pela 

sua forma de atuar, se relacionar, se vestir, pelos gestos, eleições, maneiras de apresentar 

problemas e as ênfases inconscientes que lhe escapam. 

A beligerância deve estar presente nas ações docentes na direção da defesa desses 

valores universalmente desejáveis, ou seja, pelo respeito às diferenças, pela igualdade, justiça, 

solidariedade, pelo diálogo na resolução de conflito, etc. , atualizada nas discussões/ações que 

se centram em valores não condizentes com a ética defendida como desejável.  

A educação deve contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs, 
entendendo que o educador não deve inculcar como universal seu modo de 
viver, mas ensinar aos estudantes, a deliberarem bem, fomentarem a 
autoestima, seus próprios projetos de felicidade. E isso requer que muitas 
vezes o docente adote uma postura neutra, permitindo assim que os sujeitos 
aprendam a resolver seus conflitos de maneira autônoma (NOVAK, 2008, p. 
27). 
 

A autoridade docente é um tema que se destaca quando se fala em educação de 

valores, não apenas por influenciar na escolha sobre uma postura neutra ou beligerante, 

tradicional ou progressista, mas, também, pelo fato de que, dependendo de como é observada 

essa autoridade, o docente pode favorecer ou não a construção de valores morais e autonomia 

dos alunos e alunas. Essa questão relaciona-se com o protagonismo de alunos e alunas na 

relação ensino e aprendizagem. Um docente autoritário, por exemplo, impõe quando e como 

os estudantes deverão aprender determinados conteúdos e “controla” alunos e alunas por meio 

de ameaças e avaliações e notas e não abrir espaço para relações pautadas no diálogo e 

respeito. Esse modelo de docência é incompatível com as novas idéias atuais (NOVAK, 

2008).  

Assim, para construir valores é necessário que os sujeitos experienciem  situações 

sociomorais problematizadoras. Para formar valores os docentes precisam constituir-se em 
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autoridades por competência. Até porque entre os valores desejáveis na sociedade e 

defendidos pelas pessoas estão o diálogo e respeito inexistentes em uma prática autoritária. 

Quando se fala em defender a participação ativa dos alunos não significa deixar que 

prevaleçam apenas suas opiniões. Para Puig (2000),  a participação nas instituições significa 

envolver os educandos no cotidiano escolar por meio de ações  de diálogo e cooperativa. É 

importante envolver  os alunos no exercício da palavra e o comprometimento da ação nos 

projetos coletivos. 

O papel docente é fundamental na busca de uma educação que contemple a dimensão 

ética. Não se pode esquecer que existem outros elementos também fundamentais na busca 

desse objetivo.  A mudança deve se dar também nas condições de ensino e de aprendizagem, 

na estrutura curricular e nas condições que permitam que isso seja possível, tais como as 

disciplinas e conteúdos. Trabalhar uma educação de valores não é julgar sobre o que é bom ou 

mal uma vez que isso ultrapasse o professor ou qualquer outra pessoa, não é possível avaliar 

juízos, opiniões dos alunos frente a determinados temas em classe.  

O trabalho com a prática de valores advém das atividades docentes, não 

necessariamente no interior da sala de aula e com dia e horário previamente estabelecido, uma 

vez que o ensino de valores decorre de ocasiões que surgem ao acaso ou de ocasiões já 

previstas na proposta pedagógica. Assim, para que a educação de valores se realize, o docente 

necessita se organizar, didaticamente para a instrução de valores, dentro e fora da sala de aula. 

No posicionamento de Goergen (2005) é importante a ética na educação, onde este 

conhecimento deve orientar as forma de agir dos seres humanos. Não é sobre o educador, mas 

sobre si mesmos, que os alunos deverão fixar sua atenção para que aprenda a conduzir seu 

agir segundo a idéia de Bem. Assim, o educador passa a não atuar nem como exemplo, nem 

como autoridade, mas como aquele que ajuda o educando a agir segundo a idéia de virtude 

(bem) que se encontra em seu interior. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A população abordada neste estudo constitui-se de vinte (20) professores de ambos os 

sexos, da EMMTC da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), que nos permitiram 

adentrar a situações que favorecem ou comprometem a construção dos valores éticos. Tal 

amostra foi intencional uma vez que considerou a pessoa que, consultada, dispôs-se a 

participar da pesquisa respondendo ao questionário apresentado por Gouveia (2003) acerca 
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dos valores humanos básicos com as devidas adaptações. Tecnicamente, o questionário é um 

instrumento que possui maior número de questões apresentadas por escrito às pessoas com o 

objetivo de propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. 

