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RESUMO 

Este trabalho teve como intento pesquisar o pensamento de autores clássicos e  

contemporâneos, bem como de professores de São Paulo, sobre valores. Nosso 

ponto de partida foi o destaque dado  por Terezinha Rios a quatro valores 

fundamentais: o diálogo, o respeito, a justiça e a solidariedade, essenciais e 

significativos na vida profissional do docente. Primeiramente, lemos textos da  

antiguidade, Homero e Hesíodo, para entendermos a origem da palavra areté, 

posteriormente conhecida como virtude. Seguimos na Grécia Clássica com 

leituras de textos dos sofistas Sócrates, Platão e Aristóteles. Adentramos na Idade 

Média, lendo textos de Santo Agostinho e Tomás de Aquino.  Da modernidade, 

lemos algo de Martinho Lutero e Inácio de Loyola e, do século XVII, lemos 

Coménio. Dos séculos XVIII e XIX, estudamos Rousseau e Durkheim. Em todos 

eles, prestamos atenção aos valores que defendiam e difundiam. Da 

contemporaneidade, buscamos compreender, lendo Josep Maria Puig, 

especialista em educação moral, o que são e como são construídos os valores. 

Resumimos também algumas reflexões de Paolo Nosella e Terezinha Rios  sobre   

ética e valores no trabalho docente. Este estudo preliminar pretende nos 

sensibilizar teoricamente para averiguar se os valores citados por Terezinha Rios  

continuam sendo defendidos por professores de São Paulo em sala de aula.  

Averiguamos isso por meio de entrevistas aplicadas em uma amostragem de  

professores. Concluindo: essa breve pesquisa exploratória e o longo percurso 

histórico realizado possibilitaram concluir que os valores praticados hoje na 

docência são os mesmos de outrora, embora suas caracterizações e importância 

variem, e às vezes profundamente, de acordo com o momento econômico-político. 

Palavras chaves: Virtude (Areté); Valores; Educação; Diálogo; Respeito; 

Justiça; Solidariedade; Ética e Moral. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this paper was to research the thoughts of classical and 

contemporary authors, as well as teachers in the city of São Paulo, concerning 

values. Our starting point was the highlight given by Terezinha Rios to four 

fundamental values: dialogue, respect, justice and solidarity, which are 

essential and meaningful in a teacher‟s life. Firstly, we read texts dating the 

ancient times, written by Homero and Hesíodo, in order to understand the origin 

of the word areté, later known as virtue. Secondly, we read texts belonging to 

Classical Greece written by the sophists Socrates, Plato and Aristotle. Then, we 

read texts belonging to Middle Age, written by Saint  Agostin and Tomas de 

Aquino. From modernity, we read texts written by Martinho Lutero and Inácio 

Loyola and, from the 17th century, we read Coménio. From the 18th and 19th 

centuries, we studied Rousseau and Durkheim. In all of them, we paid attention 

to the values that they defended and spreaded. From the contemporary age, we 

tried to understand, by reading Josep Maria Puig, specialist in moral education, 

what values are and how they are built. We also summarized some of the 

reflections made by Paolo Nosella and Terezinha Rios about ethics and values 

in teaching. This preliminary study intends to make us theoretically sensitive in 

order to discover if the values mentioned by Terezinha Rios are still defended 

by teachers in classrooms in São Paulo. We checked this by means of surveys, 

which were applied to a certain number of teachers. This brief exploratory study 

and the long historic period which was taken into consideration enabled us to 

conclude that, although the values which are practiced nowadays when it 

comes to teaching are the same from the past, their characterization and 

importance vary, sometimes in a deep way, according to the political-

economical moment. 

 
Key words: Virtue (Areté); Values; Education; Dialogue; Respect; Justice; 

Solidarity; Ethics and Morals. 
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APRESENTAÇÃO 

 

We have no problems, we have opportunity 

 (nós não temos problemas, temos oportunidades)  

Siegfried Hoyler 

          

Nesta apresentação descrevo os caminhos que me estimularam desde a 

tenra idade a tomar gosto pelo ensino, pela vontade de ser professora, de 

realizar o mestrado e de trabalhar o tema desta pesquisa. 

Minha vida foi marcada por alguns fatores que motivaram a caminhada 

em direção ao magistério e este trabalho, certamente, é fruto daquilo que 

vivenciei e apreendi ao lado dos meus pais, não foram somente educadores, 

mas, professores-educadores.  

 

1. Meus pais, professores – educadores. 

 

Minha mãe, Wanda Loureiro, é descendente de portugueses e natural de 

Sorocaba. Foi professora do jardim e secretária da Redação da Revista de 

Psicologia Normal e Patológica da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUC. Ao mesmo tempo, dedicou-se à educação dos filhos. Recebeu de 

meus avós uma educação conservadora e centrada em princípios que, mais 

tarde, passaria a seus filhos. Meu pai, Siegfried Hoyler, era filho de imigrantes 

missionários alemães, naturalizando-se em Campos – RJ.  Recebeu uma 
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educação austera, conservadora, restrita e simples, todavia, fundamentada em 

valores que fariam a diferença em sua vida. Ele transitava entre uma cultura 

européia familiar e a realidade brasileira. Via claramente a dissemelhança 

cultural e a carência de uma educação de qualidade. Formou-se em Pedagogia 

e Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC. Pós 

Graduou-se em Psicologia Educacional na Faculdade de Filosofia, Ciência e 

Letras da Universidade de São Paulo - USP. Recebeu o título de Doutor em 

Ciências Humanas na área de Psicologia Industrial pela Faculdade de Filosofia 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. Escreveu diversos 

livros que pontuaram sua formação e seus valores. 

Meus pais eram corajosos, valentes, brava gente, além de grandes 

idealizadores. Juntos, ambicionaram veementemente construir uma 

comunidade onde crianças pudessem estudar e aprender questões valiosas 

para a vida presente e futura. Desenvolveram grandes projetos de vida. Neste 

cenário quase utópico, com destaque para o valor do progresso, crescemos 

minhas irmãs e eu. 

 

2. Minha infância no cenário educacional 

 

Em tenra idade, morei em São Paulo, São José dos Campos e depois 

vivi, até meus onze anos, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, numa 

linda chácara ao lado da Vila Ipê, lugar de doces lembranças. Foi a partir desta 

época que despertou em mim o desejo de ser professora. 
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 Nesta Vila, meus pais começaram a por em prática seus intentos, suas 

aspirações, iniciando com a fundação de uma escola denominada “Escola da 

Vila Ipê” que ia desde a pré-escola até a oitava série. Também construíram um 

escritório voltado à área de Recursos Humanos, um orfanato chamado “Bub´s 

Heim”, que em alemão quer dizer, “Lar de Crianças” e uma igreja. No lar havia 

vinte crianças, sendo dez meninas e dez meninos e todos eram cuidados por 

profissionais zelosos e responsáveis. Assim, os designos de meus pais foram 

crescendo e nossa comunidade se desenvolvendo. Apareceram ao redor 

pequenos comércios e indústrias de pequeno e médio porte e os moradores da 

comunidade podiam trabalhar e seus filhos estudarem na escola e terem 

encontros sociais e religiosos na igreja. 

Meus estudos iniciaram na pré-escola com atividades variadas: horário 

de recortar, pintar, desenhar, ouvir histórias, lanchar, descansar e brincar em 

baixo de enormes pés de eucaliptos que exalavam um agradável aroma. Tinha 

excelentes professores. Lembro-me da professora da primeira série, chamava-

se, Suzilei Rígoli. Era atenciosa, passava em cada carteira verificando as 

atividades, a escrita, a caligrafia e acompanhava individualmente o progresso 

da leitura. Quase sempre me nomeava assistente de classe, e eu adorava 

entregar as atividades aos coleguinhas e cuidar da sala quando a professora 

rapidamente precisava sair. Na verdade, naqueles momentos eu criava um 

mundo de fantasias e minha imaginação me levava ser a verdadeira 

protagonista dos meus devaneios em sala de aula. Naqueles poucos instantes 

eu era a professora e como era gostoso aquele sentimento!  

Lembro-me do cuidado que meus pais tinham com a escola. Não podia 
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faltar merenda porque muitos alunos eram carentes. Também não podia faltar 

material escolar e todos deveriam ser tratados com o máximo de atenção 

possível. Como forma de apoiar as famílias mais precisadas, os adultos eram 

contratados para serem funcionários de apoio na escola. 

Muitas reuniões de professores aconteciam em casa e, mesmo sem 

entender muito, aquilo me fascinava. Minha mãe, na ausência de meu pai, 

administrava tudo, desde pequenos problemas, até os mais relevantes, assim, 

fui crescendo acompanhando todo o desenvolvimento da escola.  

Lembro-me da nossa primeira formatura. Ao som da singela fanfarra, na 

estrada de terra, estudantes impecavelmente uniformizados marchavam 

freneticamente sem dar importância à poeira que se levantava a cada passo. O 

clima era de vitória, de progresso e crescimento intelectual. Os anos se 

seguiram e outros desfiles aconteceram marcados pela coragem, entusiasmo e 

determinação. Todos se emocionavam com os desfiles e ficavam orgulhosos 

por todo acontecimento que lá ocorresse, como foi o caso da visita do Prefeito 

da cidade de Monte Mór. Ele ficou impressionado com o trabalho que vinha 

sendo realizado e prometeu asfaltar a estrada de terra que valorizaria, ainda 

mais, a nossa comunidade. 

Muitas outras datas foram comemoradas na nossa escola, entre elas, a 

“Escola Cristã de Férias”. Ocorria nas férias de julho e tinha o propósito de 

ocupar o momento ocioso das crianças e envolvê-las em atividades e temas 

que proporiam reflexão, curiosidade e aprendizado. Nestas semanas especiais 

os alunos e alguns pais se reuniam na capela da igreja e ouviam histórias, 

aprendiam música, cantavam, faziam jograis, além da parte cultural que era 
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conduzida pela minha mãe. Ela discorria brilhantemente sobre os costumes, 

hábitos, crenças e idiomas de povos de outros países ou regiões, além de 

ilustrá-los com objetos trazidos de cada lugar. Os professores ficavam 

responsáveis pelas atividades escritas e recreativas que aconteciam depois do 

encontro na capela. Sempre, para iniciar e finalizar a programação, um 

professor orava agradecendo pela oportunidade de todos estarem ali. 

Ouvir minha mãe era um privilégio. Seu jeito doce e meigo de se 

expressar, sua maneira de cativar a atenção de todos com uma linguagem 

esclarecedora me seduzia, principalmente, porque almejava um dia ser 

professora. Em casa, minha mãe acompanhava as tarefas escolares, as 

pesquisas em grupo ou individual com sugestões, idéias e sempre me dizia da 

importância de estudar. Também tive aula de piano, flauta e violão, chegando 

ao ponto de meus pais fazerem um “coralzinho” em casa. Minha mãe 

compunha a letra, meu pai regia, minha irmã tocava piano e minhas outras 

irmãs e eu cantávamos. Meus pais sempre me incentivaram, assim como as 

minhas irmãs a estudar, ler, escrever, pesquisar, decorar poesias, aprender 

música, pintar, bordar e praticar esportes e isso acontecia especialmente nos 

finais de semana quando meu pai estava em casa. Todos juntos praticávamos 

diferentes atividades esportivas e até recebíamos medalhas. Meus pais nos 

amavam, mas também, nos educavam e se precisassem ser enérgicos, eles 

eram. Não admitiam a falta de respeito com ninguém, nem qualquer outra 

questão que desviasse dos valores ensinados. Fui crescendo entre o céu e as 

estrelas, estudando, sonhando, cantando, imaginando, fantasiando e brincando 

no vasto gramado verde, balançando no cipó e comendo frutas do pomar.  
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De acordo com meu crescimento ia percebendo com mais clareza tudo 

que se passava ao meu redor. Acompanhei outro grande projeto educacional 

de meus pais. Foi a primeira Faculdade Brasileira de Recursos Humanos no 

país. Meu pai acreditava que todo ser humano poderia ser melhor se tivesse a 

oportunidade de aprender e, assim, unindo a boa formação com a garra, a 

coragem e a determinação pessoal, haveria mais possibilidade de alcançar 

êxito na vida. Desta maneira, no ano de 1985, após meu pai ter recebido o 

título de “Profissional de Recursos Humanos do Ano”, disse: “A Faculdade 

Brasileira de Recursos Humanos foi criada como mais uma etapa de luta de 

restabelecimento de uma sã hierarquia de valores, na qual o homem seja mais 

respeitado, o trabalho mais digno e as empresas mais humanas”.  

Os anos foram passando e algumas mudanças no seio familiar 

aconteceram. Adolescente, fui estudar em um colégio interno no Estado de 

Goiás. Era um internato novo que ficava a oitenta kilômetros da cidade de 

Anápolis. Era como se eu estivesse nascendo outra vez, tudo era diferente. 

Morava com três moças no quarto, cada uma de um estado, cada uma com 

características e culturas diferentes. Naquele internato me formei na oitava 

série. Vendo que precisava me adaptar, logo entrei no coral do colégio, 

comecei a fazer novas amizades e me entrosar com os professores. Talvez, 

por estar morando no internato, os professores eram mais do que uma 

autoridade em sala de aula, eram os “[...] facilitadores da aprendizagem e, 

nesse clima facilitador, o estudante entrará em contato com problemas vitais 

que tenham repercussão na sua existência.” (MIZUKAMI, 1986:52). Desta 

maneira, me sentia à vontade para expressar, argumentar e questionar, 

exatamente, porque os professores permitiam esse tipo de conduta. Assim, 
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meu aprendizado era mais eficaz e eu não via barreiras para apreender. 

 

[...] o professor deve aceitar o aluno tal como é e compreender os 
sentimentos que ele possui. Aceitando o aluno e compreendendo-o 
empaticamente, o professor fará, de sua parte, tudo para a criação de 
um clima favorável de aprendizagem. Dessas condições, a 
autenticidade e congruência são pessoais do professor.[...] aceitação 
e compreensão são emergentes do relacionamento professor-
aluno.(ibid.,p.52) 

 

Como adolescente, passava por uma fase de transição, minha cabeça 

estava sempre com centenas de perguntas sem respostas e foi exatamente 

com os professores-educadores que encontrei respostas, tranqüilidade e 

refúgio. Essas atitudes deles me instigavam ainda mais a querer ser 

professora, porque acreditava que poderia fazer com “meus alunos”, 

exatamente, o que eles faziam comigo. 

O ano passou rápido e logo veio à formatura com muitas emoções, 

entretanto, as mudanças continuavam a galope. Foi então que percebi que o 

internato seria por algum tempo o meu lar. Desta maneira, passaria os sete 

anos seguintes dentro do internato adventista – UNASP, com uma pequena 

pausa de dois anos entre o segundo grau, atual ensino médio e a faculdade. 

Escolhi mudar de colégio. Fui para o Estado do Espírito Santo. Era um 

internato mais antigo, que se localizava a onze kilômetros da cidade de 

Colatina. O colégio ficava em cima de uma montanha margeada por um rio. 

Senti-me mais acolhida. Logo no início fiz muitos amigos, me inscrevi no coral 

e fiz questão de conhecer os meus professores. Com alguns me identifiquei 

mais, com outros menos, mas no geral me sentia bem. Fiz o teste para o coral 
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e fui aprovada o que me possibilitou a oportunidade de viajar e conhecer outros 

estados. 

No final de 1989, mais uma formatura. Receberia o diploma de Técnico 

em Contabilidade. Curiosamente, algo que não tinha nada a ver comigo, mas, 

entre o curso de Química, Agropecuária, Contabilidade e Magistério, escolhi 

ser uma contadora. Mas por que não fazer o magistério se eu queria tanto ser 

professora? Porque o magistério que conheci baseava-se em recortes de 

flores, colagens, montagem de painéis e trabalhar com crianças bem 

pequenas. Eu desejava ser professora de adultos. Minha formatura foi 

envolvida por muitas emoções e despedidas porque cada um seguiria o seu 

caminho. Era como se de repente todos nós ficássemos adultos e teríamos que 

tomar um rumo na vida.  

Nesta nova fase, fui aconselhada pelo meu pai a ter meu primeiro 

emprego como secretária do departamento de Educação da Associação 

Mineira da IASD em Juiz de Fora – MG. Após os anos de 1990 e 1991, voltei 

ao internato para fazer faculdade de Pedagogia. Nesta nova caminhada decidi 

voar com as minhas próprias asas. Inscrevi-me na atual Universidade 

Adventista de São Paulo - UNASP, localizada a dez kilômetros da cidade de 

Engenheiro Coelho. Depois das burocracias e ajuda do professor/pastor 

Cesóstris Cesar consegui meu segundo emprego como monitora em um lar de 

crianças mantido pela Golden Cross, tendo como responsabilidades: ajudar as 

crianças em suas tarefas escolares, acompanhar seu progresso nos estudos, 

atender as mais diversas dificuldades, enfim, meu trabalho seria voltado para 

elas. Não receberia salário, em contrapartida, receberia a bolsa de estudos de 
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cinqüenta por cento da Golden Cross para ingressar na Universidade. No final 

de 1991 prestei vestibular para pedagogia e aprovada, no início de 1992, me 

inscrevi no coral. Durante seis meses, trabalhei no lar e, paralelamente, ia 

fazendo meu curso e participando do coral, o qual me ajudava a fazer novas 

amizades e também me aproximar dos professores. Sentia que estava perto de 

realizar meu grande sonho: ser professora. Abracei esta oportunidade e, no 

final de seis meses trabalhando com as crianças, fui convidada a ser aluna 

interna na Universidade. Meu trabalho no campus era diversificado passando 

pela cozinha, pelo jardim até ser secretária no conservatório musical e, em 

troca, continuava recebendo a bolsa de estudos para a faculdade. 

Meus professores eram humanos, solidários, cristãos e, portanto, 

estavam abertos ao diálogo, a ouvir, a aconselhar sobre diferentes assuntos. 

Os três anos e meio seguintes exigiram esforço, dedicação e determinação, 

pois precisava administrar meu trabalho com as pesquisas, com os ensaios do 

coral e tudo mais que envolvia a vida dentro do internato. 

Meu último ano de faculdade foi mais tranqüilo, apenas estudava e 

realizava estágios fora da universidade. O ano passou muito rápido e logo 

iniciaram os preparativos para a formatura. Houve uma eleição nas turmas de 

pedagogia para saber quem faria o juramento e para a minha felicidade fui 

escolhida. Meu pai entraria comigo na formatura. Tudo estava preparado. Meus 

pensamentos estavam agitados, tudo seguia como havia planejado, ou seja, ao 

fim da faculdade iria para os Estados Unidos onde faria uma especialização, 

depois voltaria ao Brasil e entraria no mestrado e estaria pronta para ser 

professora de adultos. 
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Sonhar sempre foi meu forte. Mas uma parte dos meus sonhos não se 

concretizaria. Faltava um mês para a minha formatura, quando meu pai chegou 

dos Estados Unidos e foi convidado a participar da banca de defesa de um 

aluno no Mackenzie. Ele me ligou para encontrá-lo e ver como tudo funcionava. 

Falamos sobre a minha formatura, sobre os preparativos finais, entre outras 

coisas. Combinamos de nos ver dali vinte dias para a formatura e ao nos 

despedirmos ele disse: “filha, tenha sempre juízo, nos vemos na formatura!”. 

Este foi o último dia que ouvi e vi meu pai. Três dias depois, recebo a mais 

dolorosa notícia já recebida em toda a minha vida: “seu pai faleceu num trágico 

acidente de carro”. Não foi fácil! 

Alguns dias depois, no mês de dezembro de 1995, ainda dilacerada por 

dentro, tive a alegria de ter minha mãe como cúmplice daquele dia tão esperado. 

Com o diploma nas mãos, eu poderia ser Professora do Fundamental I, II, 

Magistério, Orientadora e Coordenadora Educacional e Professora do Ensino 

Religioso.  Como nos outros internatos, chegou o momento das despedidas, das 

trocas de endereços e da esperança de um dia nos encontrarmos.  

 

3. Novas conquistas e desafios na caminhada para ser professora 

universitária 

 

 Com o diploma nas mãos, considerei que precisava fazer um lato sensu 

para me qualificar mais. Nos anos de 2000 e 2001 fiz duas Pós Graduações, 

sendo uma em Administração de Recursos Humanos e outra em Psicologia 
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Organizacional. Ambas foram muito importantes para o meu desenvolvimento, 

visto que estavam relacionadas à área de humanas, Mas, o desejo de fazer 

mestrado continuava.  

Na área da Educação, iniciei como professora substituta e particular, 

depois fui orientadora, coordenadora e assim fui abarcando experiências. 

Deparei-me com diferentes comportamentos de professores e com diferentes 

formas usadas por eles para trabalhar com seus alunos. Observei muitos 

professores com vontade de trabalhar em novos projetos dentro da escola, mas 

também observei professores sem nenhum interesse.  

Tive grandes desafios para trabalhar a dissemelhança entre os alunos. 

Uns com famílias bem estruturadas e, portanto, alunos muito educados; em 

contrapartida, outros alunos sem nenhuma base familiar e sem nenhuma 

educação. Também observei alunos com uma base familiar aparentemente 

bem formada, mas com comportamentos indesejados. De igual maneira, 

encontrei alunos com uma base familiar fragilizada e um comportamento 

desejável. Nessas contradições percebi como alguns professores se viam em 

situações periclitantes e desconfortáveis para ensiná-los, exatamente por não 

saberem como trabalhar as mais diversas atitudes deles.  

 Todas essas diferenças educacionais e culturais foram me evidenciando a 

necessidade de estar mais bem preparada intelectualmente para ser professora 

de futuros professores. Comecei a projetar na minha cabeça temas de pesquisas 

que gostaria de fazer para poder adentrar no programa do stricto sensu.  

 Neste período estava atuando como coordenadora do pré até o ensino 
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médio. De repente, a mesma instituição também se tornou uma faculdade. 

Apresentei-me como professora especialista e assim, de cara, recebi três 

turmas para ensinar.  

 Preparei-me entusiasticamente para a minha primeira aula. Investiguei 

textos, obras de autores, troquei informações com colegas professores e tudo 

saiu como esperado. Naquela sala de aula vi claramente que havia alcançado 

o meu objetivo, todavia, a minha realização pessoal e profissional viria após 

meu ingresso no mestrado.  

 

4. Aprovação no Programa do Stricto Sensu da Uninove  

 

Como professora do curso de pedagogia e continuando como 

coordenadora do colégio, senti que não havia mais tempo a perder, precisaria 

lutar para fazer o mestrado. Comecei investigando universidades que tivessem 

recomendação pela Capes. Depois, fui verificar as linhas de pesquisa e ver em 

qual delas meu intento se encaixava. Assim, me deparei com a UNINOVE e 

suas linhas de pesquisa. O grupo de pesquisa que mais havia chamado a 

minha atenção tinha sido o GRUPHIS, atualmente, LIPHIS – História e Teoria 

do Trabalho Docente e do Educador Social. Compartilhei com a professora 

Dra. Ilka Vianna sobre minhas idéias de pesquisa. Ela me orientou de como 

deveria elaborar o meu projeto. 

Inscrevi-me no programa e fui passando por todas as fases 
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eliminatórias, até chegar à última que seria a entrevista com a banca composta 

por três doutores, a saber: Dra. Ester Buffa, Dr. Paolo Nosella e Dr. Carlos 

Bauer. Foi um momento tenso. Procurei explicitar meus intentos e responder às 

diversas perguntas. Saí daquela entrevista impregnada pela intelectualidade e 

sabedoria dos professores doutores e também preocupada: afinal, será que me 

aceitariam no programa? 