O questionário de valores básicos foi uma versão proposta em espanhol e português 

compreendendo vinte e quatro (24) itens, que considera a existência de três critérios de 

orientação valorativa, cada um subdividido em duas funções psicossociais representadas por 

valores específicos, como segue: valores pessoais: valores de experimentação (emoção, 

estimulação, prazer e sexual) e realização (autodireção, êxito, poder, prestígio e privacidade); 

valores centrais: valores de existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência) e 

suprapessoais (beleza, conhecimento, justiça social e maturidade); e valores sociais: valores 

interacionais (afetividade, apoio social, convivência e honestidade) e normativos (obediência, 

ordem social, religiosidade e tradição). 

Em suas respostas, os participantes precisam considerar a escala de importância, 

levando em consideração os pressupostos: não importante, pouco importante, importante, 

muito importante e extremamente importante. Por meio dessa aplicação do questionário, 

tornam-se conhecidas opiniões e comportamentos dos professores no trabalho com os valores 

em sala de aula. Foi pedido aos  respondentes que fossem honestos em suas respostas para 

que houvesse fidedignidade dos dados em relação à realidade.  

Os dados foram tabulados por meio do Excel e realizadas as análises estatísticas 

descritivas. Por se tratar de pesquisas com seres humanos foram respeitados os critérios de 

não causar nenhuma inconveniência as pessoas abordadas, partindo sempre de sua explícita 

anuência. Vale destacar que, em nenhum momento, foi feita referência a pessoa, nem mesmo 

a identificação do entrevistado ou de terceiros, sendo que, o questionário foi mantido em 

sigilo de informações. 

Com a finalidade de conhecer os valores mais privilegiados e menos privilegiados 

pelos professores da EMMTC (SE), foram observadas a freqüência de cada resposta, segundo 

o nível de importância atribuída, bem como a porcentagem correspondente. Com o propósito 

de resumir os principais resultados, é possível criar dois níveis de importância: os valores sem 

importância e os que são extremamente importantes no contexto educacional.  

Por esse procedimento, percebemos que os valores humanos mais importantes para os 

professores da escola em estudo foram: o conhecimento (100%), afetividade (100%), saúde 

(100%), religiosidade (100%), estímulo (100%), maturidade (90%), apoio social (80%), 

emoção (80%), êxito (80%) e obediência (70%). Porém, os menos importantes em termos 
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educacionais foram: Beleza (100%), prestígio (100%), estabilidade (100%), poder (100%), 

sexual (100%), tradição (100%), prazer (85%) e ordem social (80%), conforme dispõe o 

quadro 1. 

Observamos que os professores mesclam na importância de valores pessoais, centrais 

e sociais como também há um padrão de correlação entre funções psicossociais e valores. 

Engel; Blackweel; Miniard (1995) falam da existência de valores pessoais e sociais, 

afirmando que os primeiros são adquiridos na essência humana e os outros são condizentes 

com o comportamento da sociedade ou do grupo; os sociais, por exemplo têm uma influência 

importante  nas escolha dos valores pessoais, refletindo nas escolhas do indivíduo. 

Gouveia (2003) aponta que os valores centrais indicam o caráter central ou adjacente 

destes valores; eles figuram entre e são compatíveis com os valores pessoais e sociais. Os 

resultados aqui apresentados também evidenciam que os valores importantes apresentados 

pelos professores têm relação com o processo educacional, são aqueles indispensáveis ao ato 

de ensinar e aprender, isto é, os professores pautam-se, principalmente, por valores que são a 

essência para a construção cidadã de alunos e alunas na escola. 

Quadro  1: Valores Humanos Básicos e importantes na Educação 

ESCALA DE RESPOSTAS 
Valores humanos Não 

importante 
Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Extremamente 
importante 