No dia marcado, entrei na internet para ver a lista de aprovados e para 

minha alegria lá estava o meu nome. Foi muita emoção. Decidi deixar todas 

minhas atividades de lado e me dedicar exclusivamente ao mestrado. Em 

março de 2007 entrei em sala de aula como mestranda. 

Tive a satisfação de ter o exímio professor doutor José J.Queiroz como 

meu professor na disciplina “Metodologia da Pesquisa” com vários 

apontamentos sobre como desenvolver um projeto, como também, tive outras 

disciplinas com excelentes professores doutores sempre propondo temas para 

debater, refletir e questionar; entretanto, a disciplina “Leitura dos Clássicos em 

Educação” com os professores doutores Paolo Nosella e José Rubens Lima 

Jardilino me abriu os olhos sobre os educadores que fizeram a diferença 

difundindo e propagando valores em épocas diferenciadas. Desta maneira, 

com a mente mais aclarada, percebi que meu pré-projeto que tinha como título: 

“O trabalho com competências e valores na formação do pedagogo” sofreria 

modificações, visto a amplitude como se apresentava. Meu orientador, ao ouvir 

meus intentos e ler meus escritos, com toda sabedoria e competência que lhe é 

peculiar me orientou a encontrar o melhor caminho para seguir com a pesquisa 
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e, desta forma, meu o objeto de estudo passou a ser: “Valores e Educação na 

História e no Imaginário de Oito Professores de São Paulo”. 

Em abril deste ano tive a oportunidade de participar de um processo 

seletivo para ser professora na Uninove. Após passar por três entrevistas e 

dias de espera, fui comunicada que havia sido aprovada. Quanta alegria, 

quanta felicidade, que grande conquista! Desde que ingressei como professora, 

tive o prazer de lecionar Psicologia da Educação, Didática I e Elaboração do 

Material Didático, como também, ser docente no curso de Pedagogia para 

Licenciados do programa de ensino à distância (EAD), nas disciplinas de 

Gestão Estratégica de Recursos, Currículos e Programas e História do 

Pensamento Pedagógico, além de fazer uma palestra na Semana da Educação 

com o tema: “Revisitando Comênio”. 

Concluo minha apresentação dizendo que transpor minha vida através 

das lembranças foi um exercício que me fez reviver, sentir e refletir sobre 

questões que estavam guardadas no recôndito da minha alma. Diria que foi um 

exercício extremamente significativo porque me permitiu ver claramente que 

meu esforço, dedicação, coragem e determinação nesta minha trajetória de 

vida valeu à pena. Conquistei o meu maior sonho: ser “professora de adultos” 

que serão futuros professores do nosso país.  

Repito uma frase que ouvia de meu pai: we have no problems, we have 

opportunity, ou seja, nós não temos problemas, temos oportunidades de 

modificar, transformar, de corrigir, de encontrar formas para solucionar 

diferentes questões e de crescermos como seres humanos. Acredito 

verdadeiramente que se os futuros professores entenderem o genuíno papel da 
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sua profissão, teremos a possibilidade de termos um país mais equilibrado e 

com cidadãos críticos, pensantes, reflexivos, atuantes e participativos na 

sociedade. Este tem sido o meu propósito como professora. 

A partir dessa vivência relatada me senti motivada na academia a 

trabalhar valores no percurso teórico e no imaginário dos docentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Segundo Aranha (1993), a preocupação com os valores, a axiologia (do 

grego axios, que significa valor), não se ocupa dos seres, mas das relações 

que se estabelecem entre os seres e o sujeito que os aprecia. A proposição 

sobre valores sempre esteve ligada a uma das significativas áreas da filosofia, 

a saber: a ética. Esta surgiu ante as questões que a levaram a se reportar às 

suas próprias origens, “[...] ética significa, em primeiro lugar, o ramo da filosofia 

que fundamenta cientifica e teoricamente a discussão sobre valores, opções 

(liberdade), consciência, responsabilidade, o bem e o mal, o bom e o ruim etc.” 

(NOSELLA, 2008:256). Posteriormente, areté (virtude, ética) representou a 

discussão principal do pensamento grego.  

O homem, sendo um ser social, pertencente a uma sociedade, é 

responsabilizado por aquilo que ele constrói. Desta maneira, vivendo em 

sociedade, está sujeito a obedecer a valores e normas impostas pelos homens. 

Contudo, sabemos que existem pessoas sempre prontas a tirar proveito dos 

outros. São muitos os tipos de atitudes reprovadas na sociedade, como 

também, há muitos exemplos de atitudes boas. Tudo depende da formação 

que o indivíduo recebeu, sabendo ou não distinguir o certo do errado, o justo 

do injusto, o falso do verdadeiro e o bem do mal. 

Nessas contradições e impasses, ressaltam-se quais são os valores 

éticos e morais que mais tem importância para cada ser humano. Olhando por 

este prisma, entendemos quão importante é o papel da educação. À ela cabe 

garantir a qualidade de ensino, num desafio de todas as horas, num 
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compromisso para a vida inteira. Sua escala de valores vai influir e alterar a 

percepção e a vida das crianças e jovens. À Educação cabe velar pelo 

equilíbrio da razão e emoção entre a família, a escola e a sociedade, 

contribuindo para a harmonia e o alcance da felicidade.  

Partindo dessas premissas e da nossa vivência, aqui já apresentada, 

dividimos o trabalho em duas partes. A primeira será composta por onze 

tópicos apresentando diferentes enfoques de educadores da nossa literatura 

sobre a questão dos valores. Veremos dessa forma que o mundo, além de ser 

movido pelo dinheiro, é também movido por valores que constituem a tessitura 

social que rege o comportamento das pessoas. A segunda parte será 

composta pelas entrevistas e análise do imaginário de oito professores de São 

Paulo. Em ambas as partes examinaremos os seguintes valores: diálogo, 

respeito, justiça e solidariedade, que emolduram de um modo geral a visão da 

areté ou virtude na contemporaneidade. Enfim, pretendemos pesquisar algo 

que possa contribuir para o exercício docente referente à formação moral dos 

alunos. 

O ponto inicial da pesquisa é investigar de forma panorâmica a reflexão 

que os homens fizeram sobre valores desde a antiga Grécia até a 

contemporaneidade e, em seguida, verificar como os valores são 

representados no exercício diário na sala de aula e na escola, analisando o 

imaginário dos professores. Por imaginário, objeto deste trabalho, entendemos 

suas idéias, pensamentos e sentimentos enraizados no íntimo de cada um. 

Este imaginário, de alguma forma, é um prosseguimento da reflexão sobre 

valores nos diferentes períodos históricos realizada na primeira parte deste.  
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A importância desta pesquisa se justifica por mostrar que os valores 

continuam vivos, ainda que com outra aparência, isto é, com as características 

da  contemporaneidade. Ou seja, a ética e a areté não desaparecem, embora 

estejam hoje menos relacionadas a obrigações, ou seja, hoje ressurgem os 

mesmos valores de sempre, com um novo prisma, com uma nova maneira de 

pensar, dizer e praticar.  

É relevante, neste trabalho, relacionar a reflexão sobre valores com a 

educação, buscando verificar quais as representações que os professores 

fazem sobre o ensino-aprendizagem do valor diálogo, respeito, justiça e 

solidariedade em seu trabalho em sala de aula e na escola. Analisar o que os 

docentes entendem por valores, para conhecer e aprofundar nossos 

conhecimentos sobre os valores investigados. 

Algumas perguntas serão respondidas nesta pesquisa: como se deu a 

trajetória histórica da areté/valor? Qual a importância de se refletir sobre 

valores na escola, neste contexto da contemporaneidade?  Qual o significado 

dos valores extraídos ao longo da história? Como são acolhidos, interpretados 

e vivenciados no imaginário docente os valores e quais seriam os valores 

investigados que mais se aproximam da prática pedagógica. 

Verificamos que os valores proclamados pelos docentes na 

contemporaneidade são os mesmos que antigamente. O que se constata é que 

ao longo da história eles tiveram uma conotação diferenciada para cada 

momento cultural, econômico e político vivido. Continuam presentes no 

imaginário dos professores que buscam exercitá-los apesar das dificuldades e 

barreiras que o cotidiano apresenta. 
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Em nosso trabalho utilizaremos como referencial teórico o historicismo 

crítico (ou materialismo histórico) que busca narrar o particular (empírico) 

relacionando-o com o contexto cultural, econômico e político. Para tanto, 

apoiar-nos-emos em obras que subsidiem nossa pesquisa desde a antiga 

Grécia até a contemporaneidade. Incluiremos também algumas referencias de 

autores pós-modernos por mostrarem que os valores não desapareceram, mas 

apenas se transformaram. Lemos, por exemplo,  Lipovetsky (2005) com sua 

obra A Sociedade Pós Moralista e Bauman (1997) com sua obra Ética Pós-

Moderna. Mas, sobretudo, faremos referência a Marx e Engels (1980), autores 

da obra Ideologia Alemã, e a Gramsci, autor da Concepção Dialética da 

História. 

A concepção marxista dialética, fundamentalmente, diz que o homem 

toma partido a partir de situações concretas, determinadas pelo seu processo 

de desenvolvimento real. Mesmo que o homem tenha seus devaneios, sua 

base será sempre a própria vida. Portanto, a moral, a religião, a metafísica (a 

educação) e todo o restante da ideologia perdem sua autonomia, porque o 

homem vive do concreto, do material, daquilo que ele produz. Ou seja, não é a 

verdade que proclamamos que determinará a realidade social e econômica, 

mas é aquilo que produzimos que determina nossa verdade: 

As premissas de que partimos não constituem bases arbitrárias, nem 
dogmas; são antes bases reais de que só é possível abstrair no âmbito 
da imaginação. As nossas premissas são os indivíduos reais, a sua 
ação e as suas condições materiais de existência, quer se trate 
daquelas que encontrou já elaboradas aquando do seu aparecimento 
quer das que ele próprio criou. Estas bases são, portanto, verificáveis 
por vias puramente empíricas. (MARX, ENGELS, 1980:18). 

 

Gramsci, de outra forma, mas no mesmo sentido, afirma: 
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Deve-se buscar a base científica da moral na afirmação de que a 
sociedade não se propõe problemas para cuja solução não existam as 
condições, no sentido de que, quando estas existem, a solução 
daqueles se torna "dever" e a vontade de resolvê-los se torna "livre". A 
ética, portanto, é uma investigação sobre as condições necessárias 
para a liberdade de querer algo num certo sentido, em direção de um 
determinado fim. (GRAMSCI, apud NOSELLA, 2008: 255). 

 

Lipovetsky (2005) apresenta outra leitura sobre os valores. A imagem 

pública passou a ser objeto de culto e de desejo. A procura por gratificação, 

prazer e realização pessoal tornaram-se aspirações ardentes. A dissemelhança 

e a divisão entre os seres humanos possibilitam a diversificação e a 

multiplicação de valores, mas nenhum destes é tomado de forma absoluta. 

Trata-se de um novo relativismo histórico. O autor diz, ainda, que a 

contemporaneidade se nega aos valores e assim se configura uma ética que 

propaga o direito da individualidade, da boa vida, da autonomia, da felicidade e 

da satisfação pessoal, mantendo apenas alguma tolerância no convívio social. 

Por isso, temos diante dos olhos a emergência de uma cultura nunca vista que 

propaga as normas do bem-estar mais do que as obrigações supremas do 

ideal. A exigência da ética é proclamada por toda parte, mas se despreza o 

estímulo a sacrificar os próprios interesses.  

Pensando sobre o quanto uma pessoa pode transformar-se se ela 

compreender a essência dos valores compactuamos com a corrente pós-

moderna apresentada por Bauman (1997) em sua obra Ética Pós-Moderna, 

onde se evidencia que os grandes temas da ética não perderam a sua força. 

Pelo contrário, precisam ser examinados cuidadosamente e devem ser tratados 

de um modo novo. Assim, a era pós-moderna pode simbolizar o desabrochar 
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de um novo tempo ético e não um crepúsculo para a ética. É um novo começo, 

um novo renascer de uma visão dos valores sem ilusões, liberto da falsa 

consciência, das aspirações irreais e dos objetivos irrealizáveis. Emancipado 

da prisão da modernidade, o homem pode se defrontar com a capacidade ética 

da humanidade sem engano e, por mais que tudo isso não torne a vida moral 

mais fácil, ainda é possível torná-la um pouco mais ética. 

O quadro teórico-metodológico foi apresentado de forma resumida, mas 

está implícito e difuso no percurso do trabalho. 

As ferramentas utilizadas foram artigos, livros, dissertações, teses, 

vídeo, debates, entrevistas, sites e dicionários.  

Na pesquisa de campo, as técnicas utilizadas foram qualitativas, com 

entrevistas semi-estruturadas. Entrevistamos oito professores de São Paulo 

que ministram aulas em níveis diferenciados, com algum tempo de magistério, 

no ensino público e particular. Acreditamos que eles são uma amostra que 

“representam”, em geral, sua classe.  

O roteiro da entrevista surgiu de nossos interesses profissionais. São 

poucas as pesquisas que investigam valores de professores relacionados às 

suas vivências escolares. Porem, a entrevista concedida à Escola Interativa 

pela Professora Terezinha Rios foi o que determinou nosso roteiro: 

Na entrevista, foi lhe perguntado: 

Quais são os valores que os educadores jamais podem perder de vista 

e, inclusive, devem repassar aos seus alunos? 
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Rios respondeu: 

Para realizar a tarefa fundamental da educação, que é construir a 
humanidade, criando e socializando cultura, os educadores devem ter 
como horizonte a dignidade humana, a realização do bem comum, 
para o qual aponta a ética. Portanto, os princípios da ética – o 
respeito, a justiça, a solidariedade, o diálogo – devem ser os 
norteadores do comportamento tanto de professores quanto de 
alunos.RIOS,www.escolainterativa.com.br/canais/entrevista/2004/entr
_terezinha_rios.asp. Acesso em: 03 fevereiro 2007. 

 

Investigamos também outras pesquisas sobre valores. Reiteramos que 

não existem muitos estudos sobre valores de professores e que descrevem 

suas vivências escolares ou seu imaginário sobre o tema. Contudo, duas 

pesquisas se destacaram: Silva (1997) investigou o que os professores 

apontavam como um código de ética de sua profissão e Caetano (1997) 

investigou a descrição de dilemas profissionais entre docentes e verificou, além 

de outras características, em que contextos eles mais ocorrem e que valores 

encerram.  

Sabemos que a sociedade vive uns momentos turbulentos, competitivos 

em que o valor do individuo está ligado às questões materiais e ao prazer 

pessoal, ou, com outras palavras, constatamos nesta fria realidade que os 

valores considerados tradicionais deixaram de ter a sua importância. A saber: 

não há mais espaço para o diálogo, porque mais do que dialogar é preciso 

argumentar, debater e discutir para ser reconhecido como uma pessoa forte e 

poder vencer. Não há mais espaço para a solidariedade, porque o momento 

pede que lutemos pela própria sobrevivência. Este valor fica a cargo das 

instituições que pregam e praticam o amor ao próximo. Não há mais espaço 

para ser justo, porque a sociedade é injusta, o Estado é injusto, portanto, cada 

http://www.escolainterativa.com.br/canais/entrevista/2004/entr_terezinha_rios.asp
http://www.escolainterativa.com.br/canais/entrevista/2004/entr_terezinha_rios.asp
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um exerce sua justiça diante aquilo que acredita estar certo ou errado. Por fim, 

não há mais espaço para o respeito, porque o indivíduo está preocupado com 

aquilo que lhe diz respeito, desta maneira, ser for preciso desrespeitar para 

alcançar algum objetivo, isso será feito. O que importa é estar bem consigo 

mesmo e alcançar o prazer pessoal conforme conferimos em Lipovetsky 

(2005). 

Nesta opção explícita pelo individualismo, pelo prazer pessoal, a própria 

sociedade que preliminarmente pregava e, ainda prega, pelos desvalores, 

agora, preocupada pelos efeitos desastrosos desse individualismo, tem 

clamado pelos valores, perguntando: por que os valores não são mais 

praticados? O que acontece que ninguém respeita mais ninguém? Onde está o 

amor ao próximo? Por que o indivíduo passa por cima dos outros como se 

fossem objetos? Enfim, a própria sociedade, sem entender o que ela mesma 

plantou e cultivou, agora passa a cobrar do Estado, da família e da escola a 

responsabilidade pelo resgate dos valores tradicionais.  

A Professora Terezinha Rios nos apresentou as razões porque 

considera que estes valores são os norteadores mais importantes do 

comportamento dos docentes e dos discentes: 

Tenho chamado atenção para o fato de que no espaço da moral e da 
ética se encontram os valores que norteiam (ou deveriam nortear) o 
comportamento dos indivíduos e grupos nas diversas sociedades. A 
moral tem um caráter normativo - ela indica o que se deve fazer. A 
ética tem um caráter reflexivo - ela responde à questão: Que vida 
queremos viver? Se o horizonte da ética é o bem comum, a dignidade 
humana é possível compreender porque o respeito é o seu princípio 
primeiro. No núcleo da noção de respeito se encontra a alteridade - a 
consideração do outro, que é constituinte de nossa identidade - 
somos nós, quando somos reconhecidos pelos outros. A justiça e a 
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solidariedade são, na verdade, corolários desse princípio (respeito) e 
eles criam possibilidade para o diálogo. (informação pessoal)

1. 

 

Estes princípios éticos são considerados necessários para a construção e 

socialização da humanidade, por isso, perguntamos aos docentes sobre: respeito, 

diálogo, justiça e solidariedade. O roteiro da nossa entrevista ficou assim: 

1. O que significa valor para você? 

2. É possível transmitir didaticamente valores? 

3. Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o 

valor respeito? 

4. Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o 

valor justiça? 

5. Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o 

valor diálogo? 

6. Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o 

valor solidariedade? 

7. Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

8. Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

 Os procedimentos adotados para a realização desta entrevista encontram-

se na página 170. 

 A primeira parte do nosso trabalho dividiu-se em onze tópicos, a saber: 

 

                                                 
1
 RIOS, Terezinha. Mensagem recebida por te.rios@terra.com.br em 5 de abril de 2009. 

mailto:te.rios@terra.com.br
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1.1 Homero e Hesíodo na Grécia antiga 

 Principiaremos nosso trabalho mostrando a origem da palavra areté. 

Veremos suas modificações de acordo com a época, pessoas, grupo de 

pessoas e a sociedade. Daremos destaque aos "aedos" que sobressaíram 

como educadores valorosos da sociedade e do campo. 

1.2   Sofistas na Grécia Clássica 

 Mostraremos que na Grécia Clássica, a areté, passará a se vincular a 

outra classe, ou, outro grupo social, o que determinará modificação no conceito 

de „excelência‟. 

1.3  Sócrates e Platão 

 Mostraremos como o homem virtuoso passará a ser o sábio, no 

pensamento de Sócrates. Por outro lado, apresentaremos seu discípulo, 

Platão, nos mostrará as virtudes indispensáveis para se ter harmonia e justiça 

na sociedade. 

1.4 Aristóteles.  

Mostraremos como a felicidade continuou sendo uma preocupação 

deste discípulo de Platão. Veremos como alcançar as virtudes humanas, como 

praticá-las, como aperfeiçoá-las e cultivá-las usando a sabedoria, considerada 

como a maior virtude do homem. 

 

1.5 O Império Romano ( 27ª.C a 476 d.C) 
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 Antes de adentrarmos na idade média ou idade da fé apresentaremos 

como se deu a desagregação moral de Roma e a ascensão do Cristianismo, 

com sua forma de ética religiosa. 

1.6 Aurélio Agostinho 

Mostraremos os valores do período em que o africano buscava pela 

felicidade. Nesta procura, algumas questões foram levantadas e respondidas e 

os valores cristão medievais foram evidenciados.  

1.7 Tomás de Aquino 

Veremos os valores apresentados pelo santo na sua obra principal 

Suma Teológica. Nesta obra, citaremos as virtudes cardeais e as virtudes 

teológicas. Exporemos como elas se completam e como as virtudes cardeais 

são ainda maiores se o homem compreender a importância de praticá-las, 

unindo as virtudes teologais no seu cotidiano.   

1.8. Martinho Lutero e Inácio de Loyola 

Mostraremos o destaque que Martinho Lutero deu aos valores da moral 

cristã e da educação; seu movimento ergueu uma sociedade apagada e 

sofredora à luz da educação das crianças e da juventude. Por outro lado, 

apresentaremos também como Inácio de Loyola teve êxito com o método Ratio 

Studiorum, dando destaque a valores necessários para todo professor que 

desejasse estabelecer uma relação de respeito e harmonia em sala de aula, 

preservando, porém, uma educação elitista. 

1.9 João Amós Coménio 
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 Foi um brilhante pedagogista, que o levou a realizar o esplendoroso 

tratado a Didática Magna. Evidenciaremos seus valores e suas orientações aos 

docentes, como também, sua preocupação com a disciplina escolar. 

 1.10.    Jean- Jacque Rousseau e Émile Durkheim 

Mostraremos que Rousseau foi autor da segunda revolução didática. 

Veremos que seus valores foram difundidos a partir do novo conceito de infância, 

evidenciando a natureza autônoma da criança e o novo método de ensiná-la. Em 

Durkheim, destacaremos sua preocupação com a nova ordem social, dando 

ênfase aos fenômenos educacionais como instituições sociais (escolas públicas). 

1.11. Educadores da Atualidade - Josep Maria Puig 

Apresentaremos como este especialista em educação analisa a construção 

do valor pela afetividade, seja ela negativa ou positiva e, desta forma, como o 

professor poderá contribuir para que o aluno se torne uma pessoa ética. 

1.11.2. Paolo Nosella e Terezinha Rios 

Mostraremos o destaque que deram ao fato de trabalhar em sala de aula 

a moral e a ética. 

Na conclusão, sintetizamos o que vimos no percurso do nosso trabalho e 

aquilo que aprendemos. Confirmaremos nossa hipótese, isto é,  os valores 

fundamentais são os mesmos ao longo de toda a história dos homens, mas o 

que muda são as suas características de acordo com a cultura, o regime 

político e econômico. Os valores, em novos contextos, se reapresentam com 

novos significados.  
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1. PRIMEIRA PARTE: VALORES E EDUCAÇÃO NA HISTÓRIA 

 

1.1. Homero e Hesíodo na Grécia antiga 

 

Segundo historiadores, Homero foi o mais antigo e respeitado poeta da 

Grécia Antiga. Até hoje, nem a data, nem o local do seu nascimento foram 

precisados. Porém, graças a ele, a Guerra de Tróia (ou Ílion), localizada na 

cidade do noroeste da Ásia Menor, alcançou a imortalidade. Segundo Aubreton 

(1968), não há nenhuma evidência concreta que ele tenha sido uma só pessoa, 

ou mesmo, escrito qualquer uma das epopéias que mais se destacaram: a 

Ilíada (dedicada ao último ano da guerra) e a Odisséia (a narrativa das 

peripécias de Ulisses, ocorridas depois da guerra). Fato é que Homero ficou 

conhecido como o poeta que, em suas duas grandes obras, destacou a relação 

estreita dos homens com os inúmeros deuses, como também narrou a 

cosmologia grega (ciência que estuda o universo como um todo), tornando 

sólida a posição de seus poemas como a expressão dos ideais de formação 

dos nobres gregos. Seus poemas foram subdivididos em vinte e quatro cantos, 

cada um perfazendo um total de vinte e sete mil, oitocentos e três versos, 

sendo, até hoje, a mais vasta narrativa épica versificada da literatura ocidental.  

 Na época de Homero, o vocábulo areté teve seus primeiros registros e 

foi muito usado em seus poemas. O termo tanto designava a excelência 

humana em seus vários contextos, quanto denotava aquilo que há de melhor 

nos seres humanos: 
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A palavra areté que mais tarde veio a ser traduzida como virtude é 
empregada nos poemas homéricos para definir a excelência de 
qualquer tipo. O corredor veloz exibe a areté dos pés; o filho supera o 
pai em todos os tipos de areté, sendo atleta, soldado e 
intelectualmente. (MACINTYRE apud REIS 2001:211)

 2
. 

 

 Ou seja, a excelência humana (areté) está configurada em vários 

âmbitos, que podem ser destacados no esporte, na música, na dança, no 

canto, na cultura e conhecimento, ou mesmo, no campo de batalha, sendo um 

soldado, dotado das proezas da guerra.  

O Canto IX da Ilíada apresenta os guerreiros de Tróia que passaram 

pelo mais intenso terror descrito na mitologia grega. A guerra de Tróia (1.300 

a.C e 1.200 a.C) culminou com a destruição da cidade e facilitou o fim da idade 

de Bronze (período da civilização da liga metálica, resultante da mistura do 

cobre e bronze) no mediterrâneo. O motivo deste conflito intenso e duradouro 

teria sido por causa do rapto de Helena, filha da rainha de Esparta e 

considerada a mulher mais bela daquela época pelo príncipe e filho mais novo 

de Príamo (Podarce), o rei de Tróia. Aquiles foi o maior guerreiro desta guerra. 

O ponto central do poema é o confronto entre gregos e troianos. Estava em 

jogo a vitória ou a derrota. A morte que ali ocorresse, seria gloriosa. A morte 

diante de Tróia seria uma honra, visto que até os soldados almejavam por ela. 

Os guerrilheiros desta batalha sangrenta eram sumamente preparados, e sua 

areté estava no físico, na força, na bravura e na sua coragem.  

                                                 
2
 REIS, B.V. Émilien. O Conceito de Virtude no Jovem Agostinho: Evolução ou Revolução? 

Porto Alegre: PUC, 2006. 
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Segundo (VAZ, 2002:89), “Areté designa primeiramente a excelência das 

qualidades físicas que concorrem para a perfeição de um ser, segundo sua 

natureza específica”.  

Assim, a areté no homem era uma qualidade própria da nobreza. 

Contudo, Jaeger (2003) diz que nos tempos primitivos não eram apenas a 

força, destreza, habilidade e atributos físicos dos guerreiros que designavam a 

areté, mas, acima de tudo, sua heroicidade. Os soldados de Tróia eram 

homens heróicos, bravos e valorosos naquilo que desempenhavam. 

Neste sentido, verificamos que Homero faz entender que o homem, de 

descendência ilustre e guerreira e que já nasceu da linhagem nobre, mais 

facilmente demonstra suas atitudes, ações e qualidades naturais, porque foi 

instruído para isso. Em contrapartida, o homem simples, o escravo, aquele que 

não nasceu da linhagem dos aristocratas, não teria possibilidade de desejar a 

areté ou demonstrá-la, pois, que excelência teria um escravo que não pôde ser 

agraciado na vida por uma educação diferenciada?  

Em outra vertente, encontramos em Hesíodo outra concepção sobre 

essa questão. Conforme seus historiadores, Hesíodo, contemporâneo de 

Homero, foi outro aedo grego, natural da Beócia, região norte da Grécia 

continental. Sua vida transcorre na fazenda que ele e seu irmão Perses 

herdaram após o falecimento de seu pai. Contudo, na partilha dos bens, 

Hesíodo se sentiu lesado por seu irmão que, segundo conta a mitologia, teria 

subornado os juízes a seu favor. Esta polêmica foi à motivação que Hesíodo 

encontrou para compor uma das suas principais obras: Os trabalhos e os dias. 

Este poema épico conta com oitocentos e vinte e oito versos dirigidos a seu 
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irmão Perses e exibe o outro lado da cultura grega. Não mais da classe da 

descendência ilustre, mas dos que tinham espírito trabalhador.  

Hesíodo era camponês, trabalhador rural, de costumes e trajes simples, 

mas isso não era sinônimo de ignorância como alguns poderiam pensar. Para 

(JAEGER, 2003:80), “Camponês não quer dizer inculto. As próprias cidades 

dos tempos antigos, principalmente na metrópole grega, são, acima de tudo, 

cidades rurais e continuam a sê-lo, mais tarde, na sua maioria”.  

Hesíodo se destacou por sua eloqüência e capacidade de expor sua 

história de forma natural. Em seu poema, Os trabalho e os dias, valorizou o 

trabalho duro e honesto e acreditava que o homem era capaz de conquistar 

seus bens, com seu esforço e dedicação e não mais por ter vindo de uma 

família bem sucedida e poder gozar daquilo que não foi adquirido por seu 

próprio trabalho. Assim, o guerreiro trabalhador, que alcança seus bens pelo 

seu empenho e vigor, é merecedor do maior prêmio, a justiça, tomada como o 

bem maior: 

 

A Justiça escuta e o excesso esquece de vez! Pois esta lei aos 
homens o Cronida dispôs: que peixes, animais e pássaros que voam 
devorem-se entre si, pois entre eles Justiça não há, aos homens deu 
justiça que é de longe o bem maior, pois, se alguém quiser as coisas 
justas proclamar sabiamente, prosperidade lhe dá o longe vidente 
Zeus. (HESÍODO, 1996:43). 

  

 Hesíodo exaltava a justiça como sendo a esperança do homem 

trabalhador. Para ele, era preciso trabalhar para sobreviver e, desta forma, sua 

maior recompensa seria a justiça. Por outro lado, nos alertava sobre o homem 
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preguiçoso, aquele que ao invés de conquistar sua dike e semear algo frutífero 

para a sua vida, preferia se restringir à pequenez ficando a cobiçar os bens 

alheios e, ainda, não satisfeito, procurava prejudicar aquele que obteve 

sucesso por sua garra e capacidade. Esse sentimento de desgosto pela 

prosperidade de outra pessoa, Hesíodo sabiamente, relatou em seu poema: 

 

[...] Esta inveja desperta até o indolente para o trabalho: pois um 
sente desejo de trabalho tendo visto o outro rico apressado em 
plantar, semear e a casa beneficiar; o vizinho inveja ao vizinho 
apressado atrás de riqueza; boa luta para os homens esta é: o oleiro 
ao oleiro, o carpinteiro ao carpinteiro, o mendigo ao mendigo inveja e 
o aedo ao aedo.  (Ibid., 23-25). 

 

 Em latim a palavra “despertar” vem de deexpergitare, seguido de 

expergere, significando acordar, estimular, animar e provocar.  Portanto, a 

referência nos proporciona duas interpretações: uma já citada por nós sobre o 

homem preguiçoso, e a outra, que o homem trabalhador pudesse provocar um 

estímulo ao indolente, um desejo por conquistar e por melhorar sua qualidade 

de vida estagnada e sem objetivo. Pois, se esse “deexpergitare” não provocar 

nenhuma reação positiva no homem, ele continuará na mesmice, com o 

sentimento de inveja e dificilmente alcançará sua justiça. 

 Outro ponto significativo que o camponês apresentou, foi nivelar a areté 

ao trabalho simples, mostrando que, independente da classe social, a areté 

pode ser ensinada:  
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Homem excelente é quem por si mesmo tudo pensa, refletindo o que 
então e até o fim seja o melhor; e é bom também quem ao bom 
conselheiro obedece, mas quem não pensa em si, nem ouve o outro 
é atingido no ânimo, este, pois, é homem inútil. (Ibid., p.45). 

 

Em outras palavras, para Hesíodo, se o homem buscar refletir antes de 

agir e procurar aprender com quem tem mais instrução, o resultado final 

tenderá a ser positivo. Ao contrário daquele que não pensa e não tem interesse 

em apreender. Este ficará inerte na sua própria ignorância e seu crescimento 

na vida levará muito mais tempo do que aquele que valorizou o que lhe foi 

passado e, como conseqüência, será um homem de excelência.  

Conferimos que a areté na antiguidade estava vinculada a alguma 

categoria social, seja a dos nobres ou do simples trabalhador, e a analogia 

entre areté e virtude tanto designou a excelência, quanto significou aquilo que 

há de melhor no ser humano. Para Homero, o grande guerreiro era aquele que 

ia para a guerra, Aquiles. Já para Hesíodo, o grande guerreiro, era o 

trabalhador camponês que, com o “suor do próprio rosto”, (JAEGER, 2003:92) 

construiu sua história de forma honesta, justa e honrada. Contudo, a mitologia 

grega referenciou, com mais ênfase, os valores considerados tradicionais para 

a época: 

 

[...] De fato, os fundamentais valores tradicionais eram, 
principalmente, aqueles ligados ao corpo: a vida, a saúde, o vigor 
físico, a beleza, ou bens exteriores, ou ligados à exterioridade do 
homem, como a riqueza, o poder, a fama e semelhantes. 
(REALE,1993:267). 
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 Esta citação nos chamou a atenção, pois quando o autor diz: “eram, 

principalmente aqueles ligados ao corpo”, nos mostra claramente que estes 

valores apresentados poderiam ser os principais, mas que, certamente, 

existiam outros: 

 

Homero, o grego, ficará sempre impressionado pelo heroísmo de 
Aquiles, pela sabedoria de Nestor, pela engenhosidade e a audácia 
de Ulisses e pela fidelidade de Penélope. [...] Hesíodo exorta à via da 
virtude, embora dura e difícil, recomenda parcimônia, moderação, 
prudência e benevolência. (Ibid.,p.181-182). 

 

Além desses valores citados por Reale (1993), encontramos outros, a 

saber: O paradigmático Homero evidenciou sua excelência como um educador 

dirigente da sociedade e demonstrou em seus versos, a comunicação e o 

respeito que havia entre os companheiros combatentes. A determinação, 

coragem, bravura, habilidade, inteligência e força. Já o paradigmático Hesíodo 

sobressaiu como um educador para o campo, salientando a justiça, 

honestidade, honra, esforço, reflexão, dedicação, habilidade, sabedoria, 

diálogo, respeito, e, portanto, também era merecedor da areté. Assim, 

examinamos que a educação esteve relacionada tanto para o trabalho, como 

para a guerra, e os valores que se destacaram entre os dois aedos são 

essências para a formação do homem.  

Seqüencialmente, verificaremos que na Grécia Clássica a areté passará 

a se vincular a outra classe, ou, outro grupo social, o que gerará modificação 

na concepção de excelência, os sofistas, para os quais o maior valor será 
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definido pelo conhecimento. Protágoras é considerado o maior representante 

desta classe.  

 

1.2. Sofistas na Grécia Clássica 

 

Segundo Reale (1993), o termo sofistas é uma palavra grega sophos e 

sophia, que, usualmente, traduzia-se por sábio e sabedoria. No começo, esse 

vocábulo, era utilizado para designar uma capacidade ou arte especial num 

determinado assunto. O adjetivo sophos era dito de alguém que desenvolvia 

uma tarefa ou ocupação com exatidão e perfeição. Era um valor. Nos tempos 

contemporâneos, dependendo da qualidade do profissional, poderíamos dizer 

que o professor, engenheiro, administrador ou qualquer outro especialista, 

seria um sophos profissional. Portanto, no início do V século a.C., o termo 

sofista passa a ser utilizado com o sentido de “homem sábio”, “especialista no 

saber”, “possuidor do saber”. Para o autor, estes eram termos simples, pois 

tinham um significado ainda maior, “[...] não só algo positivo, mas altamente 

positivo” (REALE, 1993:189). Esta atribuição pertencia aos poetas, aos 

músicos, aos deuses, aos filósofos pré-socráticos e às figuras com poderes 

superiores. Contudo, no final do mesmo século, o termo sofista era empregado 

para quem escrevia ou ensinava e que era visto como tendo uma especial 

capacidade ou conhecimento a transmitir.  

Em vista de toda sabedoria, habilidade e conhecimento que os sofistas 

possuíam, começaram a surgir as intrigas dos invejosos, fazendo com que o 
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termo sofista passasse a ter um sentido de desprezo e indiferença. Poucos os 

compreendiam, muito menos os conservadores e os idosos. Faltava-lhes visão 

para aceitar que os sofistas apareceram em resposta às novas exigências que 

se colocavam à educação, ao sentido da vida humana e ao valor da lei moral. 

Entretanto, mesmo recebendo duras críticas, eles não tiveram dificuldades de 

encontrar discípulos que os reconhecessem e pagassem por seus serviços. 

Pela persistência e entusiasmo, os sofistas, aos poucos, passaram a 

serem procurados, afinal, eles possuíam grandes conhecimentos sobre 

variados assuntos, que iam desde os fenômenos naturais, à vida política, às 

instituições sociais e questões populares do dia a dia. 

Mesmo sendo estrangeiros, não se intimidavam a continuar 

proporcionando uma educação aos jovens voltada aos valores e 

engrandecimento pessoal, seja na vida política ou social.  Eles não se fixavam 

em nenhuma cidade, muito pelo contrário, viajavam de terra em terra, 

recrutando discípulos que, normalmente, ficavam com eles três ou quatro anos 

estudando. Por onde passavam, acabavam por desfrutar das hospitalidades 

das casas ricas. Ficavam por algum tempo aonde chegavam, até serem 

convidados a exercerem importantes funções políticas graças aos seus dotes 

oratórios. Com tantas qualificações, acabavam sendo dispensados do serviço 

militar e de pagar impostos ao estado, o que normalmente era uma obrigação 

de todos os cidadãos. Afirma Jaeger: 

 

Não foi só pelo seu ensino, mas também pela atração do seu novo 
tipo espiritual e psicológico que os sofistas foram considerados como 
as maiores celebridades do espírito grego de cada cidade, onde por 
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longo tempo deram tom, sendo hóspedes prediletos dos ricos e dos 
poderosos. (JAEGER, 2003:347). 

 

Mesmo recebendo todos os méritos por seu desempenho, os sofistas 

não eram arrogantes e faziam questão de não tratar seus alunos com 

indiferença, muito pelo contrário, ensinavam a todos que tinham interesse, 

mas, é certo que apenas os das classes mais favorecidas ou os mais ricos os 

procuravam, ou somente aqueles que apenas queriam se tornar sofistas. 

Marrou (1966:84) constatou que “os sofistas destinavam seus estudos para 

todos os que desejassem adquirir a superioridade necessária ao triunfo na 

arena política”. 

Seus alunos tinham entre dezesseis e dezoito anos, ambicionavam 

aprender de tudo, pois, assim como os sofistas, igualmente almejavam o 

sucesso. Os mestres sofistas mantinham um contato direto com seus 

discentes, apresentando questões levantadas por eles mesmos, mas que 

serviriam para serem discutidas com os alunos. Procuravam fazer intercâmbio 

de experiências e saberes e, desta forma, podiam conhecer mais de perto suas 

personalidades e capacidades intelectuais.  

Os sofistas procuravam aperfeiçoar suas técnicas de ensino, mesmo 

porque sabiam que os professores de música, leitura e gramática eram mal 

pagos e mal qualificados; assim, tinham consciência da sua importância e 

sobre o que ensinavam, por isso, cobravam o preço que consideravam justo. 

 Esta situação proporcionou críticas entre personalidades, como Sócrates 

e Aristóteles que os consideravam como vendedores de bens para sustentar a 
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alma e insinuavam os motivos que os jovens estudantes deveriam evitar a 

procurá-los: 

 

[...] aqueles que levam a ciência de cidade em cidade, vendendo-a a 
retalho, elogiam sempre ao interessado tudo quanto vendem, mas 
talvez, meu caro, desconheça o que é que desses artigos é bom ou 
mau para a alma. (PLATÃO, Protágoras, 1999:259). 

 

Virtuosos ou não, nas palavras de seus adversários, o fato é que os 

sofistas tinham maestria na arte de ensinar. Sabiam convencer e eram 

persuasivos na maneira de difundir seus conhecimentos. Como mestres, 

possuíam métodos para ensinar. Havia o método da leitura, que servia como 

apoio para o desenvolvimento de toda a aula. Também o método de discursar, 

que abria para os debates. Mas, era evidente, o objetivo esperado era preparar 

os jovens alunos na arte da argumentação, estimulando o seu estudo e 

imitação. Havia, ainda, os métodos breves e o longo. O breve consistia num 

diálogo entre o professor e o aluno, ou em perguntas e respostas. O longo era 

o que mais tinha primazia, pois se baseava nos longos discursos, onde os 

sofistas facilmente impunham suas idéias, sendo que, com este método, era 

mais difícil de ser notada a totalidade dos pormenores. 

Este método de ensino foi altamente condenado por Sócrates, Platão e 

Aristóteles, que acreditavam que os sofistas agiam de má fé querendo enganar 

seus alunos e a todos que ouviam. Consideravam esses discursos longos e 

retóricos, isto é, enfeitados de linguagens: 
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Ó Protágoras acontece que eu sou um homem esquecido e quando 
alguém fala comigo demoradamente, esqueço qual era o conteúdo do 
discurso. É como se me acontecesse ser surdo; nesse caso, ias 
achar necessário, se realmente estivesses disposto a dialogar 
comigo, falar bem mais alto do que com os outros. Do mesmo modo, 
agora estás a lidar com alguém esquecido, encurta as tuas respostas 
e torna-as mais breves, se queres que eu possa acompanhar-te. 
(Ibid.,p.109). 

 

E o sofista, certo de seu prestígio, responde: 

 

Ó Sócrates, eu já travei combates verbais com muitos outros homens, 
e se tivesse feito o que tu mandas discutir assim, da maneira que o 
meu antagonista me mandaste discutir, nem seria melhor que 
ninguém, nem o nome Protágoras se teria conhecido entre os 
Helenos. (Ibid.,p.110). 

 

Notoriamente, os sofistas se protegiam das críticas, eles sempre 

buscavam formas de se saírem bem, independentes das situações; para todos 

os momentos, tinham respostas prontas e bem elaboradas. Mesmo criticados e 

injuriados, seguiam em frente com seus propósitos, ao ponto de serem os 

primeiros a se preocuparem com os registros e escritas de seus 

conhecimentos. Os sofistas eram persistentes naquilo que acreditavam e na 

forma como ensinavam, mas, além de seus alunos interessados em apreender, 

havia outro público resistente, e, portanto, precisavam cortejar e convencê-lo 

sobre a importância de seus serviços. Faziam exposição pública, escolhiam 

lugares estratégicos para as suas apresentações, geralmente, onde tinha um 

maior número de pessoas ou, ainda, em casas privadas. Nestas 

apresentações, os confrontos de idéias aconteciam. Kerferd (2003:29) afirma 

que “[...] qualquer discussão era uma batalha verbal entre os intervenientes, em 
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que um sai vencedor e o outro vencido”. Em linhas gerais, os sofistas queriam 

atrair e impressionar a multidão, e conseguiam, porque até na forma de se 

vestirem e de se apresentarem perante o público, eram atenciosos:  

 

Apresenta um tom doutoral, um comportamento solene ou inspirado, 
pronunciam as suas sentenças do alto de um trono elevado, 
revestindo mesmo, às vezes, parece, o costume pomposo do rapsodo 
no seu grande manto de púrpura. (MARROU, 1966:87). 

  

 Assim, parece-nos claro como a areté veio se associando à classe dos 

sábios e como as modificações na areté foram tomando forma. Outra questão 

que nos chamou a atenção: compreender o porquê dos sofistas usarem de 

persuasão e outros quesitos em seus discursos. Eles acreditavam no que 

ensinavam e desejavam que o mesmo fosse aceito por todos. Desta forma, o 

uso de convencer, persuadir e seduzir era o modo que encontravam para 

alcançar seus objetivos. Outro fator que não podemos esquecer é que os 

sofistas eram estrangeiros, e este fato, certamente, gerava algum tipo de 

ciúmes, afinal, eram sábios, tinham ótima eloqüência, excelentes 

conhecimentos e chamavam a atenção pela oratória. Todavia, como 

precisavam sobreviver, uniram seus conhecimentos e sabedoria, com a 

necessidade pessoal, ministrando aulas e fazendo discursos com sucesso e 

cobrando para isso. Em suma, o principal valor intelectual dos sofistas era a 

erudição.  

 Na segunda parte da obra de Reale (1993) apresentam-se as 

divergências de pensamentos entre os sofistas e os motivos pelos quais alguns 
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deles não concordavam com Protágoras. Nem todos os sofistas encaravam 

sua profissão da mesma maneira. Enquanto alguns não tinham a preocupação 

de como deveriam passar seus conhecimentos, outros reconheciam sua 

profissão como uma atribuição necessária, envolvida no respeito, dedicação e 

responsabilidade. Estes mestres procuravam educar seus alunos a serem 

capazes de manter a união entre a comunidade e a civilização:  

 

Na verdade, ao procurar-me, Hipócrates não experimentará os 
problemas que o perturbariam freqüentando a companhia de outro 
sofista, com efeito, os outros assoberbam os jovens. Quando os vêem 
fugir às especializações, empurram-nos novamente para elas, contra 
vontade. (PLATÃO, Protágoras, 1999:88). 

 

 Por causa da maneira como os sofistas realizavam seus discursos, 

muitos historiadores sentiram-se impulsionados a rotulá-los de vendedores de 

informações com aparência de verdade. Entretanto, pudemos encontrar em 

nossa pesquisa, formas desejáveis e valorosas exercidas pelos sofistas, até 

então desconhecidas. 

Como nossa pretensão é examinar os valores propagados por eles, 

consideramos relevante conhecermos o pensamento do fundador do 

movimento sofístico em relação ao conhecimento e a moral.  Segundo Mondin 

(1981), Protágoras (492 a.C) foi o maior de todos os sofistas, chefe da escola e 

principal teórico da sofística. Tinha a estima e o favor de Péricles (um dos 

principais lideres democráticos de Atenas e a maior personalidade política de 

Atenas), que o encarregou de redigir a constituição da colônia de Túrio. Foi 

deste sofista a idéia das lições públicas pagas e estabeleceu a avaliação dos 
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honorários. Pretendia formar futuros cidadãos e, por isso, reclamou o título de 

sofista. Escreveu duas grandes obras: As Antilogias e a Verdade, ficando mais 

tarde conhecida como o Grande Tratado. Os momentos construtivos de seu 

pensamento estão na obra Verdade, chamada como: homem-medida. Em sua 

outra obra, a Antologia, mostra uma natureza instável e indecisa 

desempenhando sempre um duplo papel. O homem aparece como uma 

medida que vai impedir este movimento da balança, firmando um sentido. Sua 

obra A Verdade cita a famosa frase: “O homem é a medida de todas as coisas; 

das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não são”. (REALE, 

1993:200). 

 No Teeteto, diálogo escrito por Platão, Protágoras entende, por homem, 

o indivíduo. Partindo deste princípio, o conhecimento varia como os indivíduos, 

ou seja, as coisas são conhecidas de uma forma particular e pessoal por cada 

pessoa. Contudo, Protágoras definiu por homem, não o indivíduo, mas a 

humanidade em geral. Teria, neste caso, um entendimento universal, comum a 

todos os homens, ainda que não se possa desejar que este entendimento 

descreva fielmente e lealmente a realidade. Trata-se, em ambos os casos, de 

relativismo: absoluto no primeiro caso, bastante moderado no segundo, o que é 

confirmado nas palavras de Protágoras. 