1. Justiça social --- 12 (60%) 6 (30%) 2 (10%) --- 
2. Sexual 20 (100%) --- --- --- --- 
3. Êxito --- 4 (20%) 12 (60%) 4 ( 20%) --- 
4. Apoio social  --- 4 (20%) 12 (60%) 4 (20%) --- 
5. Honestidade --- 10 (50%) 10 (50%) --- --- 
6. Conhecimento --- --- 2 (10%) 7 (35%) 11 (55%) 
7. Emoção --- 4(20%) 18 (80%) --- --- 
8. Poder 20 (100%) --- --- --- --- 
9. Afetividade --- --- 5 (25%) 5 (25%) 10 (50%) 
10. Religiosidade --- --- 9 (45%) 7 (35%) 4 (20%) 
11. Auto-direção --- 8 (40%) 12 (60%) --- --- 
12.Ordem social 14 (70%) 2 (10%) 3 (15%) 1 (5%) --- 
13. Saúde --- --- 3 (15%) 3 (15%) 14 (70%) 
14. Prazer --- 3 (15%) 2 (10%) 5 (25%) 10 (50%) 
15. Prestígio 12 (60%) 8 (40%) --- --- --- 
16. Obediência --- 6 (30%) 14 (70%) --- --- 
17. Estabilidade 18 (90%) 2 (10%) --- --- --- 
18. Estimulação --- --- 11 (55%) 8 (40%) 1 (5%) 
19. Convivência 4 (20%) 3 (15%) 6 (30%) 4 (20%) 3 (15%) 
20. Beleza 20 (100%) --- --- --- --- 
21. Tradição 18 (90%) 2 (10%) --- --- --- 
22. Sobrevivência 7 (35%) 6 (30%) 4 (20%) 3 (15%) --- 
23. Maturidade --- 2 (10%) 14 (70%) 4 (20%) --- 
24. Privacidade 5 (25%) 3 (15%) 5 (25%) 4 (20%) 3 (15%) 
Fonte: Pesquisa de campo na EMMTC de julho de 2010. 
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Uma outra reflexão sobre os valores mais importantes dizem respeito à sua 

autenticidade, de forma geral, os professores consideram os valores autênticos como 

indispensáveis no contexto escolar; enquanto que os valores considerados inautênticos são os 

valores dominantes pois são os valores das classes dominantes e/ou de suas classes auxiliares. 

Viana (2007) considera os autênticos são naturais da humanidade e se manifestam  na 

essência humana e os inautênticos são particulares e históricos. Os inautênticos podem ser 

considerados marginais, fetichistas e desumanos, mas existem. Assim, ao adquirir consciência 

disso, as pessoas poderão superar e avançar seus valores inautênticos e particularistas.  

Os resultados aqui apresentados evidenciam a importância dos valores pessoais e 

sociais, isto é, os professores realçam a importância dos aspectos particulares e sociais na 

escola. Contrariamente, rejeitam valores considerados de natureza mais “fútil” e que surgem 

num contexto de instabilidade e mudança, hierarquização e desigualdade social.  Eles são 

coerentes com a rejeição de valores que os professores consideram econômicos. Porém, 

Araújo (2007) defende a idéia de que pos valores também estão alocados em princípios de 

incerteza e indeterminação, que podem variar em função de contextos e experiências: nesse 

caso específico na escola e diante da experiência docente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo alcançou seus objetivos no sentido de averiguar os valores mais importantes 

e menos importantes no contexto educacional dos professores de uma unidade escolar de um 

dos municípios da Barra do Cotinguiba. Evidenciou-se nos resultados que os valores mais 

importantes para o grupo abordado são: conhecimento, afetividade, saúde, religiosidade, 

estímulo, maturidade, apoio social, emoção; e que os menos importantes em termos 

educacionais são a beleza, prestígio, estabilidade, poder, sexualidade, tradição e prazer. 

Percebemos que os valores mais privilegiados são os pessoais, sociais e centrais, 

porém, sendo mais importante a autenticidade dos valores. Desta forma, estes professores dão 

maior importância aos valores considerados autênticos – que são provenientes da essência 

humana, o que discutível em termos de classificação.   

Defendemos a idéia de que a escola possa adotar um procedimento democrático de 

educação de valores e ampliar o conhecimento da condição humana. Cada docente, atento à 

realidade que o circunda, proporcione direta ou indiretamente reflexões, face às 

transformações que se apresentam no contexto social, econômico e educacional. 
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A intencionalidade desse processo requer mudanças,  compromisso com o social, 

pautado em posturas éticas, pois o ato ético é um ato de liberdade que consiste em assumir as 

situações em sua singularidade, ultrapassando-as, seja no que diz respeito a si mesmo ou ao 

outro. 

Assim, a verdadeira ética não dogmatiza o certo e o errado, o bom e o mau. Ao 

contrário, entende os valores como dinâmicos, pois representativos de avaliações 

historicamente circunstancializadas. Do mesmo modo, não impõe uma única possibilidade 

ética. Respeita a existência de diferentes ordens e valores, representativo de finalidade 

diversas, decorrentes da faculdade de escolha dos indivíduos. 
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