 

É inegável o significado antropocêntrico da doutrina de Protágoras: 
não existe verdade absoluta; o homem interpreta os dados dos 
sentidos a seu modo e de acordo com seus interesses. O sábio, isto 
é, o sofista, usando a arte da persuasão, consegue fazer com que 
apareçam como melhores não as opiniões mais chegadas à verdade, 
mas as mais vantajosas. (MONDIN, 1981:41). 
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 Protágoras considerava que a verdade não se limitava apenas a um 

lado, por isso, quando disse: “o homem é a medida de todas as coisas” não 

queria se referir ao homem como espécie humana, mas, enquanto ser 

individualmente respeitado. Assim, trouxe a temática da relatividade da 

verdade, isto é, a verdade varia para cada um em particular, não existindo uma 

verdade absoluta. Outra questão que nos desperta atenção é quando o sofista 

diz: “o homem interpreta os dados dos sentidos a seu modo e de acordo com 

seus interesses”. Isso não quer dizer que o homem estará livre para fazer as 

coisas a seu modo, pelo contrário, os sofistas não ensinavam e nem instigavam 

a anarquia. Eles acreditavam ser necessário que o homem interpretasse e 

obedecesse à lei moral dada pela constituição da sua cidade, ou seja, a lei 

deveria se aplicar para todos, aos que mandavam como aos que obedeciam. 

Para ele, a moral era convencional e não arbitrária, desta forma, o respeito e a 

justiça eram virtudes políticas importantes como condições da sobrevivência do 

homem. Protágoras apreciava as cidades democráticas e, se tivessem 

problemas técnicos, considerava que apenas o especialista deveria dar sua 

opinião e só nas questões democráticas o homem poderia se pronunciar.  

 Até agora, percebemos como a mudança da areté (virtude) causou 

modificações nos valores. Dependendo do grupo/classe em que os sofistas se 

associavam, causavam alterações na conduta dos participantes, pois ocorriam 

desacordos de opiniões e isso causava inveja e intriga. Por outro lado, o ensino 

arraigado no conhecimento era visto com bons olhos pelos estudantes, o que 

possibilitou em muitos deles o crescimento intelectual. Assim, encontramos 

valores significativos entre os educadores sofistas, tais como: a arte de 

argumentar, ensinar e discutir algum tema, ou seja, tinham sabedoria para 
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dialogar. Eram determinados: afinal, mesmo estando em terras estranhas, não 

se intimidavam com aqueles que os criticavam. Procuravam ser dedicados e 

responsáveis com os alunos, como também, mesmo com toda intelectualidade 

evidenciada pela erudição, mantinham-se com dignidade. Outros valores 

apurados: o respeito e a justiça defendidos por Protágoras, a habilidade com 

que conquistavam a simpatia e atenção dos seus alunos, e a persistência e 

garra no trabalho que exerciam. Seu principal valor, talvez, tenha sido o de 

colocar o ser humano concreto, interesseiro e altruísta, como fundamento e 

parâmetro da verdade e assim ter introduzido a razão política na razão 

epistemológica. 

  

1.3. Sócrates e Platão 

 

  Segundo Reale (1993), Sócrates (470 - 399 a.C.) era filho de Sofronisco 

cuja profissão era escultor e sua mãe chamava-se Fenarete e era parteira. 

Sócrates nunca saiu de Atenas a não ser quando era chamado para participar 

de campanhas militares. Possivelmente, tenha adquirido a mesma educação 

dos jovens atenienses de seu tempo, aprendendo música, ginástica, gramática, 

literatura, leitura e escrita. Não gostava de participar das questões políticas por 

não concordar com os métodos utilizados. Foi considerado o homem mais 

sábio entre os homens gregos. Sócrates nada deixou por escrito, todas as 

informações que são passadas sobre ele provêm de depoimentos de seus 

discípulos ou de adversários. Os principais testemunhos dele são transmitidos 
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por Platão e Xenofonte que o exaltavam e por Aristófanes que o satirizava. 

Sócrates era versado em doutrinas filosóficas e fez várias participações em 

debates, entre eles sobre a cidade subjugada pela desordem intelectual e 

social dominada pela demagogia dos que sabiam falar bem. Conforme seu 

discípulo Platão (427-347a.C), o filósofo acreditava obedecer a uma voz que 

vinha do seu interior, do seu íntimo, ou seja, da sua alma.  

 

[...] Ao contrário, a alma, para Sócrates, coincide com a nossa 
consciência pensante e operante, com a nossa razão e com a sede 
da nossa atividade pensante e eticamente operante. Em poucas 
palavras: para Sócrates a alma é o eu consciente, e a personalidade 
intelectual e moral. (REALE, 1993:258-259).  

 

Ou seja, para o filósofo, o homem é a sua alma. Esta afirmação causará 

modificações relevantes no entendimento da virtude, pois, como já vimos em 

Homero e Hesíodo, o termo areté designava a excelência de qualquer tipo, 

referindo-se ao exterior do homem. Nas palavras de Sócrates, o homem é a 

sua alma, logo, a areté do homem fará com que a sua alma se torne boa. 

Assim sendo, ele assegurava a objetividade do conhecimento ou a ciência. 

Esta indecisão entre os vocábulos foi assunto de muitas divergências entre os 

sofistas, todavia, o polêmico filósofo, tinha outra contestação:  

 

Sócrates, ao contrário, polemizando com os sofistas, afirmou que saber 
e virtude se identificavam. Para ele, o homem não pode tender se não 
para saber aquilo que deve fazer ou para aquilo que deve ser: este 
saber é a própria virtude. (ABBAGNANO, apud NOSELLA, 2008:3)

3
. 

                                                 
3
 ABBAGNANO, N. História da filosofia. Lisboa: Editorial Presença, v. 1º a 14º, 1970. 
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Desta maneira, entendemos que o homem não pode inclinar-se para 

alguma coisa  se não tiver o conhecimento daquilo que quer fazer, ou, se não 

souber onde pretende chegar. Portanto, o conhecimento, sendo a própria 

virtude, logo, o sábio, aquele que detém o conhecimento pela razão, passará a 

ser homem virtuoso. É relevante compreendermos que ser sábio é uma 

necessidade para se viver, e saber usar a razão de maneira virtuosa é mais 

inteligente ainda; desta maneira, este entendimento foi importante para a 

história da ética. 

Seria frustrante para o homem se não soubesse como utilizar o 

conhecimento que possui; desta forma, a razão vem para propiciar a direção, a 

distinção entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. A razão, unida ao 

conhecimento, promove o bem, o bom senso e tudo que é justo e agradável 

para se viver de modo desejável. Assim, o homem passará a praticar as 

virtudes racionalmente, tendo certeza do que está fazendo. Em contrapartida, o 

ignorante, aquele desprovido do saber, passa a ser vicioso e, por conta disto, 

continuará cometendo erros, mas não porque quer, e sim, porque faltou 

instrução. Como verificou REALE (1993:269-270): 

 

A tese da identidade entre virtude e ciência implicava, em primeiro 
lugar, a unificação das virtudes tradicionais, como a sapiência, a 
justiça, a sabedoria, a temperança, a fortaleza em uma só e única 
virtude, justamente porque, sendo virtudes, cada uma e todas se 
reduzem essencialmente ao conhecimento. Ademais, ela implicava a 
redução do vício, que é contrário da virtude, à ignorância que é o 
contrário do conhecimento; implicava, enfim a conclusão de que 
quem faz o mal (que é por ignorância) o faz, justamente, só por 
ignorância e não porque queira o mal sabendo que é mal.  
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 Se o vicioso tentar fazer as coisas boas, sem saber, poderá falhar, pois, 

tudo que é bom e justo são virtudes, e as virtudes provêm do conhecimento. 

  É interessante compreendermos que o homem sábio foi aquele que 

deteve o conhecimento pela razão, passando assim, a ser virtuoso. Antes, a 

areté permanecia vinculada ao exterior do homem e às coisas materiais. Agora, 

Sócrates apresenta a alma se relacionando com os bens internos do homem. 

 

[...] Ora, a nítida superioridade hierárquica da alma com relação ao 
corpo e a identificação do verdadeiro homem com a alma, e, não mais 
com o corpo; comportava o deslocamento para o segundo plano, 
senão a anulação, dos valores físicos e exteriores, e a conseqüente 
ascensão ao primeiro plano dos valores interiores da alma e, em 
particular, do valor da ciência que supera a todos. (Ibid.,p. 267-268).  

 

 Assim, o homem passa a ser auto-suficiente, pois deixa de ficar 

subjugado aos bens exteriores e passa a conquistar seus bens interiores. 

Desta maneira, ficará libertado das coisas exteriores, conseguindo se realizar e 

ser feliz.  

 Segundo Durant (1926), Platão (427- 347 a.C) nasceu em Atenas, era 

filho de pais aristocráticos e abastados da antiga e nobre linhagem. Tinha um 

temperamento artístico, dialético e poético. Aos vinte anos conheceu Sócrates 

e, por oito anos, gozou dos ensinamentos e amizade de seu mestre. Mesmo 

enquanto estava com Sócrates, estudou sobre os maiores pré-socráticos. Foi o 

maior admirador do filósofo, tornando-se seu discípulo até o seu falecimento. 
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Após o falecimento do seu mestre, viajou pelo mundo buscando ainda mais 

conhecimento. Em Atenas, fundou sua escola denominada Academia 

Platônica, considerada a primeira escola de filosofia.  

Diferentemente de seu mestre, interessou-se ardentemente pela política, 

direcionando seu interesse na criação do estado ideal.  

Platão se preocupou em definir o lugar da ética na nova paidéia, pois 

queria que ela tivesse sentido dentro do estado que idealizava. Para Jaeger 

(2003), paidéia é o conjunto de princípios para a educação em sua forma 

verdadeira, natural e genuinamente humana, ou seja, é a própria cultura 

construída a partir da educação. Era a aspiração que os gregos cultivavam do 

mundo, para si e para a juventude, e assim, a paidéia formava hábitos dignos e 

satisfatórios para todos, podendo repassar seu legado de valores e cultura de 

geração em geração. Entendemos que talvez seja por este motivo que Platão 

fundamentou as virtudes na ética. Se antes as virtudes eram vistas de maneira 

separada, agora, estavam unidas pelo mesmo designo comum, o 

conhecimento, que tornaria o homem feliz: 

 

A felicidade não é dada nem pelos bens exteriores nem pelos bens 
do corpo, mas pelos bens da alma, ou seja, pelo aperfeiçoamento da 
alma mediante a virtude, que é conhecimento e ciência. Aperfeiçoar a 
alma com virtude [com conhecimento] significa, para homem, atuar a 
sua mais autêntica natureza, ser plenamente si mesmo, realizar o 
pleno acordo de si consigo e é exatamente isso que leva o ser feliz. 
(REALE, 1993:282). 

 

 Sobre esta união das virtudes, Platão (2001) em sua obra A República 

considerava que o estado ideal, acima de qualquer coisa, deveria ser justo, e, 
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portanto, precisava passar por uma reforma. Nessa procura pela justiça, inseriu 

a clássica divisão das virtudes, nas quatro virtudes cardeais: o estado ideal 

seria constituído por sabedoria, coragem, temperança e justiça. 

Platão, seguindo os ensinamentos de Sócrates, passou a olhar para o 

interior do homem, observando sua alma e as virtudes que a constitui, não se 

esquecendo das palavras de seu mestre de que o „homem é a sua pysché’. 

Partindo dessa premissa, o filósofo concluiu que o estado ideal possui três 

classes de pessoas e a alma, três partes. A primeira parte é a racional sendo a 

razão. Esta parte evidenciava-se por dominar os desejos e os impulsos, e é por 

ela que o homem pensa. A segunda parte é a irascível, ou seja, que não é 

razão ou desejo, mas pode se unir à razão, como também, ceder aos desejos. 

A terceira parte da alma está ligada ao desejo, é a parte concupiscível ou 

apetitiva, que atrai a luxúria, objetos ou gozos materiais.  

Segundo Reis (2006), cada virtude cardeal se relacionará com uma das 

três partes do estado. Assim, a sabedoria (cabeça do estado) está ligada à 

parte racional. A coragem (o peito do estado, isto é, os soldados) é a parte 

irascível, ou seja, aquela propensa à ira e à irritabilidade. A temperança (baixo 

ventre do estado, ou os trabalhadores) deve-se relacionar com a parte 

concupiscível. Por sua vez, a alma justa e correta é entendida como aquela 

cuja parte racional comandará toda a alma e a parte irascível prestará auxílio. 

Deste modo, estas duas faculdades, a razão e a irascível, recebendo instrução, 

governarão a faculdade do desejo. 

Seguindo este entendimento, o homem forte (primeira classe) será 

aquele que mesmo tomado pela parte irascível da alma consegue manter-se 
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equilibrado, fiel à razão, independente de estar sendo tentado aos prazeres. Já 

o homem que possui a temperança (segunda classe) é um homem virtuoso, 

moderado e será ainda temperante se compreender que as três partes da alma 

podem ser dominadas pela razão. O homem sábio (terceira classe), será 

aquele que pela razão (parte da alma que governa e enuncia as deliberações), 

tem capacidade de diferenciar as três funções da alma, estando juntas ou 

separadas; entendendo o papel de cada uma e tendo consciência que usando 

a sabedoria, o conhecimento, será possível viver em uma sociedade justa: 

 

A originalidade de Platão manifesta-se aqui na introdução do conceito 
de justiça interior [sendo a pysché, depois da polis, o lugar procurado 
da morada da justiça], que sob a forma de harmonia, concórdia e paz 
interiores do homem justo, ficará igualmente integrado na vertente 
antropológica da ética. (VAZ, 2002:95). 

 

A concordância de forma harmoniosa entre os homens estimularia a 

ordem, o respeito e outras virtudes e desta forma, caracteriza a alma justa; por 

outro lado, podemos entender que a alma injusta, dentro de uma sociedade, é 

aquela onde as virtudes são vistas de forma contrária, pois existiria desordem, 

falta de respeito e confusão e desta maneira, a alma não encontraria paz. 

Portanto, se o homem viver em conformidade e coerência, será uma pessoa 

virtuosa.  

Assim, Platão, influenciado por Sócrates e mobilizado pelo interesse 

político, apresentou as virtudes consideradas valorosas e fundamentais para 

sua república utópica e importante para uma vida equilibrada, justa e feliz.  
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1.4. Aristóteles 

 

 Aristóteles nasceu no ano de (384 - 347 a.C). Para os historiadores, seu 

ano de falecimento não é preciso. Natural de Estagira, na Macedônia, ficou 

conhecido como estagirita. Seu pai, Nicômaco, ocupou o posto de médico do 

rei da Macedônia e morreu quando Aristóteles ainda era uma criança. Talvez, 

seja este o motivo de seu interesse em assuntos relativos às ciências naturais. 

Na juventude, aos dezessete anos, foi para Atenas estudar na escola de 

Platão. Seu objetivo inicial era aperfeiçoar sua espiritualidade. Na academia 

platônica, firmou vínculos com seu mestre Platão. Por vinte anos foi seu 

discípulo brilhante, embora sua doutrina filosófica se caracterizasse pela 

independência. Anos mais tarde, após o falecimento de seu mestre, foi 

convidado por Felipe, rei da Macedônia, para educar seu filho, Alexandre: o 

herdeiro do trono. 

 

Na obra de conquista e de unificação de todo o mundo grego para a 
qual a educação de Aristóteles preparou Alexandre, agiu 
seguramente a convicção por parte de Aristóteles da superioridade da 
cultura grega e da sua capacidade de dominar o mundo, se a ela se 
acrescentasse uma forte unidade política. O afastamento entre o rei e 
Aristóteles só se produziu quando Alexandre, alargando seus 
desígnios de conquista, pensou na unificação dos povos orientais e 
adotou as formas orientais de soberania.(ABBAGNANO, 1981:193.) 

 

 Após o herdeiro assumir o poder, Aristóteles voltou a Atenas, depois de 

quase dez anos de afastamento. Fundou o Liceu, escola onde ensinaria até 

322. Com o falecimento de Alexandre da Macedônia, o estagirita foi “[...] 
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forçado a deixar Atenas por causa de uma explosão de sentimentos 

antimacedônicos.” (LUCE, 1994:114).  

 Consolidado como filósofo, Aristóteles defendia os princípios platônicos. 

Em alguns escritos, chegava a discordar de seu mestre. Passava grande parte 

do tempo estudando, chegando a organizar uma biblioteca. Foi rigoroso em 

sua metodologia pela amplitude dos campos em que atuou. Tornou-se o 

primeiro pesquisador científico naturalista ou realista. Foi escritor de um 

conjunto de obras denominadas de corpus aristotelicum, entre elas, 

destacamos a Ética a Nicômaco. Nesta obra, Aristóteles (2007) apresentou um 

conjunto de desafios portadores de uma genuína atualidade, mostrando a 

„excelência‟ da contemplação, como sendo a atividade mais elevada no 

homem, ou seja, seu espírito ou intelecto. Esta atividade está acima do nível 

humano, pois é o nível do divino-humano e poderia ser exercida nos tempos 

livres e de descanso. Deste modo, a contemplação é própria de cada um, por 

isso, a vida do intelecto seria a mais feliz. O filósofo reputava como atividade 

secundária aquela que era apenas humana, justamente, por ser sucedida pela 

prática das virtudes.  

As atividades morais, como as virtudes morais, são genuinamente 

humanas. Entre elas, destacamos: a justiça e a coragem, as quais participam 

nas paixões, nas emoções e nas ações. A prática destas virtudes requer maior 

atenção, principalmente, se o homem compreender que as exercitando terá 

mais facilidade para viver em harmonia e alcançar a felicidade: “[...] felicidade é 

uma coisa perfeita. É por isso que o homem feliz necessita dos bens do corpo 

e dos bens exteriores...” (ARISTÓTELES, 2007:168). 
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 Os bens exteriores são os bens materiais, ou seja, tudo que o faz viver. 

Desta maneira, o homem precisa de saúde, alimento, seja para a atividade 

contemplativa, considerado como suprema, ou para a prática das virtudes 

morais, que mesmo sendo secundária, também permite que o homem alcance 

a felicidade. Nesse sentido, procuraremos examinar a necessidade do homem 

cultivar e praticar as virtudes humanas com prazer e mostrar que o homem é 

capaz de ser feliz se souber usar a sua liberdade interior para escolher por qual 

caminho quer seguir. 

 O filósofo diz que a felicidade deve harmonizar-se com as virtudes, com 

o que há de melhor em cada ser humano. A felicidade também pode ser 

considerada um exercício, mas, esperar que ela aconteça sem esforço 

humano, é o mesmo que esperar que ela não ocorra: “[...] uma andorinha não 

faz verão, nem um dia tampouco faz um homem feliz e venturoso.” (Ibid., p.27). 

Desse modo, se o homem esperar que a felicidade aconteça repentinamente, 

se frustrará. É necessário que ele desenvolva e exercite as virtudes morais e 

intelectuais, ou seja, a felicidade é também a excelência da vida moral e 

intelectual segundo a capacidade de pensar, raciocinar e refletir. Assim sendo, 

a felicidade será o resultado da vida num contexto equilibrado, de bem estar 

exterior, de moderação e prudência.  

 Em Ética a Nicômaco, Aristóteles (2007) deixa claro que o objetivo da 

ética é a felicidade. Esta felicidade é uma vida boa, que corresponde a uma 

vida digna. Na obra Política, seu pensamento sobre a felicidade aliava-se a um 

melhor governo, onde o homem encontraria aquilo que precisa para ser feliz. A 

ética de Aristóteles é determinada por dois fatores: o primeiro fator é a natureza 
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humana, que se compõe de uma série de elementos corporais, enlaçados a 

uma forma dinâmica, que ele denominava como alma. O segundo fator variável 

é o conjunto de particularidades ou circunstâncias, denominada pelos gregos 

de acaso. Para o estagirita, o homem é capaz de organizar sua própria 

natureza dentro das suas possibilidades e, ainda, refletir sobre as 

circunstâncias que estão à sua volta, utilizando-as como apoio e não como 

uma barreira. Desta forma, o homem alcançará o bem e conseqüentemente 

será feliz. 

 

[...] todo o conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, 
procuremos determinar o que consideramos ser os objetivos da 
ciência política e o mais alto de todos os bens que se podem alcançar 
pela ação. Em outras palavras, quase todos estão de acordo, pois 
tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem que esse 
bem supremo é a felicidade e consideram que o bem viver e o bem 
agir equivalem à felicidade a ser feliz. (ARISTÓTELES, 2007:19). 

 

 Contudo, o bem viver e o bem agir têm um significado. A felicidade para 

o vulgo pode estar na simplicidade das coisas, já para a cultura superior, a 

felicidade pode estar na riqueza, ou ainda, dependendo das circunstâncias da 

vida, o significado da felicidade para ambos pode se identificar. Todavia, 

considerando que a natureza humana é complexa e apresenta inclinações 

opostas, acabará sendo necessário submetê-la a certas regras ou critérios 

racionais que lhe proporcione um equilíbrio. Obter esse equilíbrio, por uma 

ação bem sucedida, foi o que Aristóteles afirmou: 
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[...] e se qualquer ação é bem executada quando está de acordo com 
a excelência que lhe é própria; e se de fato é assim, repetimos, o bem 
do homem vem a ser a atividade da alma em consonância com a 
virtude e, se há mais de uma virtude em consonância com a melhor e 
mais completa entre elas. (Ibid.,p.27). 

 

 Assim, se a atividade do homem estiver em harmonia com a virtude e 

ainda produzindo boas ações, o homem atingirá a felicidade, mas, ela só se 

solidificará se este exercício da alma se transformar numa atividade contínua 

na vida do homem e não apenas numa atividade momentânea. Por 

conseguinte, Aristóteles preocupou-se em dividir a virtude humana em duas 

espécies: as intelectuais e as morais: 

  

A virtude também se divide em espécies, de acordo com esta 
subdivisão, pois dizemos que algumas virtudes são intelectuais e 
outras morais; por exemplo, a sabedoria filosófica, a compreensão e a 
sabedoria prática são algumas das virtudes intelectuais; e a 
liberalidade e a temperança são algumas das virtudes morais. 
(Ibid.,p.39). 

 

 As virtudes intelectuais são conseqüências do ensino, da experiência e 

do tempo. As virtudes morais são adquiridas em resultados dos hábitos, ou 

seja, pelos exercícios diários. Desta maneira, tanto na vida coletiva, como na 

vida individual, o filósofo entendia ser o hábito o grande princípio regulador da 

ação e situava o ethos como o regulador, o princípio e o fim da conduta. O 

ethos é o caráter do homem, sua formação moral, seus costumes, ou mesmo, 

o modo de pensar de um povo. Nesta direção (VERGNIÉRES,1999:105) diz: 
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Adquire-se tal ou tal disposição ética agindo de tal ou tal maneira [...]. 
O caráter não é mais o que recebe suas determinações da natureza, 
da educação, da idade, da condição social; é o produto da série de 
atos dos quais sou o princípio. Posso ser declarado autor de meu 
caráter, como o sou dos meus atos.  

 

 Notamos que o caráter do homem é determinado pelas suas ações, pelo 

seu temperamento, pela sua índole, ou seja, o homem é responsável pelos 

seus atos e depende dele querer ou não encontrar a felicidade. “[...] o homem 

feliz vive bem e age bem, visto que definimos a felicidade como uma espécie 

de boa vida e boa ação.” (ARISTÓTELES, 2007:29). 

 Desta forma, a boa ação é a virtude moral marcada pelo modo de 

proceder, pelos gestos, como tudo aquilo que o homem faz no seu cotidiano. 

Mas, como seria a excelência da virtude moral? 

 

Ora, a excelência moral se relaciona com as emoções e as ações, 
nas quais o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a falta, 
enquanto o meio termo é louvado como um acerto; ser louvado e 
estar certo são características da excelência moral. A excelência 
moral, portanto, é algo como eqüidistância, pois, como já vimos, seu 
alvo é o meio termo. Ademais é possível errar de várias maneiras, ao 
passo que só é possível acertar de uma maneira [também por esta 
razão é fácil errar e difícil acertar – fácil errar o alvo, e difícil acertar 
nele] também é por isto que o excesso e a falta são características da 
deficiência moral, e o meio termo é uma característica da excelência 
moral, pois a bondade é uma só, mas a maldade é múltipla. 
(Ibid.,p.40-45). 

 

 Esta citação mostra que a excelência moral é o meio termo entre o 

excesso e a falta. Ou seja, é o equilíbrio, a moderação e a temperança que o 

homem praticará para realizar algum feito. Desta maneira, igualmente, 

verificamos que, se o homem pretende alcançar a felicidade, ele precisa 
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exercitar a virtude intelectual. Ela está ligada ao crescimento e 

desenvolvimento do intelecto do homem, permitindo exercitar a racionalidade e 

o seu pensamento. Para auxiliar a virtude intelectual, a justiça e a temperança 

ajudarão o homem a fundamentar a sua vontade, o seu agir para o bem próprio 

e o da comunidade. Desta maneira, o homem, praticando as virtudes morais e 

intelectuais, passará a ser virtuoso e terá maior possibilidade de se tornar uma 

pessoa feliz. 

 Outra contribuição que Aristóteles nos subsidia, diz respeito ao ideal de 

felicidade. Segundo ele, o homem só será feliz quando estiver vivendo a virtude 

na polis. Ao referir-se à vida na polis, Aristóteles faz menção à vida em 

comunidade, consentindo ao homem comandar positivamente sua vida 

intelectual, sendo capaz de discernir o que é bom ou mal para si próprio. Na 

ética aristotélica, toda ação humana está orientada para a realização de algum 

bem. Entretanto, há certa dificuldade em distinguir entre o bem e a felicidade. 

Para o filósofo o bem seria: “[...] toda arte e toda investigação, bem como toda 

ação e toda escolha, visam a um bem qualquer; e por isso, foi dito, não sem 

razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem.” (Ibid.,p.17). 

  Para o estagirita, alguns bens são valorosos, merecedores de 

apreciação, como as virtudes morais, intelectuais, a alma e o entendimento. 

Outros, como a riqueza, poder, beleza e força são meramente virtualidades, 

que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Por fim, a saúde e a 

ginástica colaboram para a prática do bem. Ou seja, a ética aristotélica é 

finalista e eudemonista, é caracterizada pelos fins que variam e que devem ser 

alcançados para que se atinja a felicidade.  



 67 

 Consideramos que a citação seguinte, mesmo que extensa, sublima com 

clareza nossa pretensão sobre o cultivo das virtudes para que o homem 

alcance a felicidade. Desta maneira, julgamos ser desejável transcrevê-la.  

 

Mas em que consiste o bem e a felicidade do homem? Qual o maior 
dos bens? Ora, Aristóteles não isola muito um bem supremo, pois ele 
sabe o que o homem, como um ser complexo, não precisa apenas do 
melhor dos bens, mas sim, de vários bens, de tipos diferentes tais 
como: amizade, saúde e até alguma riqueza. Sem um certo conjunto 
de bens, não há felicidade humana. Mas é claro que há certa escala 
de bens, pois, os bens são de várias classes e uns melhores do que 
os outros. Quais os melhores bens? As virtudes, o poder, a força, a 
beleza e a saúde. E os prazeres sensíveis? A resposta de Aristóteles 
parte de que o homem tem o seu ser, no viver, no sentir e na razão. 
Ora, é esta última, que caracteriza especificamente o homem. Ele não 
pode apenas viver, mas ele precisa viver racionalmente, isto é, viver 
de acordo com a razão. A razão, para não se deixar ela mesma 
desordenar, precisa da virtude, da vida virtuosa. Qual seria então a 
virtude mais alta, ainda que não única e necessária? O bem próprio 
do homem é a vida teórica ou teorética dedicada ao estudo e à 
contemplação, à vida da inteligência. (VALLS, 1994:29-30). 

 

 Para demarcar quais são os bens e a atividade própria do homem, 

Aristóteles examinou as funções do ser humano, como viver, sentir e usar a 

razão. É a razão que determina claramente que o homem precisará das 

virtudes para viver feliz. Todavia, há muitas virtudes para a perfeição do 

homem, mas, a maior de todas, é a sabedoria. Não se pode alcançar a 

felicidade e tão pouco realizar algum bem, se o homem não usar de sabedoria 

para praticar as virtudes. Portanto, com sabedoria, o homem pratica as 

virtudes, e tende alcançar a felicidade. 

Aristóteles mostrou que é possível o homem ser feliz, desde que  

exercite aquilo que têm de melhor, com discernimento, inteligência, prudência e 

moderação. O homem pode ser feliz exaltando no seu cotidiano o que é 



 68 

honrado, bom, nobre, digno e tudo mais que seja valoroso. É importante 

destacar que o filósofo, quando ilustrou as possibilidades para o homem ser 

feliz, tinha consciência que ele comete erros, falhas. Por isso, nos alertou pela 

prática das virtudes, pois, sendo um hábito, acreditava na capacidade do 

homem aperfeiçoar-se com seus atos repetidos. 

 

[...] „virtude é um hábito‟, ou seja, um tipo de comportamento que se 
repete ou uma disposição adquirida e uniforme de agir de um modo 
determinado.  A realização da moral, por parte de um indivíduo, é, por 
conseqüência, o exercício constante e estável daquilo que está 
inscrito no seu caráter como uma disposição ou capacidade de fazer 
o bem; ou seja, como uma virtude. O indivíduo contribui, assim, [isto 
é, com suas virtudes] para a realização da moral, não mediante atos 
extraordinários ou privilegiados (que são próprios do herói ou da 
personalidade excepcional), mas com atos cotidianos e repetidos que 
decorrem de uma disposição permanente e estável. (VAZQUEZ, 
2002:214-215). 

 

Saber buscar este aperfeiçoamento é um exercício que demanda 

esforço e dedicação. Contudo, Aristóteles acreditava que o homem tinha essa 

capacidade, por isso, enalteceu as virtudes humanas como uma maneira do 

homem praticá-las com sabedoria para alcançar a felicidade, e uma vez 

conquistada, poderia usufruí-la.  

Entre tantas lições deixadas pelo filósofo, talvez, essa seja a maior 

delas: “saber usufruir o que se conquistou” (informação verbal)4.  A felicidade é 

uma conseqüência da atividade exercida para o bem próprio ou da 

coletividade. É possível, portanto, percebê-la na simplicidade das coisas, seja 

pelo simples fato de ajudar alguém, ou de dar atenção a quem precisa. Ou 

                                                 
4
 Informação fornecida por Paolo Nosella na disciplina: Leitura dos Clássicos em Educação 

oferecida pelo Programa de Mestrado em Educação, UNINOVE, em 2007. 
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ainda, pelo simples fato de saber apreciar uma música ou de saber praticar um 

esporte.  

Toda e qualquer prática que faça o bem ao homem contribuirá para que 

ele alcance a felicidade. Em suma, toda conquista tem o seu valor arraigado, e 

todo valor tem sua virtude, e toda virtude precisa da sabedoria para saber 

praticá-la. Logo, se o homem praticar boas ações, seu feito será visto por 

todos, seja no campo profissional, seja no meio social, seja por suas atitudes, 

pelo seu comportamento e, como resultado, a probabilidade de ele ser feliz 

será maior. 

 

1.5. O Império Romano (27 a.C. a 476 d.C.) 

 

 Após termos examinado os valores revelados nos conceituados filósofos 

que marcaram a história na Grécia clássica, investigaremos os teólogos 

cristãos da era medieval. Antes, porém, para compreendermos como iniciou a 

“idade da fé”, consideramos relevante dizer algo sobre o Império Romano (27 

a.C. a 476 d.C.), até para nos situarmos como se deu a desagregação de 

Roma e a ascensão do cristianismo. Com este propósito, recorreremos aos 

historiadores e escritores Edward Gibbon, Lázaro Curvêlo Chaves e Waldir 

Freitas Oliveira. 

  Segundo Gibbon (2005), em sua obra Declínio e Queda do Império 

Romano relata que Roma era situada na planície do Lácio, às margens do rio 
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Tibre, próximo ao mar Tirreno. Sua população originou-se da mistura dos 

Latinos, dos Sabinos, dos Etruscos e eram vizinhos dos gregos. Dos etruscos e 

dos gregos, os romanos receberam importantes influências, e, com base nelas, 

fizeram a sua própria civilização. 

Como os gregos, os romanos começaram sua história sob o regime da 

Monarquia, (753 - 509 a.C.) e, nesta época, a sociedade era divida entre os 

patrícios (nobres) e os plebeus, que passaram a sentir mais fortemente a 

desigualdade social, logo após a conquista etrusca de Roma e ao longo do 

governo dos três últimos reis etruscos. 

Para os romanos ter gens ou clã era algo importante e somente os 

patrícios pertenciam às gentes (plural de gens). Uma gens congregava os 

indivíduos que descendiam pela linha masculina de um antepassado comum. 

Os plebeus não pertenciam a nenhum clã e por isso foram excluídos da vida 

política e passaram a ser vistos como cidadãos da segunda classe, entretanto, 

não significava que eram paupérrimos, pelo contrário, haviam plebeus com 

boas condições financeiras. O segundo rei etrusco (Sérvio Túlio) beneficiou os 

plebeus em vários sentidos criando várias gentes, promovendo famílias 

plebéias à condição de nobres, preparando assembléias militares, comícios 

centuriatos, e motivando o comércio e o artesanato. Seu objetivo era fortalecer 

os plebeus para firmar a monarquia. Todavia, em Roma, essa política não teve 

o mesmo efeito. Os patrícios não aceitavam ver a classe popular com tantos 

privilégios e para a alegria deles, nasceu à República romana (509 - 27 a.C.).  

Para Chaves (2001), o resultado do movimento foi assegurado em boa 

parte pelo declínio da civilização etrusca, que não conseguiu executar uma 
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intervenção pronta e eficaz em Roma, nascendo a República romana. Agora, 

fortalecidos pela conquista, reorganizaram os poderes da República e como 

conseqüência, o que antes os plebeus faziam na vida política, neste momento, 

não poderiam mais. Os patrícios podiam ser senadores, cônsules e membros 

dos comícios curiato (assembléias), já os plebeus somente poderiam assistir as 

assembléias, e desta forma, passaram a ter uma participação insignificante na 

vida política romana, causando um profundo descontentamento e os 

estimulando a lutar nos duzentos anos seguintes pela ampliação de seus 

direitos.  

Todavia, os plebeus não eram grupos sociais homogêneos e entre eles 

existiam os pobres e os ricos, e nessa luta contra os patrícios cada um buscava 

aquilo que considerava seu por direito. Enquanto uns lutavam por leis escritas, 

abolição da escravidão por dívidas e por distribuição de terras, os ricos exigiam 

uma lei que permitisse o casamento entre patrícios e plebeus e o acesso à 

magistratura. 

Ao longo de duzentos anos, com muita luta, os plebeus alcançaram seus 

objetivos e o primeiro passo foi à conquista de um órgão político de defesa de 

seus interesses e o tribunato da plebe. Essa conquista ocorreu depois que eles 

ameaçaram criar uma sociedade plebéia separada dos patrícios nas 

vizinhanças de Roma, portanto, no final dessa luta por seus direitos, os plebeus 

saíram vitoriosos. 

 Roma aos poucos foi se destacando como potência militar, iniciando 

com guerras defensivas entre vizinhos que ambicionavam seus produtos e 

suas terras e, paulatinamente, essas guerras se transformaram em guerras de 
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conquista, até que, em 272 a.C, toda a península itálica ficou finalmente sob 

domínio romano. Seu território fazia fronteira com Cartago, outra grande e 

temível potência; mesmo assim, Roma interveio no oriente, destruindo Cartago. 

O resultado foi que de 264 a.C a 146 a.C ocorreram três guerras que ficaram 

conhecidas como guerras púnicas (punicu, cartaginês) e todas com a vitória 

dos romanos. Logo após a terceira guerra, Grécia foi transformada em 

província romana passando a experimentar a influência benéfica dos Helenos 

vencidos. Desta maneira, com a conquista do oriente e a eficácia da 

administração romana, um enorme volume de dinheiro começou a correr para 

as mãos dos patrícios e para os cofres do estado, chegando ao ponto destes 

abrirem mão dos impostos fundiários e dos tributos cobrados do povo em 

tempo de guerra. Entretanto, neste momento da história, os plebeus 

novamente passavam por situações difíceis, pois, quanto mais a República 

triunfava no exterior, mais os plebeus se afundavam em Roma:  

 

[...] arruinados pela guerra, pela importação do trigo, pelo latifúndio 
escravista, os plebeus foram forçados a abandonar o campo e migrar 
para as cidades, onde engrossaram as fileiras da plebe urbana, sem 
propriedade e sem trabalho. (CHAVES, 2001:9). 

 

O mesmo autor diz que a situação dos plebeus foi piorando cada vez 

mais a ponto de ficarem dependentes dos ricos e sujeitados ao escravismo 

crescente. A República romana estava envolvida em um círculo vicioso porque 

apenas favorecia a nobreza senatorial. Aparentemente, tudo estava indo de 

vento em popa, pois as guerras de conquistas propiciavam terras, tributos e 

escravos, criando recursos para equipar exércitos e financiar novas conquistas. 
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Nos anos de 133 a 121 a.C houve um ataque ao sistema aristocrático pelos 

irmãos Graco com o objetivo de recriar a classe dos pequenos proprietários e 

proporcionar outros benefícios que favoreceriam a plebe urbana. Todavia, 

mudar essa política regida pelos aristocratas foi algo sem sucesso. Em Roma, 

além de todas as dificuldades, também não se conseguia fazer aliança entre os 

cavaleiros e os plebeus pobres de tanto que estavam contaminados pela 

situação política. Assim, os cavaleiros se uniram à nobreza senatorial os 

deixando ainda mais fortes. Desta maneira, o destino de Roma estava selado. 

 Para Gibbon (2005), após o fracasso reformista dos irmãos Graco 

ocorrerão duas mudanças interligadas: o exército substituiu o senado como 

núcleo de poder e o exercício desse poder passou dos senadores para um 

ditador e, mais tarde, para um imperador, ou seja, a República foi substituída 

pelo Império (27 a.C - 476 d.C). A decadência do poder dos patrícios foi 

causada por eles próprios, porque ficaram cegos pelo egoísmo e cobiça. Desde 

o início, usaram o exercito para conseguir mais terras e mais escravos. No 

começo, o exército cívico era formado por pequenos proprietários que não 

tinham organização e nem remuneração. Depois passaram a recrutar os 

proletários que aos poucos se transformaram em profissionais que eram pagos 

para combater, instituindo, aos poucos, uma ditadura. Conforme CHAVES 

(2001:17), o ano de 235 d.C foi:  

 

 [...] o ano em que começou a mais profunda crise do Império 
Romano, da qual ele saiu completamente transformado cinqüenta 
anos depois. Nesse conturbado período, conhecido como anarquia 
militar, de 235 a 285, Roma conheceu uma rápida sucessão de mais 
de vinte imperadores, dos quais apenas um morreu de morte natural. 
Em constantes motins, o exército romano estava dividido em facções 
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rivais, que proclamavam os imperadores com a mesma facilidade 
com que os assassinavam. 

 

A Europa mergulhou no caos, fragmentada politicamente e 

economicamente arruinada. Assim, abriu-se o espaço para a ação da espada 

dos godos, vândalos, hunos, conhecidos por bárbaros.  

Em síntese, o historiador e escritor Oliveira (2005), em sua obra A 

Caminho da Idade Média, nos esclarece que o imperador Constantino (306-

337d.C), foi quem reunificou o império e fundou no Oriente a cidade de 

Constantinopla no lugar da antiga cidade grega de Bizâncio. O que restava do 

antigo império dividia-se em sangrentas disputas religiosas e, no interior 

daquele império colossal, havia a mais profunda falta de finalidades em todas 

as fases da vida, como se os antigos deuses tivessem perdido o seu poder. Os 

desejos espirituais da grande maioria não eram satisfeitos. Foi nessas 

condições que o Apóstolo Paulo trouxe pela primeira vez a mensagem da 

salvação. Os primeiros cristãos de Roma eram escravos, proscritos (exilados), 

pessoas muito simples, consideradas os pobres de espírito. A desorientação 

espiritual do mundo pagão era imensa. Cerca de três séculos após a morte de 

Cristo, o imperador romano, Constantino, o Grande, como ficou conhecido, 

abraçou o cristianismo fundando a Nova Roma. 

 O poder da força do cristianismo estava em ascensão, abrindo portas 

para um novo expoente que se anunciava, Idade Média, ou Idade da Fé. O 

saber humano mudou de rumo, dirigindo-se primeiramente a Deus, de forma 

que a teologia passou a ser o centro de interesse de muitos estudiosos. Dois 

teólogos se imortalizaram neste período: Santo Agostinho e Tomás de Aquino. 
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Iniciaremos nossa exposição com o africano Agostinho, retrato de força, beleza 

e um dos maiores pensadores do seu tempo. 

 

1.6. Aurélio Agostinho  

 

 A obra da coleção Os Pensadores, dedicada a Agostinho (1999), relata 

que ele nasceu em Tagaste, no norte da África, na província romana da 

Numídia. Era filho de pais burgueses divididos pela religiosidade. Enquanto sua 

mãe era uma fervorosa cristã que exercia alta influência sobre o filho, seu pai 

seguia a linha pagã sacrificando-se para dar-lhe uma educação liberal, com o 

propósito que este lhe abriria as portas do magistério ou da magistratura. 

Iniciou seus estudos na cidade onde nasceu recebendo uma educação 

humanística realizada por gramática e retórica. Sob a influência de um amigo 

rico de seu pai, foi para Cartago onde completaria os estudos superiores. 

Entretanto, antes que despertasse seu interesse por assuntos intelectuais, sua 

mente estava direcionada para as coisas mundanas.  

 

Pontilhavam sua vida algumas pequenas más ações, comuns a todo 
adolescente. [...] Mais séria, entretanto, era uma ligação amorosa que 
os padrões da época não permitiam terminar em casamento. 
(AGOSTINHO, 1999:6). 

 

 Foi completamente fiel a esta mulher, a quem devotou o seu amor e com 

quem teve um filho, Adeodato. Ainda jovem, antes dos vinte anos, seu pai 
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faleceu e ele ficou responsável pelos encargos familiares, precisando retornar à 

sua cidade de origem, onde abriu sua própria escola. Tempo depois, retornou a 

Cartago, a fim de ocupar o cargo de professor da cadeira municipal de retórica. 

Foi um excelente professor e era rodeado por um grupo de discípulos 

inteligentes e por muitos amigos, mas também por alunos indisciplinados. 

Afadigado por estudantes desordeiros que não queriam nada sério, depois de 

quase dez anos de dedicação, resolveu mudar para Roma. Neste ínterim, 

enquanto não pôde transferir-se para Roma, prosseguiu empenhado em 

estudar filosofia, embora fosse limitado pela ignorância do grego, a língua mais 

culta da época. Assim, numa busca incansável pelo conhecimento e para 

compreender seu entusiasmo para com as questões mundanas, interessou-se 

pela doutrina dos maniqueus que era dominante em Cartago: “[...] Deixou-se, 

então, seduzir pelas doutrinas dos maniqueus, que afirmavam a existência 

absoluta de dois princípios, o bem e o mal, a luz e as trevas”. (Ibid., p.7). 

Agostinho passou a defender esta doutrina. Neste dualismo, ele 

acreditava encontrar uma possível justificativa sobre a vida que levava. Ao 

encontrar-se com Fausto, um dos chefes do maniqueísmo, ficou decepcionado 

com os pontos de vista que ele apresentou. Agostinho foi perdendo o 

entusiasmo pela seita, até abandoná-la definitivamente. Já em Roma, 

interessou-se pelo ceticismo e, mesmo assim, sentia que não havia encontrado 

o verdadeiro significado da vida. Descontente em Roma por não ter alcançado 

o sucesso que esperava, partiu para Milão. Aos trinta e dois anos, decidiu 

afastar-se da profissão docente, por motivos particulares, entre eles, sua saúde 

e questões de ordem espiritual. Em Milão, ficou fascinado pelo ensinamento 



 77 

sobre a incorporeidade de Deus e a imortalidade da alma. Assim, de cético, 

passou a estudar o neoplatônismo.  

 

Conjunto das doutrinas filosóficas que após o final da academia 
espalharam-se pelo mundo mediterrânico a partir de Alexandria do 
século II ao século V. Nascido da fusão da filosofia de Platão com o 
misticismo judeu e oriental, o neoplatonismo tem como principal 
representante Plotino, Pórfiro, Jamblico e Proclus – que inspirou 
Santo Agostinho e os pais da igreja e, sobretudo, a doutrina cristã da 
igreja grega. (DUROZOI, 1993:339). 

 

 O desfecho para os problemas de Agostinho veio quando leu as escritas 

de São Paulo e conversou com o bispo Ambrósio de Milão. Após um longo 

debate, reconheceu que a verdade não estava nos livros filosóficos, mas, no 

evangelho de Jesus Cristo. Após uma profunda reflexão sobre sua vida, sobre 

suas atitudes morais, decidiu-se pela sua total e absoluta conversão no ano de 

386. 

Mediante esta conversão moral, Agostinho renunciava aos desejos da 

carne, desistia das vaidades do mundo, da carreira, para recomeçar uma nova 

vida. Palacios (2006), em sua tese de doutorado, relata que Agostinho retirou-

se durante alguns meses para Cassicíaco, numa casa de campo de seu amigo 

Verecundo, próxima de Milão. Lá se preparou para receber o batismo na 

companhia da mãe Mônica, seu filho Adeodato, seu irmão Navígio, e um grupo 

de amigos.  

Muitos amantes do erro não queriam que Agostinho encontrasse a 

verdade, porque, se a encontrasse, ele se tornaria um divulgador exímio da 
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mesma. Todavia, ele não desanimou de seus propósitos e, no ano de 387, 

juntamente com seu filho e seu amigo Alípio foram recebidos como conversos 

e batizados pelo bispo Ambrósio, cuja doutrina e eloqüência se tornaram 

significativas para a sua conversão. Após convertido e batizado, voltou para 

sua cidade onde nasceu. Resignado a uma nova vida, vende quase todos seus 

bens e funda um mosteiro em uma das suas propriedades. Em 391 foi 

ordenado sacerdote pelo bispo de Hipona, um pequeno porto do mediterrâneo. 

Em 395 foi eleito bispo da mesma cidade, governando a igreja de Hipona até 

sua morte aos setenta e cinco anos de idade. 

 

Morreu no dia 23 de agosto de 430. Despedia-se assim da “cidade 
dos homens”, que considerava pecaminosa e em trevas, e penetrava 
na “Cidade de Deus”. Deixava, no entanto, uma obra de pensamento 
que reinaria no Ocidente cristão durante pelo menos sete séculos, até 
que outras cabeças pensassem a nova fé em termos filosóficos 
diferentes. (AGOSTINHO, 1999:11). 

  

É notável o destaque de Agostinho numa época que estava nascendo e 

como compreendeu vividamente as mudanças que estavam ocorrendo em seu 

tempo, essencialmente, o significado do cristianismo e de suas doutrinas 

cristãs para os novos tempos medievais. O pensador procurou viver de acordo 

com a fé que acreditou e pôde reconsiderar questões que já faziam parte da 

tradição, como a virtude que esta intrinsecamente inerente aos valores. 

 Agostinho foi uma pessoa que pôde usufruir de muitos prazeres 

enquanto viveu até a sua conversão, mas, ele sentia que algo estava faltando 

para que pudesse fazê-lo feliz. Ele tinha bens e amigos, e mesmo assim, um 
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vazio tomava conta do seu interior. A busca pela felicidade é algo desejável 

desde a antiguidade, cada qual, à sua maneira, mas todos, sempre idealizando 

encontrá-la. Investigaremos os valores de Agostinho em que buscava a 

felicidade. Apoiar-nos-emos na sua obra La vida feliz e na obra do escritor e 

professor Siegfried Hoyler Conquistando a Felicidade.  

 No início do capítulo III, no verso 7 da obra La vida feliz, com tradução 

de P.Victorino Capánaga, Santo Agostinho faz uma pergunta: “parece cosa 

evidente que nosotros constamos de cuerpo y alma?”, ou seja, parece evidente 

que o homem é constituído de corpo e de alma? A resposta parece ser 

evidente, entretanto, para o pensador africano, a alma é a parte mais nobre do 

homem. Sobre esta questão, no princípio do livro I do Contra acadêmicos, ele 

afirmava que se o homem quer ser feliz, deveria viver com o que há de melhor 

em si mesmo, que, segundo ele, é a parte da alma que exerce poder em todas 

as outras: mente ou razão. Dizia ainda, que o sumo (supremo) bem do homem, 

bem este, que proporciona a felicidade, está na mente do homem sábio. 

 Desde a sua conversão, Agostinho se propôs a demonstrar que a fé e a 

razão tinham fortes ligações para que o homem encontrasse a felicidade. Pois, 

se o homem sábio tivesse fé, encontraria a verdade eterna. No entanto, afirmou 

que a fé é precedida por certo trabalho da razão. 

 

Desde a conversão, Agostinho se propôs a atingir, pela fé nas 
Escrituras, o entendimento daquilo que elas ensinam, colocando a fé 
como a via de acesso à verdade eterna. Mas, por outro lado, 
sustentou que a fé é precedida por certo trabalho da razão. Ainda que 
as verdades da fé não sejam demonstráveis, isto é, passíveis de 
prova, é possível demonstrar o acerto de se crer nelas, e essa tarefa 
cabe à razão. A razão relaciona-se, portanto, duplamente com a fé: 
precede-a e é sua conseqüência. É necessário compreender para 
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crer e crer para compreender [“intellige ut credas, crede ut intelligas”]. 
(AGOSTINHO, 1999:13). 

 

 Em vista disto, podemos perguntar: o homem sábio será feliz quando 

procura pela verdade? Santo Agostinho responde dizendo:  

 

Na verdade, como desejamos ser felizes, seja no alcance, seja na 
atenta investigação da verdade, colocando de lado todas as coisas, 
se desejamos ser felizes é preciso procurá-la. (AGOSTINHO apud 
REIS, 2006:28)

5
.  

 

 O pensador africano esclarece que se o homem realmente quer ser feliz 

é preciso esforçar-se para encontrá-la. Com a verdade, o homem passará a ter 

novos conhecimentos podendo desta maneira, contestar, refutar e argumentar. 

Com a verdade, o homem passará a ter novos conhecimentos, podendo desta 

maneira, contestar, refutar e argumentar. Antes de Agostinho se converter, 

conheceu o maniqueísmo, o ceticismo e o neoplatônismo, portanto, sábio e 

determinado como era, continuou sua busca pela felicidade até encontrar o 

verdadeiro sentido da vida nas palavras do próprio Cristo que disse no 

Evangelho de Mateus: “Pedi e dar-se-vos-à; buscai e encontrareis; batei e 

abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra e ao 

que bate se abre.” (Mt, 7:7- 8). Com efeito, de posse da verdade, junto veio à 

felicidade e a paz interior. 

                                                 
5
 REIS, B.V. Émilien. O Conceito de Virtude no Jovem Agostinho: Evolução ou Revolução? 

Porto Alegre: PUC, 2006. Dissertação de Mestrado. 
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 Para Agostinho, o sábio que busca os preceitos de Cristo, as verdades 

que estão nas Sagradas Escrituras, tem direito de sentir-se bem-aventurado e 

feliz. 

 

O salmo 1 nos traz o segredo da felicidade. Ele identifica as passivas 
bem-aventuranças. O salmo 2 registra: felizes os que se refugiam no 
Senhor [v.12] e o Salmo 34 [v.8] repete a mesma certeza. O salmo 
32, feliz é aquele cuja iniqüidade é perdoada [v.1]. O salmo 4, feliz é 
aquele que acode ao necessitado. O salmo 119, feliz é aquele que 
guarda as prescrições do Senhor, e as busca de todo o coração [v.2] 
(HOYLER, 1987:2). 

 

 O bispo de Hipona também diz que sábio é aquele que possui a 

sabedoria, mas que pela virtude o homem encontraria a verdade e, 

conseqüentemente, a felicidade.  

 Em sua obra La Vida Feliz, no capítulo I, verso 8, Agostinho faz uma 

diferenciação entre o sábio e o ignorante. Para ele sábio é aquele que possui a 

alma mais completa e perfeita que o ignorante. Os ignorantes possuem as 

origens dos hábitos ruins, a malignidade, que é originária da palavra nada, ou 

seja, esterilidade. Por sua vez, o sábio possui virtudes como a temperança, a 

parcimônia e a sobriedade que são palavras sinônimas de frugalidade 

qualidade de quem é frugal, que quer dizer frutos. Neste sentido, o sábio tem a 

alma fértil, diferentemente dos ignorantes que tem a alma estéril, ou seja, não 

produz. Portanto, sobre a alma do sábio, o pensador, no capítulo IV, verso 25, 

de La Vida Feliz, diz:  
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A alma do sábio é perfeita: ora, ao que é perfeito nada falta. Ele se 
servirá de tudo que é necessário ao seu corpo e estiver ao seu 
alcance. Em caso contrário, a falta desses bens não conseguirá 
abatê-lo. Posto que a característica do sábio é ser forte, e o forte, 
nada teme. [...] logo, o sábio evitará a morte e o sofrimento quando 
lhe for possível e conveniente. [...] Tudo o que ele faz, será conforme 
as prescrições da virtude e da divina lei da sabedoria. 

 

Em vista disto, entendemos que a felicidade do sábio vem depois que 

ele possue a virtude, pois, estando com ela, nada faltará.  Em contrapartida, o 

ignorante, fatalmente, será infeliz, que nas palavras de Agostinho é dito como o 

miserável. Contudo, é possível haver meio termo entre felicidade e 

infelicidade? O pensador esclarece com outra pergunta, no capítulo IV, verso 

24, de La Vida Feliz: “-¿Te parece que hay término medio entre un vivo y un 

muerto?”, ou seja, pode haver meio termo entre o vivo e o morto? Para o 

africano, não existe meio termo entre a felicidade e a infelicidade.  A felicidade 

pertence ao homem virtuoso e o alimento da sua alma é a sabedoria. Sendo 

sábio e virtuoso, o homem procurará seguir os preceitos da virtude e da divina 

lei da sabedoria, o que o transportará ao encontro da verdade. Por outro lado, o 

miserável ou indigente será infeliz porque sua alma é vazia, ou seja, 

improdutiva.  

Outra questão valiosa que Agostinho apresenta, no verso 28 de La Vida 

Feliz, é sobre a fortuna: se o homem tiver bens, mas tiver uma alma indigente 

ou miserável será feliz? O Santo diz que não será pela riqueza que o homem 

encontrará a felicidade. Neste ponto, muitos se enganam, pois, acreditam que 

ser rico é sinônimo de felicidade ou possuindo elevada quantidade de bens 

materiais terá uma vida completa de alegria. O pensador afirma que isto não é 

verdade. No verso 30 de La Vida Feliz, ele elucida dizendo que a felicidade do 
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homem virá pelo inverso da indigência, ou seja, virá pela alma plena e 

completa que conseguirá nivelar-se a sabedoria, a frugalidade, a temperança e 

a virtude. 

Agostinho apresenta outra questão: que outro valor o homem sábio 

precisa possuir para conduzir sua vida de forma equilibrada? O capítulo IV, 

versos 32-33, de La Vida Feliz, diz que a sabedoria é simplesmente a 

moderação do espírito. O vocábulo moderação é sinônimo de modéstia que 

sucede de modus que em latim que dizer medida. Sem esta medida, o homem 

se lançaria ao exagero, ao prazer, a cobiça e a todas outras questões 

relacionadas ao mesmo gênero. Será à medida da alma que ajudará o homem 

sábio a encontrar o equilíbrio na vida, como afirma o africano, no verso 32: 

“Luego la medida del alma está en la sabiduría.”, ou seja, a medida do homem 

está na sabedoria. 

  Ainda, neste diálogo, Agostinho nos assegura que para o homem sábio 

viver com a verdade e, seguindo as prescrições da virtude e da sabedoria, para 

que seja verdadeiramente feliz, é preciso que ele tenha um bem permanente, 

imutável e eterno. Este bem é Deus. Afirmação escrita no capítulo II, verso 11, 

da obra La Vida Feliz: “Luego es feliz el que posee a Dios”. Logo, é feliz quem 

possui Deus.  

 Com esta asseveração, verificamos que todas as ações intelectuais do 

pensador tiveram um fim que era o próprio Deus. Os valores do pensador 

estavam nEle e puderam ser vistos claramente em seu diálogo. Na busca pela 

felicidade Agostinho difundiu valores significativos para o homem. O primeiro 

valor foi a sabedoria, pois, “[...] Deus é o princípio da sabedoria.” (HOYLER, 
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1987:5). O segundo valor foi a importância do homem possuir virtudes para ser 

feliz. O terceiro valor foi a medida que poria freio nos exageros ou faltas 

cometidas pelo homem, consideradas pelo pensador como questões impuras. 

E por fim, o quarto valor considerado o maior de todos, foi o encontro do 

homem com Deus e, conseqüentemente, com as verdades. Enquanto 

Agostinho não encontrou a verdade, não descansou. Viveu incessantemente 

até que vivesse a plenitude em sua vida, que para ele, era tão valorosa. Sua 

vida foi marcada pela determinação, coragem e fé. No Evangelho de São 

Marcos diz: “[...] Tende fé em Deus; porque em verdade vos afirmo que, 

qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no 

seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será 

feito.” (Mc, 11: 22- 23). 

 Agostinho mostrou que é possível, pelos valores relatados alcançar a 

felicidade. Contudo, é “[...] necessário compreender para crer e crer para 

compreender” (AGOSTINHO, 1999:13). Para ele, o aprendizado vinha do 

interior do homem e se formava de maneira natural (informação verbal)6. Ele 

encontrou a verdade e conseqüentemente, a felicidade e a paz interior. É certo 

que a luta com ele mesmo foi grande, afinal, ele tinha tudo, e, portanto, poderia 

ter levado uma vida dissoluta e sem significado, mas, preferiu abrir um caminho 

de conhecimentos e valores em prol do seu bem estar e do seu semelhante.  

 Os valores defendidos por Agostinho formaram o lastro ideológico-

político de toda a cristandade medieval. 

 
                                                 
6
 Informação fornecida por Nosella na disciplina: Leitura dos Clássicos em Educação oferecida 

pelo Programa de Mestrado em Educação, UNINOVE, em 2007. 
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1.7. Tomás de Aquino 

 

 Outra figura dominante da época medieval foi Tomás de Aquino. Para 

nos situarmos neste momento histórico, faremos uma breve introdução com o 

escritor Manoel Correia de Barros, professor e admirador deste teólogo.  

 No preâmbulo da sua obra: Filosofia Tomista, Barros (1966) nos 

apresenta o século XIII como o mais brilhante da Idade Média e um dos mais 

esplêndidos de toda a civilização cristã. 

Quando iniciou o século XIII, as reconquistas de quase todas as 

Penínsulas e as Cruzadas tinham libertado a Europa dos perigos de uma nova 

invasão árabe. A instituição da cavalaria, apoiada pela influência da Igreja tinha 

conseguido vencer a rispidez dos costumes que vinham desde as invasões dos 

Bárbaros; por outro lado, ainda não tinham caído sobre o mundo cristão as 

calamidades que os afligiriam nos séculos XIV e XV: o Cisma do Ocidente, a 

Guerra dos 100 anos, a invasão dos turcos. O século XIII foi de paz e 

prosperidade em que a cultura até aquele momento, fechada nos mosteiros, se 

pôde desenvolver em pleno dia, quando a civilização cristã atingiu alturas 

difíceis de ultrapassar na teologia e na filosofia, na arquitetura, na escultura e 

na poesia e em muitos outros ramos da ciência e da arte.  

 Na Europa Feudal, a Itália exibia um aspecto muito particular. O 

feudalismo tinha uma forma menos ordeira e respeitosa em relação às 

disciplinas e à hierarquia que estabeleciam os laços de suserania (qualidade ou 

poder de suserano) e vassalagem (obediência, sujeição). A inveja, os conflitos 
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de interesse haviam dividido a sociedade italiana, voltando família contra 

família, vila contra vila e facção contra facção. Estas questões de caráter local 

muito marcantes polarizaram-se em volta da velha luta entre o império e o 

papado. A família inimiga deste punha-se ao lado dos Gibelinos (partidário do 

imperador da Alemanha), imperialistas. As disputas locais e as rivalidades dos 

partidos formavam uma rede inextricável que dominava toda vida italiana. 

 Os condes de Aquino eram primos do Imperador da Alemanha, 

Frederico II de Hohenstaufen e Gibelinos resolutos. Tomás de Aquino, ainda 

pequeno, havia nascido e crescido em Roccasecca, na região de Nápoles da 

Itália Meridional em 1224 ou 1225 e será a partir daqui que estudaremos sua 

trajetória de vida buscando encontrar os valores aceitos e propagados por ele. 

Para tanto, nos apoiaremos nas obras de Battista Mondin, Jean Pierre Torreall 

e o já citado Manuel Correia de Barros.  

 Desde muito cedo, segundo o costume da época, Tomás foi enviado a 

um mosteiro pelo seu pai, Landolfo, com a provável segunda intenção, de que 

um dia se tornasse abade. Contudo, a abadia passava por um período de 

decadência: 

  

[...] essa situação geográfica está longe de ser insignificante, esteve 
até na origem de uma dificuldade política real: o domínio da família 
De Aquino se encontrava no limite dos Estados do papa e do 
imperador, que disputavam entre outras coisas o poder sobre a 
abadia do Monte Cassino. Tal situação local condenava a família de 
Tomás a oscilar entre o papa e o imperador, tendo se ressentido 
duramente do embate. [...] A abadia se encontrava então em período 
de decadência, e constituí-se em presa disputada pelo papa e pelo 
imperador. (TORRELL, 2004:2-5). 
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Todavia, passado este período turbulento, o tratado de São Germano foi 

assinado entre eles em 23 de julho de 1230, inaugurando um período de 

relativa paz. Em 3 de maio de 1231, Tomás foi para o mosteiro sob a direção 

do abade Landolfo Sinibaldi. Na primavera de 1239, deixa o mosteiro e se 

inscreve no jovem studium generale de Nápoles, na universidade recém-

fundada por Frederico II.  

Segundo Barros (1966), em Nápoles, Tomás ficou convencido da sua 

vocação. Em 1244 tomou o hábito dominicano deixando sua mãe contrariada, 

pois, ainda, mantinha os mesmos projetos em relação a seu filho. Assim, 

mandou seu filho Renaud, irmão de Aquino e, Pedro da Vigna, o todo-poderoso 

conselheiro do imperador, aprisioná-lo no castelo da família ao norte de 

Roccasecca. Essa situação toda causou indignação por parte dos dominicanos 

e é confirmada por Tocco7 que conheceu Tomás no convento de Nápoles8.  

 

Tocco acrescenta que os dominicanos se queixaram junto a Inocêncio 
IV desse ato de força, o papa teria intervindo junto ao imperador que 
teria feito punir os autores. Temendo o escândalo, os dominicanos 
não ousaram processar na justiça a família De Aquino, sabendo, além 
do mais, que mesmo na prisão, Tomás perseverava em seu 
propósito. (Ibid.,p.12). 

 

                                                 
7
 TORRELL, Jean-Pierre. Iniciação a Santo Tomás de Aquino: Sua pessoa e obra. Tradução de 

Luiz Paulo Rouanet. São Paulo :Loyola, 2004. 
No Prefácio da obra o autor diz: “As principais fontes sobre a vida de Santo Tomás foram 
comodamente reunidas nas Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis, organizadas por dois 
dominicanos, Dominique Prümmer e Marie-Hyacinthe Laurente. O primeiro que começou o 
trabalho no início do século XX, devemos a edição das três biografias mais antigas, escritas por 
Guilherme de Tocco, Bernardo Gui e Pedro Calo”. 
8
 Ibid.,p.XI-XII “Tocco continua a ser uma testemunha preferida. Conheceu Tomás no convento 

de Nápoles, onde Tomás viveu de 1272 a 1274; tinha então 30 anos e já era padre, mas deve 
ter acompanhado as aulas sobre a Bíblia que Tomás ali ministrava para todos os irmãos do 
convento. Naturalmente, Tocco conheceu vários frades dominicanos que, como ele, haviam se 
aproximado de Tomás, e recolheu seu testemunho”. 
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 Mesmo aprisionado e passando por situações desagradáveis, não 

desanimou de seus objetivos. Seu tempo era dedicado a orar, ler a Bíblia e a 

estudar. Não guardou mágoas, nem algum outro sentimento negativo em 

relação a sua família, pelo contrário, quando seus familiares passaram por 

situações difíceis, ele foi o primeiro a ajudar. 

 

Com a súbita transformação da situação política e a família em 
dificuldades em conseqüência de sua defecção da causa imperial, 
Tomás soube encontrar fundos eclesiásticos para ajudar os seus, 
com a permissão de Clemente IV. (Ibid., p.14).  

 

 O vínculo que ele tinha com seus familiares permaneceu forte, profundo 

e acima de qualquer coisa. Mantinha respeito pela sua mãe e irmãos, portanto, 

ajudá-los era um prazer. Esse comportamento já era retrato da sua vida 

espiritual, além do mais, nunca buscou prazeres materiais, logo, onde ficou 

preso, tinha a palavra de Deus a quem queria servir para o resto da sua vida. 

“[...] seu desejo de uma vida pobre foi expresso numa fórmula contundente: A 

rejeição de Monte Cassino é, em Tomás de Aquino, a réplica exata do gesto de 

Francisco de Assis.” (Ibid., p.19). 

 Segundo Mondin (1981), em 1245, Tomás foi liberado e pôde seguir sua 

vocação. Deixou a Itália e entrou para o convento dominicano de Paris entre 

1248-1252. Ensinou nos períodos de 1252 e 1256 e 1268 a 1272. Andou como 

peregrino da Ordem dominicana pelas maiores cidades da Europa: Colônia, 

Bolonha, Roma e Nápoles.  
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Aquinate, como ficou conhecido, foi um homem profundamente religioso 

e contemplativo. Seu sistema literário de inspiração foi mais aristotélico do que 

platônico-agostiniano, conquistando a admiração de muitos pela transparência 

lógica e clareza de suas exposições.  Entretanto, foi graças às orientações de 

Alberto Magno cuja influência sobre Tomás foi imensa, especialmente, ele 

pode ser iniciado na filosofia de Aristóteles. Sob essa afirmação (BARROS, 

1966:5) diz: 

 

Alberto Magno tinha o estofo de um sábio pela sua erudição, pela sua 
curiosidade universal e pelo seu espírito observador. Dedicou-se às 
ciências naturais, (...) tendo corrigido os livros de Aristóteles em mais 
de um ponto. (...) fez muitas viagens para poder ver, pessoalmente, 
os efeitos de algum fenômeno meteorológico ou sísmico, ou ouvir o 
testemunho das pessoas que a ele tinham assistido. Em filosofia 
seguia as idéias de Aristóteles, mas como os livros não eram bem 
vistos pela igreja, as suas obras filosóficas não tomam propriamente a 
forma de comentário de Aristóteles, mas expõe as doutrinas 
aristotélicas corrigidas do que lhe parecia incompatível com o 
cristianismo por uma ordem paralela as que Aristóteles tinha adotado. 
Em teologia, publicou uma Summa Theologiae que é uma primeira 
tentativa do que São Tomás veio a realizar depois dele. 

 

 Enquanto Tomás esteve em Colônia, apreendeu tudo que poderia com 

Alberto Magno, que por mais sábio que fosse, sua maior obra era a educação 

de Tomás de Aquino, seu discípulo predileto, de quem muito cedo reconheceu 

o valor. Em Paris, obteve o grau de mestre em teologia, ensinando esta 

disciplina na Sorbona e mais tarde assumiu o cargo de teólogo papal na corte 

pontifícia.  

 O mestre e teólogo Aquinate passou seus últimos anos no convento de 

Nápoles, compondo a Suma Teológica, comentando Aristóteles e pregando ao 
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povo. Em janeiro de 1274, a convite de Gregório X, pôs-se a caminho de Lião 

para tomar parte no concílio que ali se realizava. Chegando a Fossanova 

adoeceu na casa de sua sobrinha Francisca de Aquino, mas antes, pediu para 

ser levado para o claustro cisterciense, onde faleceu em 7 de março de 1274 

antes de completar 50 anos de idade.  

O brilhante século foi marcado pela perda do magnífico mestre em 

teologia que com humildade procurava ensinar aquilo que aprendeu com sua 

sabedoria, disposição, coragem, determinação, fé e amor ao maior de todos os 

mestres: Deus. “[...] a teoria por ele desenvolvida posteriormente, se é bom 

contemplar as coisas divinas, melhor ainda é contemplá-las e transmiti-las”. 

(Ibid.,p.19). Desprendido das coisas materiais tinha o desejo de propagar 

aquilo que havia apreendido.  

Como objetivamos enfocar os valores no mestre, nosso propósito será 

pesquisar as virtudes enaltecidas por ele em uma das suas obras conhecida 

como a Suma Teológica, escrita entre 1267 e 1273. Seus escritos retrataram 

seus pensamentos, suas reflexões e, principalmente, sua fé em Deus.  

 

[...] o que distingue o gênio dos homens deste tempo é o perfeito 
equilíbrio entre a fé e razão, entre a autonomia do homem e a sua 
mais completa submissão a Deus e esses traços se manifestam de 
modo particular em Tomás de Aquino. (MONDIN 1981:171). 

 

Nesta direção, nos apoiaremos nos seguintes escritores: André Comte-

Sponville, autor da obra Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, Mario Ferreira 

Santos, escritor do Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais,  Jean Pierre 
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Torrell, autor da obra: Iniciação a Santo Tomás e Aquino, e a própria obra de 

Aquinate a Suma Teológica.  Acreditamos que estas publicações fortalecerão 

nossa compreensão dos valores que é a tensão relevante da nossa pesquisa.  

A Suma Teológica é um compêndio teórico em que é possível encontrar 

os valores defendidos pelo teólogo. É uma obra que requer atenção, reflexão e, 

sobre isso, somos alertados: 

 

Observamos, com efeito, que, na utilização dos escritos de diferentes 
autores, os noviços nesse assunto acham-se bastante embaraçados, 
seja pela multiplicação de questões inúteis, artigos e provas. [...] seja 
enfim, porque a repetição freqüente das mesmas coisas engendre no 
espírito dos ouvintes cansaço e confusão. [...] são sem dúvida 
preocupações de um pedagogo, e poderemos compreendê-las bem 
melhor se soubermos ler aí uma ressonância da experiência de 
Orvieto. (TORRELL, 2004:171).  

 

O autor esclarece que por quatro anos Tomás trabalhou em Orvieto, 

formando frades communes na teologia moral e na pastoral da confissão que 

acompanhava a missão da pregação confiada a ordem. O teólogo sentia que o 

ensino sobre a teologia prática aos frades não era suficiente, pois, apenas 

apresentava uma visão parcial e estreita, conseqüentemente, depois de outra 

tentativa de ensino aos frades, se propôs a escrever a Suma teológica e este 

projeto ocupou grande parte do seu tempo de vida que ainda lhe restava. 

Diríamos ao autor desta citação que ele tem razão ao expor estas questões, 

mas, acrescentaríamos, que toda pesquisa requer dedicação e determinação 

como foi a vida de Tomás de Aquino e, motivados pela pretensão da nossa 

pesquisa, sentimos encorajados a investigar e apresentar os valores deixados 

pelo mestre na Suma Teológica onde se destacam as virtudes teologais: a fé, a 
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esperança e a caridade. E as virtudes cardeais: a temperança, a justiça, a 

prudência e a fortaleza. Todas essas virtudes foram difundidas pelo santo e 

sobre elas pesquisaremos. 

Entretanto, além das virtudes teologais e cardeais, Tomás de Aquino 

falou sobre as virtudes morais e intelectuais, já examinadas por nós em 

Aristóteles. Observamos uma pequena diferenciação na maneira como ele se 

refere a elas. Para Aristóteles, as virtudes morais são o resultado dos hábitos 

adquiridos pelos exercícios diários. E as virtudes intelectuais são 

conseqüências do ensino que precisam de tempo para se aprimorar. Por outro 

lado, para Tomás, as virtudes morais (também denominadas cardeais), são 

aquelas que tendem para o bem, e as virtudes intelectuais são aquelas que se 

inclinam para a verdade. Desta maneira, conferimos que o teólogo deu ênfase 

ao pensamento de Aristóteles sobre as virtudes humanas, visto que a virtude é 

aquilo que o homem tem de excelente. Se o homem praticá-la o resultado 

tenderá para o bem. No caso das virtudes intelectuais, o homem precisa 

estudar para encontrar a verdade. Entendemos que os conceitos entre o 

filósofo e o teólogo se completam. Veremos que o mesmo ocorrerá entre as 

virtudes cardeais e intelectuais que examinaremos a seguir. 

 As virtudes teologais receberam este nome, por serem virtudes quase 

divinas. Elas não são virtudes humanas. Na Suma Teológica, questão LXII, 

artigo I, diz: 

Virtus est dispositio perfecti ad optimum; dico autem perfectum quod 
est dispositum secundum naturam[...] Ora, é a lei divina quem 
preceitua sobre os actos da fé, da esperança e da caridade. Pois, diz 
a escritura: Vós os que temeis ao Senhor, crêde-o; e, esperai nEle; e 
amai-o. Logo, a fé, a esperança e a caridade são virtudes ordenadas 
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para Deus. [...] Logo, as virtudes teologais não são humanas. 
(AQUINO, 1980:1480). 

 

  Pelas virtudes teologais Deus torna os homens valorosos e os aproxima 

Dele. Estas virtudes são espontâneas porque não são produtos de um hábito e 

porque não é preciso esforço pessoal para alcançá-las. Elas fazem com que o 

homem conheça e ame a Deus e se torne mais próximo dEle. 

A primeira virtude teologal é a fé. Ela leva o homem a crer e perseverar 

em alguma coisa. A prudência, o homem pode adquirir paulatinamente, como 

pode conseguir a fortaleza e alcançar pelo esforço próprio à justiça e a 

moderação, mas, para crer com firmeza, não basta só querer, é necessário que 

essa aprovação do intelecto se dê naturalmente, como apuramos na Suma 

Teológica, questão LXII, artigo I: “A razão e a vontade se ordenam 

naturalmente para Deus, como princípio que é o fim da natureza.” 

(Ibid.,p.1481). 

Com isto, a fé não nasce no homem por uma obrigação, ou por um 

dever, ou ele a têm ou não tem. A fé aflora naturalmente sem nenhuma 

imposição e só a possui quem acredita em Deus. Por outro lado, a esperança 

segunda virtude teologal, pode ser vista como a expectativa de algo possível e 

positivo de acontecer. Geralmente, é alguma coisa que o homem deseja de 

melhor e que o mobiliza a ter esperança no amanhã. 

No dicionário de filosofia e ciência culturais, Santos (1963) leva a 

compreender que a esperança não é um produto da vontade do homem, mas 

da espontaneidade, porque ela não é uma manifestação do homem, mas é 
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algo que se manifesta pelo homem. Logo, a esperança leva o homem a 

esperar por algo maior, mais perfeito e que venha um dia se concretizar, 

proporcionando a felicidade: “A esperança visa um objeto principal, que é o 

bem esperado. Agostinho se refere à esperança pela qual confiamos, pelos 

méritos já adquiridos, em que chegaremos à beatitude, isto é próprio da 

esperança formada, consecutiva à caridade”. (AQUINO, 1980:1485). 

Para compreendermos mais sobre a fé e a esperança, relataremos um 

ocorrido nos anos 60, que elucida com perfeição essas duas virtudes. O diretor 

Esteves (2006) conta que o ano de 1968 foi uma época que trouxe esperança e 

fé a muitas pessoas. Os Estados Unidos passavam por um período 

revolucionário. Havia protestos raciais e Martin Luther King acabava de ser 

morto. Para completar esta situação calamitosa, a pobreza e a guerra do 

Vietnã, estavam sem controle. Neste momento periclitante da história, Bobby 

Kennedy percebeu que tinha que tomar uma atitude em favor da população e, 

dominado pela coragem garra e determinação, apresentou para a multidão 

uma nova política que traria esperança e fé a inúmeras pessoas. Ele 

representava um não-político, parecia real e verdadeiro e, isso, era o que todos 

esperavam. Independente que ele estivesse ajudando seu irmão John Kennedy 

a concorrer à presidência, ele estava disposto a fazer o trabalho difícil e, ao 

executá-lo, entregava-se de corpo e alma, pois, acreditava que todos mereciam 

ter uma vida melhor. 

Os americanos, os negros e os latinos, estavam abarrotados de 

esperança e fé, e acreditavam que o amanhã pudesse ser mais justo e 

verdadeiro. Bobby foi um homem que, naquele momento cheio de incertezas e 
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temores, preencheu o vão entre os brancos e os negros, jovens e velhos, ricos 

e desprovidos. O simples gesto de tocar nas mãos das pessoas era muito 

significativo, pois, eram pessoas as quais ninguém dava atenção. Bobby se 

tornou o grande defensor do movimento pelos direitos civis e todos 

depositaram nele uma grande esperança de um futuro melhor. Em um dos 

seus discursos ele falou: 

 

[...] o que está claro para mim é que, em última análise, podemos 
trabalhar juntos. E o que vem acontecendo nos Estados Unidos nos 
últimos três anos, a divisão, a violência, as distâncias dentro da nossa 
sociedade, separação entre brancos e negros, entre pobres e ricos ou 
entre grupos etários ou na guerra do Vietnã. Podemos trabalhar 
juntos, somos um grande país. Um país altruísta e compassivo. 
(BOBBY, DVD, 2006). 

 

Bobby falava e agia com o coração e sua transparência na forma de ser 

nutria no país uma expectação por um futuro mais aprazível. Mesmo após seu 

trágico assassinato, um novo despertar renascia nos corações quebrantados 

daqueles que buscavam encontrar seus ideais realizados, pois sua grandeza 

de idéias daria continuidade em outra pessoa. Desta maneira, a esperança e a 

fé continuaram sendo nutridas por outros cidadãos e por outros dirigentes, que 

valorizavam a dignidade do cidadão. 

A terceira virtude teologal é a caridade. Ela é conhecida como a mãe de 

todas as virtudes porque simboliza a bondade suprema para consigo mesmo, 

para com os outros, além de ser originária do Ser Infinito. A caridade supera a 

nossa forma de ser e, graças a ela, o homem ultrapassa seus próprios limites. 
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A caridade é o amor e a raiz de todas as virtudes. “O amor é o princípio de todo 

afeto.” (AQUINO,1980:1484). 

Conferimos que as virtudes teologais não são produtos de uma prática, 

porque o homem pode praticar a caridade sem possuí-la no coração. Pode 

querer mostrar que tem uma crença, sem alimentá-la no seu interior; pode 

demonstrar aos outros que tem esperança sem mesmo tê-la em sua 

consciência. Desta forma, o homem pode praticar atos de fé, atos de 

esperança e de caridade e ainda estar distanciado dessas virtudes. Vimos que 

não basta o homem desejar possuir estas virtudes, não basta querer ser o que 

não é, é preciso tê-las e praticá-las genuinamente com amor, porque a 

caridade vence a natureza do homem fazendo com que ele progrida, cresça e 

se torne alguém de excelência. Veremos a seguir que as virtudes cardeais se 

revelam à disposição do amor, como apresentado na Suma Teológica, questão 

LXII artigo I: 

 

Agostinho diz que as quatro virtudes cardeais manifestam a ordem 
de amor. Ora, este é caridade, considerada como uma virtude 
teologal. [...] Logo, essas virtudes (morais e teologais) distinguem 
entre si. (Ibid.,p.1482). 

 

As virtudes cardeais sem as virtudes teologais desaparecem, esmaecem 

e se apagam. É relevante que elas andem juntas, visto que são valores 

necessários para a vida do homem. Torna-se difícil de acreditar no homem que 

se diz virtuoso e em sua vida as demonstrações de seus valores ficam a 

desejar, portanto, mais vale praticar boas ações do que falar. Assim, espera-se 
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que o homem que possui virtudes cardeais busque humildemente força nas 

virtudes teologais, pois, nesta união, estará a sua grandeza.  

Segundo Santos (1963), o termo cardeal vem de cardo, cardinis, que em 

latim, quer dizer gonzo (dobradiça), em torno do qual gira alguma coisa. No 

caso da dobradiça, gira a porta, por conseguinte, as virtudes cardeais são 

aquelas consideradas essenciais em torno das quais, gira o homem. Na Suma 

teológica Questão LXVI, Artigo I afirma:  

 

[...] bem aventurados os pobres de espírito – diz: Sabemos que são 
quatro as virtudes cardeais, a saber: a temperança, a justiça, a 
prudência, a fortaleza. Ora, estas são virtudes morais. Logo, as 
virtudes morais são cardeais. (AQUINO, 1980:1472). 

 

As virtudes cardeais não são voltadas diretamente para Deus, mas para 

o comportamento do ser humano, como as atitudes e ações. Elas ajudam o 

homem a agir corretamente, e a vencer as chamadas “tentações”, evitando 

praticar atos que não sejam corretos. Por isso, indiretamente, essas virtudes 

aproximam o homem de Deus, são morais, pois, direcionam o individuo para 

praticar o bem.  

  A primeira virtude cardeal é a prudência, ela ajuda o homem a ponderar 

a melhor maneira para tomar uma ação, ou seja, ela faz o homem pensar antes 

de agir. Por isso, é uma virtude intelectual. Ela própria não é capaz de realizar 

atos morais, mas, guia o homem na tomada das decisões além de conduzi-lo 

para fins mais desejáveis. 
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[...] a prudência é a disposição que permite deliberar corretamente 
sobre o que é bom ou mau para o homem (não em si, mas no mundo 
tal como é, não em geral, mas em determinada situação) e agir em 
conseqüência, como convier. A prudência condiciona todas as outras 
virtudes; nenhuma, sem ela, saberia o que se deve fazer, em como 
chegar ao fim (o bem) que ela visa. (SPONVILLE, 2007:38). 

 

A prudência determina que o homem medite e raciocine para ter 

capacidade de resolver diferentes questões. Também impõe uma reflexão 

pessoal para descobrir os caminhos mais sensatos para alcançar melhores 

resultados.  

O mestre Aquinate ao ler as Sagradas Escrituras enquanto esteve preso, 

fez profundas reflexões sobre a conduta perfeita e desejável para o homem. 

Nela, encontrou versos que responderiam às suas inquietações, como no caso 

do Evangelho de Mateus: “Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; 

portanto, sede prudentes como as serpentes e símplices como as pombas.” 

(Mt, 10:16). 

SPONVILLE (2007:38-43) estudou diferentes pensamentos sobre a 

prudência: 

 

[...] Para Aristóteles, a prudência seria uma virtude intelectual, pelo 
fato de haver-se com o verdadeiro, com o conhecimento e com a 
razão. [...] Para Santo Tomás, a prudência é que deve reger as outras 
três: a temperança a coragem e a justiça, sem ela, não saberiam o 
que se deve fazer, pois, [...] a prudência não reina, mas governa. [...] 
A prudência decide e a coragem provê. Os Estóicos consideravam a 
prudência uma ciência (“a ciência das coisas a fazer e não fazer”, 
diziam eles), o que Aristóteles recusara legitimamente, pois só há 
ciência do necessário e prudência do contingente. A prudência supõe 
a incerteza, o risco, o acaso, o desconhecido. [...] A prudência não é 
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uma ciência; ela é o que faz as suas vezes quando a ciência falta. [...] 
A prudência dos antigos (phronésis, prudentia) vai, portanto, bem 
além da simples evitação dos perigos, a que a nossa praticamente se 
reduz. As duas, no entanto, estão ligadas e esta, de fato, aos olhos 
de Aristóteles ou de Epicuro, pertenceria ao domínio daquela. A 
prudência determina o que é necessário escolher e o que é 
necessário evitar. [...] “A prudência”, dizia santo Santo Agostinho,  “é 
um amor que escolhe com sagacidade”. [...] o amor as guia; a 
prudência as ilumina. 

 

Estes pensadores reafirmam que as virtudes cardeais são morais, pois 

tratam dos atos humanos e dos bons costumes perante a sociedade e para si 

próprio. Assim, a prudência é necessária até para resguardar a moral dos 

excessos, “[...] moral sem prudência é moral vã ou perigosa.” (Ibid., p.44), por 

isso, ela precisa da sabedoria e do entendimento, como disse Aristóteles, até 

para decidir entre o certo e o errado. Seguiremos com a segunda virtude 

cardeal conhecida como temperança. 

Segundo Santos (1963), a temperança consiste em melhorar o vigor 

apetitivo e sensitivo, de maneira a moderar os prazeres dentro dos limites 

permitidos pela razão. A temperança é a moderação no comer, a sobriedade 

no beber e a castidade no prazer sexual. Outras virtudes a auxiliam: a decência 

no modo de vestir e comportar-se, a mansidão para ajudar a conter a ira, a 

compaixão no momento de castigar e a modéstia para conter os excessos. Em 

tudo, o homem precisa da temperança, pois o educa a usufruir das coisas na 

hora certa, no tempo correto e na quantidade apropriada. A temperança é o 

freio da alma do homem que o ensina a ser moderado em todas as atitudes.  

 

A temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores 
de nossos prazeres, em vez de seus escravos. É o desfrutar livre, e 
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que por isso, desfruta melhor ainda, pois desfruta também da sua 
própria liberdade. (SPONVILLE, 2007:46). 

 

De que tipo de liberdade o escritor esta se referindo? É a liberdade na 

qual o homem pode fazer aquilo que lhe dá prazer sem exageros, mas com 

moderação, permitindo que ele usufrua das coisas que gosta sem perder o 

controle de si mesmo, por isso, Aquinate disse: “[...] toda virtude que coíbe as 

paixões e reprime, chama-se temperança.” (AQUINO, 1980:1475). Ao 

contrário, o antônimo da temperança é a intemperança, na qual o homem se 

torna escravo de seu próprio desejo, impulso e força. Com a falta da 

temperança o homem perde o equilíbrio, querendo sempre mais, chegando ao 

ponto de não se contentar nem mesmo com os excessos, proporcionando a si 

mesmo, tristeza, insatisfação e infelicidade. 

Para Santos (1963), a fortaleza consiste na capacidade do homem 

enfrentar as mais difíceis situações, como a morte e os problemas de saúde.  A 

fortaleza é chamada de heroísmo quando o homem consegue passar ou 

enfrentar a morte. “Fortaleza é a que nos fortifica contra os perigos da morte.” 

(AQUINO, 1980:1475). Por outro lado, o medo é a condição emocional que faz 

o homem parar frente ao perigo. Por sua vez, a fortaleza é a triunfo sobre o 

medo e a audácia é um afrontamento ao risco e à morte, porém, se torna 

virtude, quando contida, moderada. Deste modo, os meios para enaltecer e 

robustecer a fortaleza são os exercícios que consistem em encarar os riscos e 

a perseverar naquilo que objetivamos. A fortaleza também é auxiliada por 

outras virtudes, a saber: pela prudência onde encontra apoio e equilíbrio. A 

paciência, que faz com que o homem suporte as adversidades. A generosidade 
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que é caracterizada pela grandeza da alma. A confiança por ter aptidão para 

enfrentar os riscos. A tenacidade por ter firmeza para ultrapassar as barreiras 

exteriores e, por fim, a constância que não se modifica frente a quaisquer 

obstáculos. A Suma Teológica, na questão LXI do artigo IV, esclarece que 

fortaleza e a temperança não são distintas entre si. 

 

A fortaleza verdadeira consiste em nos vencermos a nós mesmos, 
sem nos deixarmos abrandar ou dobrar por nenhuma sedução. Já a 
temperança conserva o modo e a ordem em tudo o que deliberamos 
agir ou dizer, logo, as virtudes em questão não são distintas entre si. 
(Ibid., p.1475-1476). 

 

Veremos que todas as virtudes cardeais interagem entre si formando 

uma maior solidez. Seguiremos com a quarta e última virtude cardeal chamada 

de justiça. 

 

Sobre a justiça (SPONVILLE 2007:71-72) diz: 

 

A justiça se diz em dois sentidos: como conformidade ao direito (jus, 
em latim) e como igualdade ou proporção. „Não é justo‟, diz a criança 
que tem menos que as outras, ou menos do que julga lhe caber; e 
dirá a mesma coisa a seu amiguinho que trapaceia – nem que seja 
para restabelecer uma igualdade entre eles -, não respeitando as 
regras, escritas ou não-escritas, do jogo que os une e os opõe. Do 
mesmo modo, os adultos julgarão injustas tanto a diferença 
demasiado gritante das riquezas (é nesse sentido sobretudo que se 
fala de justiça social) quanto a transgressão da lei (que a justiça, isto 
é, no caso, a instituição judiciária, terá de conhecer e julgar). O justo, 
inversamente, será aquele que não viola nem a lei nem os interesses 
legítimos de outrem, nem o direito (em geral) nem os direitos (dos 
particulares), em suma, aquele que só fica com sua parte dos bens, 
explica Aristóteles, e com toda a sua parte dos males. A justiça situa-
se inteira neste duplo respeito à legalidade, na Cidade, e à igualdade 
entre indivíduos. 
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Para ficar mais claro este entendimento, o autor recorreu a Aristóteles 

em sua obra Ética a Nicômaco onde diz: “O justo é o que é conforme a lei e o 

que respeita a igualdade, e o injusto o que é contrário à lei e o que falta com a 

igualdade”. (ARISTÓTELES apud SPONVILLE, 2007:72)9. Vemos que há uma 

pressão entre a justiça como legalidade e seu valor enquanto legitimidade. Ou 

seja, a lei nem sempre é justa, logo, se ela é injusta é legítimo contestá-la. 

Neste sentido, é preciso deixar claro que a lei sendo justa ou não, ela é a lei, 

mas ela não é a justiça. Assim, o significado da justiça ganha força como 

virtude e como valor da igualdade e da equidade. “[...] Lei é lei, seja justa ou 

não. Mas ela não é, portanto, a justiça, o que nos remete ao segundo sentido. 

Não mais a justiça como fato (a legalidade), mas, a justiça como valor (a 

igualdade, a equidade)...”. (ibid., p.73). Portanto, mesmo que os dois sentidos 

da justiça sejam conflitantes é desejável que percorram juntos, pois são 

preceitos morais estabelecidos a todo o cidadão que busca viver em harmonia. 

  

Sponville (2007) recorre novamente a Aristóteles que diz: 

 

[...] A equidade também não dispensa a inteligência, a prudência, a 
coragem, a fidelidade, a generosidade, a tolerância...É nisso que 
coincide com a justiça, não mais como virtude geral e completa, 
aquela que contém ou supõe todas as outras, aquela de que 
Aristóteles dizia tão belamente que a consideramos a mais perfeita 

                                                 
9
 ARISTÓTELES, Étique à Nicomaque, V, 2, 1129 a 34 (trad.Tricot, p.216). Ver também 

Grande Morale, I, 23, 1193 b (trad. Dalimier, Les grands livres d`étique, Arléa, 1992, 
PP.111ss.). 
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das virtudes e [que] “nem a estrela da noite, nem a estrela da manhã 
são tão admiráveis”. (ARISTÓTELES apud SPONVILLE, 2007:94)

10
. 

 

 Santos (1963) afirma que o valor da justiça se constitui da igualdade, da 

equidade e da retidão em considerar e respeitar o direito e o valor que são 

devidos a alguém ou a alguma coisa. Desta maneira, a justiça deixa de ser 

particular e passa a ser completa, ou seja, aquela que contêm todas as outras 

virtudes cardeais, pois ela permite o equilíbrio da moderação, da temperança, 

da fortaleza e da prudência.  Por isso, o valor da justiça é tão significativo. O 

homem precisa procurar compreendê-lo e praticá-lo no seu dia a dia para viver 

com dignidade. 

O mestre Aquinate mostra que as virtudes cardeais só serão completas 

se uma estiver ligada a outra: 

Não é verdadeira prudência a que não é justa, temperada e forte; 
nem perfeita a temperança que não é forte, justa e prudente, nem 
fortaleza íntegra a que não é prudente, temperada e justa, nem 
verdadeira justiça a que não é prudente, forte e temperada. (AQUINO, 
1980:1475). 

 

 Concluímos que a única questão que difere as virtudes cardeais das 

virtudes teologais é que a primeira é alcançada e fortalecida pelo exercício 

diário e a segunda (teologais), por serem divinas, ou o homem as têm em seu 

interior ou não as têm. No entanto, espera-se que o homem que possui as 

virtudes cardeais busque humildemente força nas virtudes teologais, pois, 

nesta união, estará a sua grandeza. 

                                                 
10

 ARISTÓTELES, Étique à Nicomaque, V, 3, 1129 b 27-29 (trad.Tricot, p.219).O texto em 
itálico é uma citação de Eurípes. 
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Após termos examinados os valores na antiguidade clássica e na Idade 

Média, estudaremos a modernidade que continuou o movimento renascentista 

que vinha transformando a literatura e o pensamento em resposta às diversas 

questões da vida. Deste movimento, nasceu a Reforma protestante com  

Martinho Lutero que sacudiu a Igreja Católica contra os abusos que vinha 

cometendo contra o povo e, a partir daí, grandes mudanças aconteceram, 

beneficiando, principalmente, a educação.  

Como já dissemos na breve introdução a Tomás de Aquino, o século XIII 

foi de paz e prosperidade. Infelizmente, nos séculos XIV e XV iniciaram-se as 

calamidades sobre o mundo cristão, entre elas: o Cisma do Ocidente, a Guerra 

dos 100 anos e a Invasão dos Turcos. Após esta passagem desastrosa da 

história, no final do século XV e nos primeiros anos do século XVI o 

renascimento encorajou o imaginário dos europeus: 

 

[...] o discurso de Galileu, ao pequeno ajudante André, expressa o 
entusiasmo e o otimismo que enchiam no Renascimento as mentes e 
os corações progressistas dos europeus pelas perspectivas de 
renovação econômica e social que as navegações e descobertas de 
novas terras suscitavam em todos. [...] Com efeito, o descobrimento 
das Américas foi o fruto mais vislumbrante do período renascentista, 
o tempo mais ousado e revolucionário da história da civilização 
ocidental. (informação verbal)

11
. 

 

O Renascimento traria um novo olhar na concepção do mundo, causaria 

uma alteração na visão do futuro. Foi neste período que se destacaram muitos 

intelectuais voltados para a formação de um novo homem: os humanistas. 

                                                 
11

 NOSELLA, Paolo. O século XVI. Aculturação Católica. Disciplina “Leitura dos Clássicos da 
Educação, UNINOVE, 2007. 
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Igualmente, ocorreria uma série de mudanças: as expansões das navegações 

marítimas ampliariam, as cidades se desenvolveriam, o escravo passaria a ser 

assalariado. Neste período, o estado que mais sobressaiu foi Portugal, se 

transformando numa economia mercantil favorecendo a burguesia. 

 Embora Portugal no século XVI se destacasse como o mais 

progressista, no quesito religioso, preferiu permanecer arraigado ao catolicismo 

de Roma. 

 

[...] não conseguindo compreender que a Reforma protestante 
representava o segundo grande alicerce da modernidade. [...] A 
revolução burguesa encontrara no humanismo renascentista seu 
primeiro impulso, mas teve na Reforma protestante sua segunda 
grande motivação ideal. (informação verbal)

12
. 

 

A Reforma protestante desencadeou uma série de transformações que 

favoreceriam a população encapsulada pela falta do conhecimento.  

Partindo dessa premissa, investigaremos os valores da Reforma com 

Martinho Lutero e da Contra Reforma com Inácio de Loyola. Investigaremos os 

trabalhos: Lutero e Educação, realizada por Nely Machado de Freitas, sob a 

orientação do prof. Giovanni Semeraro e a própria obra do teólogo, Educação e 

Reforma. 

 

                                                 
12

 Ibid., p.6 
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1.8. Martinho Lutero e Inácio de Loyola 

 

Segundo Freitas (2000), Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro 

de 1483 em Eisleben, na Alemanha. Era filho de pais camponeses de origem 

humilde. Contudo, eram pais determinados em fazer o que fosse necessário 

para que o filho pudesse ter uma excelente formação. Em 1484, se mudaram 

para Mansfeld, onde Martinho Lutero iniciou seus estudos. Aos 14 anos, após 

concluir as séries iniciais, ingressou na escola superior de Magdeburgo. Para 

manter seu próprio sustento, atuava como cantor ambulante, tornando-se um 

músico admirado por todos. Após terminar os estudos preparatórios em 1501, 

foi enviado à Universidade de Erfurt, onde estudou lógica e filosofia. Em 1502, 

recebeu o título de bacharel em artes e em 1505 com vinte anos de idade, 

licenciou-se. Respeitando o desejo do seu pai de querer vê-lo advogado, no 

mesmo ano começou a estudar direito. Neste mesmo ano, dia 02 de julho, 

voltando da casa dos seus pais, enquanto caminhava pelo campo, foi atingido 

por uma forte tempestade que quase lhe custou à vida. Naqueles momentos, 

fez um voto a Sant‟ana, que se ele vivesse ingressaria ao mosteiro para se 

tornar um monge. “No dia 2 de julho, Lutero promete ser monge e no dia 17 de 

julho procura o Convento dos Frades Agostinianos em Erfurt, para entrar na 

vida monástica.” (LUTERO, 2000:121). 

Isolado do convívio social, dedicou-se a ler os escritos de Santo 

Agostinho e dos escolásticos. Entretanto, ao vasculhar a biblioteca, achou, por 

acaso, uma cópia da Bíblia Latina que jamais havia visto antes. Despertado 

pelo desejo de saber mais, começou a lê-la impacientemente e ficou admirado 
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ao perceber que apenas poucas informações das Escrituras eram ensinadas 

ao povo. Por dois anos estudou teologia, e, no dia 03 de abril de 1507, foi 

ordenado sacerdote. Em vista disto, deveria sentir-se realizado, mas, ao 

contrário, algo o afligia, pois, não encontrava respostas para as mais diversas 

perguntas que rondavam sua mente, principalmente, sobre sua salvação. 

Todavia, ele entendeu que não seria pela quantidade de feitos bons que viesse 

a fazer que garantiria sua salvação. Com esta compreensão, passados alguns 

dias, o superior geral da Ordem, João Staupitz, o indicou a ser professor de 

teologia na Universidade de Wittenberg, visto que se destacava pela sua 

erudição e inteligência. Paralelamente, continuava estudando a língua grega e 

hebraica. No dia 09 de março de 1509 obteve o grau de Baccalaureus Biblicus. 

Agora, com vinte e oito anos de idade, foi enviado a Roma para resolver 

questões entre sete conventos da sua ordem e o superior geral da mesma 

ordem. Esta missão diplomática o deixou perplexo pela falta de espiritualidade: 

 

A corrupção, imoralidade, as zombarias, o desrespeito do clero e da 
cúpula da igreja para as coisas sagradas marcaram uma profunda 
decepção. [...] embora profundamente entristecido, as esmagadoras 
desilusões sofridas não o levaram a descrer da sua igreja. (FREITAS, 
2000:14). 

 

Martinho Lutero continuou firme em seus propósitos independente do 

que havia presenciado e ouvido. Em 1512, recebeu o título de Doutor em 

Teologia passando a ser o professor de Bíblia da Universidade de Wittenberg. 

Ensinava a base das línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o 

grego do Novo Testamento, incluindo conquistas do humanismo na ciência da 
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interpretação de textos. No mesmo ano, foi eleito subprior do convento da 

universidade. Em 1515, a assembléia geral em Gotha o indicou a ser superior 

do distrito, que era composto por onze conventos, que ficaram sob sua 

orientação e autoridade. Por outro lado, o papa Leão X aprovou a concessão 

de indulgências gerais em toda Europa em favor de todos os que contribuíssem 

com qualquer soma de dinheiro para a reedificação da catedral de São Pedro 

em Roma. Farto e indignado por diversas ocorrências que já vinha observando, 

sobretudo pela venda das indulgências, publicou 95 proposições (teses) 

referentes à doutrina e abusos cometidos pela Igreja Católica. Na véspera do 

dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, fixou publicamente na 

porta do castelo daquela cidade as 95 teses contra as indulgências, para serem 

discutidas entre os acadêmicos ou qualquer que se opusesse a elas, fosse por 

escrito ou por debate oral, conforme o costume da época. Lutero fazia diversos 

questionamentos sobre as indulgências e esperava que todos abrissem os 

olhos para isto. 

As rendas de todo reino cristão estão sendo sugadas nessa 
insaciável Basílica. Nós, germanos, não podemos nos ocupar de São 
Pedro. Melhor seria que ela não fosse construída do que ver nossas 
igrejas paroquiais espoliadas. Porque o papa não constrói sozinho 
São Pedro? Ele é o mais rico [...] faria melhor se vendesse São Pedro 
e desse o dinheiro aos pobres. (LUTERO, 1971 apud FREITAS, 
2000:15)

13
. 

 

No entanto, não ambicionava e nem imaginava que este ato provocaria 

um movimento na história da igreja.  Segundo Freitas (2000), o teólogo estava 

com o zelo inflamado, pois achava o cúmulo que a chamada “santa igreja” 

vendesse o perdão dos pecados. Em 1518 e 1519, Lutero escreveu os livros 

                                                 
13

 Lutero, Grandes Personagens da História Universal. São Paulo: Abril S/A, Cultural e 
Industrial, 1971, v.3,p.531-532. 
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que seriam a base da sua nova doutrina: O Papado de   Roma, O apelo à 

nobreza cristã da nação alemã, O cativeiro babilônico da igreja e, por último, 

Da liberdade do cristão. Neste mesmo ano, o papa Leão X ordena que o 

teólogo se retrate e reconheça o valor das indulgências. Como esperado, ele 

se recusou, causando descontentamento maior do papa, ainda mais porque 

Lutero tinha o apoio da assembléia da ordem dos agostinhos e do corpo 

docente da Universidade de Wittenberg. O papa Leão X, vendo-se em situação 

periclitante, pois não queria causar oposição cerrada, condecorou o protetor de 

Lutero, Frederico, o sábio, com a ordem da rosa áurea da virtude, mas, com o 

objetivo principal que ele fizesse Lutero voltar atrás de tudo que já havia 

doutrinado. O objetivo do papa quase teve sucesso, mas o teólogo, firme nos 

seus intentos, fez uma carta ao papa declarando submissão e também 

reafirmando sua doutrina da justificação pela fé, sem os méritos das obras. Isso 

arrojou ainda mais a expulsão de Lutero pelo papa, pois, além disso, ele 

declarou que nem todas as doutrinas de João Hus (queimado como herege em 

Constança, em 1415) eram falsas e que os concílios são susceptíveis a 

cometer erros. 

Decidido, Lutero, em 1520, escreveu três livros apresentando a 

incompatibilidade do sistema da salvação papal e o ensino bíblico. Queimou 

publicamente a bula papal que pronunciava herético todos os seus escritos e, 

por isso, foi excomungado pelo papa. 

 

Em 3 de janeiro de 1521, o papa Leão X emite a bula de excomunhão 
de Lutero. E em 26 de maio, é publicado o édito de Worms, que 
proíbe a divulgação e o ensino da doutrina defendida por Martinho 
Lutero. Lutero é banido. No Wartburgo, ele traduz o novo testamento. 
(LUTERO, 2000:122). 
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Lutero, todavia, recebia apoio às suas idéias da nobreza e da burguesia 

alemã que tinham interesse nas propriedades e rendas da Igreja Católica e 

porque não concordavam em continuar pagando os impostos e taxas. Mesmo 

assim, a situação do teólogo ficou difícil de sustentar. Correndo risco de vida, 

em 1522, voltou a ser professor em Wittenberg, acompanhado de seu amigo 

Felipe Melanchthon, com quem instruíram centenas de estudantes alemães, 

boêmios, poloneses, finlandeses e escandinavos. Durante todos estes 

acontecimentos, a doutrina de Lutero era cada vez mais divulgada e ensinada, 

além de receber ânimo dos alemães e de outros povos: 

 

No começo de 1524, lançou em Wittenberg seu manifesto pela 
criação de manutenção de escolas cristãs, cujo título original era Aos 
Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha para que Criem e 
mantenham Escolas (Ibid., p.4). 

 

O fato é que a Reforma já havia começado e Lutero procurava 

consolidar as igrejas e as escolas que haviam aderido a Reforma em território 

alemão e países vizinhos. Depois destes acontecimentos já citados, muitos 

outros aconteceram, entre eles: a Guerra dos Camponeses em 1525, seu 

casamento com a ex-freira de nome Catarina de Bora, com quem teve seis 

filhos, e a recusa do Edito de Worms contra Lutero pela cidade de Espira no 

ano de 1526. De 1527 a 1529, Lutero organizou as igrejas protestantes 

realizando cultos na língua do povo e escreveu dois manuais de instrução, 

ainda usado, até hoje nas igrejas luteranas, denominados: Catecismo Menor 

(para crianças) e Catecismo Maior (para os pais). Em 1529, a união das 
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quatorze cidades do sul da Alemanhã e os seis príncipes do norte protestaram 

contra Carlos V, pois, queria impedir o avanço da Reforma. (Foi por causa 

deste acontecimento que originou a palavra protestante). Com tudo isso, os 

mosteiros passaram a decair e esvaziar, marcando, assim, seu engajamento 

pela manutenção e fundação das escolas. 

Segundo Lutero (2000), as escolas deveriam incluir os princípios 

pedagógicos propostos pelo movimento humanista, essencialmente, o 

aprendizado de línguas, como também novos conteúdos e bons livros, com o 

objetivo de capacitar pessoas para trabalhar tanto no meio eclesial como no 

secular. Lutero percebia que as condições do ensino estavam sendo 

desenvolvidas, mas seu olhar analítico via a necessidade de apresentar aos 

pais a importância e a necessidade de enviar seus filhos às escolas. Desta 

maneira, em 1530 redigiu e publicou o livro: Lugar de Criança é na Escola.  A 

intenção de Lutero não era criar uma teoria educacional voltada 

exclusivamente para a visão cristã. O que realmente desejava era desenvolver 

uma educação formal para a sociedade, uma educação de qualidade. Logo 

depois, ampliando sua compreensão, aplicou seu conhecimento de que Deus 

age no mundo por dois governos, a saber: 

 

[...] o espiritual e o secular. Com seu governo espiritual ele age 
mediante a Palavra, tendo em vista a redenção das pessoas. Com 
seu governo secular ele opera através da razão humana, com o 
objetivo de preservar e fazer prosperar a humanidade e a criação. 
Para governar de ambas as formas, Deus se utiliza de pessoas, que 
para tal devem estar muito bem preparadas. Daí o papel central das 
escolas e a necessidade de pais e mães enviarem filhos e filhas a 
elas. (LUTERO, 2000:5). 
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Lutero teve uma luta rigorosa. Sua visão de homem era muito maior do 

que aquela dogmatizada pela Igreja Católica de Roma. Ele foi acentuando 

paulatinamente o crescimento intelectual nas pessoas, fazendo com que elas 

saíssem daquele mundo encapsulado e barrado pela ditadura da igreja. Desta 

maneira, poderiam enxergar um mundo de favorecimento pessoal, de 

instrução, de conhecimento, agregando valores humanos e desprendendo o 

fitado olhar do misticismo que vinha sendo pregado obrigatoriamente na mente 

dos menos favorecidos. Portanto, graças ao guerreiro educador e escritor 

vigoroso, a escola daria oportunidade para todas as crianças retirarem o véu e 

abrirem os olhos para um novo alvorecer. Por isso, ele alertava aos pais da 

importância de levar seus filhos à escola. 

Em 1545, o papa Paulo III convoca o concílio de Trento, com o 

imperador Carlos V, defensor da fé católica já há quinze anos. (Este concílio se 

estenderia até 1563). Em 1546, Lutero viajou para Mansfeld para mediar um 

conflito entre os condes. Entretanto, neste período, ele encontrava-se bastante 

doente, e estava decepcionado ao ver que a Igreja Católica continuava lutando 

contra a sua maneira de apresentar o evangelho. Já muito enfraquecido e 

debilitado, no mesmo ano, no dia 18 de fevereiro, antes do desenlace fatal, 

sentindo que sua hora se aproximava, citou o verso bíblico do Evangelho de 

São João: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna.” (Jo, 3:16). No dia 22 de fevereiro, o Doutor em teologia, que construiu 

sua carreira brilhantemente, iniciando como músico, depois frade, sacerdote, 

professor e escritor de várias obras, foi sepultado em Wittenberg, deixando sua 

marca e sua grandiosa história que mudaria o mundo. 
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Notavelmente, Martinho Lutero proporcionou a liberdade religiosa. 

Igualmente, tiveram outros pensadores que se posicionaram contra o poder da 

Igreja, a saber: Erasmo de Roterdã, Thomas Morus, John Wyclif, John Huss, 

Ulrich Zwinglio e João Calvino, que dirigiu a Reforma na Suíça. A Reforma 

ultrapassou largamente as fronteiras da Alemanha, atingiu a Dinamarca, 

Noruega, Suécia, Suíça, os países baixos, a Inglaterra e parte da França. 

Com a Reforma, os intelectuais renascentistas foram chamados de 

humanistas por  empenharem-se em estudar as humanidades, os idiomas 

clássicos (latim e grego), a história antiga (da Grécia e de Roma), a filosofia, as 

artes, a ciência e a literatura greco-romana, com o propósito de conhecer o 

homem. 

O primeiro tratado e prédica que Martinho Lutero realizou referente às 

questões educacionais foi em 1524 e 1530. Seis anos após, algumas cidades 

criaram escolas seguindo as propostas de Lutero, porém, existia resistência 

entre as famílias em enviar os filhos para as escolas, pois, eles fariam falta 

como mão de obra. Lutero objetivava que com as escolas, todos pudessem se 

instruir e se formar, e também ler a Bíblia pelo próprio interesse e tirar suas 

conclusões, sem mais depender da Igreja Católica como única fonte de 

informação. 

A Lutero deve a Alemanha seu esplêndido sistema educacional - em 
suas origens e concepções. Porque ele foi o primeiro a reclamar uma 
educação universal, uma educação do povo todo, sem consideração 
de classe. (EBELING, 1998, apud FREITAS, 2000:23)

14
. 

 

                                                 
14

 EBELING, Gerhard. O pensamento de Lutero. Rio Grande do Sul: Sinodal, 1998. 
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No período em que Lutero lutava pela educação, as escolas da 

Alemanha estavam abandonadas e as instituições escolares eram impróprias 

para o ensino, o que motivava a sua marginalização. “Em primeiro lugar, 

constatamos hoje em todas as partes da Alemanha que as escolas estão no 

abandono”. (LUTERO, 1995:303). O objetivo da Igreja Católica era formar 

padres, monges e freiras. Entretanto, quando ela percebe que a população 

estava escapando dos seus domínios e os cristãos enviavam seus filhos à 

escola, toma nova direção: 

 

[...] Fundou conventos, escolas e estados de modo que um jovem 
poderia fugir dele somente por um milagre especial de Deus. Mas 
agora, ao ver que as armadilhas são desarmadas pela Palavra de 
Deus, o diabo muda de idéia e quer que não se estude mais nada. 
(LUTERO, 2000:10). 

 

Neste momento, Lutero chama a atenção da multidão para a importância 

da educação dizendo: 

 

Imploro a todos, meus caros amigos, pelo amor de Deus e da pobre 
juventude, que vocês não julguem essa causa pouco importante. 
Muitos que não enxergam a intenção do príncipe do mundo agem 
assim. Trata-se de uma causa séria e importante. Dela depende 
muito, para Cristo e para o mundo, que ajudemos e aconselhemos a 
juventude.É a solução também para nós e para todos. (Ibid.,p.11). 

 

Lutero queria mostrar à população que não desistisse de uma educação 

que valeria a pena tanto para os adultos como para seus filhos. Ele conseguia 
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ver claramente que todo o dinheiro que vinha sendo arrecadado pela Igreja 

tinha outras prioridades, menos para a educação. Assim, disse: 

 

[...] agora estou livre dessa ladroeira e doações no futuro, graças a 
Deus. Daqui em diante ele pode doar, como agradecimento e para a 
glória de Deus, parte disso para a escola, para educar as crianças 
pobres, onde está empregado tão bem. (Ibid.,p.12). 

 

Lutero, com o apoio de Felipe Melanchthon, seu amigo, companheiro e 

orientador, levou sua obra educacional adiante: “A elaboração das estruturas 

organizativas e dos conteúdos culturais próprios das escolas secundárias da 

Reforma é devida sobretudo a Felipe Melanchthon”. (CAMBI, 1999 apud, 

BARBOSA, 2006:166)15. 

Desta forma, Lutero iniciava uma nova proposta de ensino com métodos 

mais eficazes para que crianças e jovens pudessem crescer com uma 

bagagem de ensino mais enriquecedora. O professor Martinho Lutero não 

aceitava que as crianças ficassem longe da sala de aula, principalmente, tendo 

idade escolar, igualmente se preocupava com os jovens, pois, para eles, todos 

tinham direito a apreender novos conteúdos e novos valores. Fechar os olhos 

para o abandono escolar e deixar a população a mercê dos dogmas da igreja 

de Roma era algo inadmissível.  

Lutero sabia que a falta de uma boa educação poderia causar sérios 

problemas no desenvolvimento e formação das crianças e jovens. 

                                                 
15

 CAMBI, Franco. O século XVI: o início da pedagogia moderna.Tradução Álvaro Lorenci. 
História da Pedagogia. São Paulo: UNESP,1999. 
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É bem verdade: se as universidades e conventos continuarem como 
estão sem a aplicação de novos métodos de ensino e modos de vida 
para os jovens, preferiria que nenhum jovem aprendesse qualquer 
coisa e que ficassem mudos. [...] Em minha opinião, nenhum pecado 
exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus e nenhum merece 
maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as 
crianças, quando não as educamos. (LUTERO, 1995: 306-307). 

 

Lutero quando pensava na educação das crianças não se limitava 

apenas no conhecimento da Bíblia e na liberdade cristã que elas teriam mas, 

no benefício que o ensino traria à sociedade e à igreja reformada. Afinal, uma 

sociedade com pessoas instruídas e educadas é muito melhor do que uma 

sociedade afundada pela ignorância. “[...] muito antes, o melhor e mais rico 

progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, 

muitos cidadãos, ajuizados, honestos e bem educados”. (Ibid.,p.309). Desta 

maneira, ele defendia uma educação para o crescimento pessoal e intelectual, 

portanto, enaltecia no currículo secundário a valorização de um vasto saber: o 

aprendizado das línguas (latim, hebraico e grego), da gramática, acompanhado 

da leitura de obras literárias, das artes liberais, da ciência e história, como 

também, o ensino do  canto e da música. A jurisprudência, e a medicina eram 

recomendadas para as universidades. Assim, as crianças poderiam agregar ao 

seu conhecimento um rico aprendizado que abririam o olhar para o mundo: 

 

[...]Onde, porém, há conhecimento das línguas, aí as coisas se 
desenvolvem com frescor e vigor, e a Escritura é trabalhada. [...] a 
história, os tornaria prudentes e sábios para saberem o que vale a 
pena perseguir e o que deve ser evitado nesta vida exterior, e para 
poderem aconselhar e governar os outros de acordo com estas 
experiências.[...] Falo por mim mesmo: se eu tivesse filhos e tivesse 
condições, não deveriam aprender apenas as línguas e história, mas 
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também deveriam aprender a cantar e estudar música com toda a 
matemática. (Ibid.,p.316-319). 

 

Se faz necessário salientar que, por longo tempo na Idade Média, o 

curriculum que se destacava era o trivium que compreendia a gramática, 

retórica e dialética, e o quadrivium composto por aritmética, geometria, 

astronomia e música. Contudo, na concepção dos humanistas, proposta 

apresentada pelo amigo de Lutero, Felipe Melanchthon, em 1528, o ensino 

tomava como ponto principal o studia humanitatis, constituído das seguintes 

disciplinas: gramática, retórica, poética, história, filosofia moral, matemática, 

astronomia, ciências, música, danças, outras artes e exercícios físicos. Foram 

com estas disciplinas que as escolas reformadas no decorrer do século XVI se 

organizaram, nunca deixando de priorizar a doutrina como ponto central. Ainda, 

Lutero lutou por bibliotecas de excelência, excluindo aquelas obras que 

considerava desnecessárias e mantendo livros de qualidade. 

 

Eu faria uma seleção [...] até mesmo jogaria fora toda essa porcaria e 
abasteceria minha biblioteca com livros decentes e consultaria 
pessoas especializadas nisso. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura 
em latim, grego, hebraico e alemão, ou em outras línguas deveria 
fazer parte dela. Depois os melhores intérpretes e os mais antigos, 
ambos, em grego, hebraico e latim. [...] livros úteis para aprender as 
línguas, como, os poetas e oradores, sem perguntar se são pagãos 
ou cristãos, gregos ou latinos. É deles que se deve aprender à 
gramática. [...] livros sobre artes liberais e outras matérias. [...] livros 
jurídicos e de Medicina, embora seja necessária uma boa seleção dos 
comentários. [...] crônicas e compêndios de História, em qualquer 
língua, pois, estes são maravilhosamente úteis para entender o rumo 
do mundo e para governá-lo, mas, também, para enxergar os 
milagres e obras de Deus. (LUTERO, 2000:46). 
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Com esta escolha criteriosa dos livros, Lutero compunha seu projeto 

curricular para as escolas e universidades reformadas. Em vista disto, 

podemos indagar: onde estão os valores que compõem este currículo escolar? 

Parece muito nítido que nos compêndios selecionados estão os valores que 

contribuiriam para a formação das crianças e jovens, pois nestes compêndios 

selecionados, estão inseridos os valores morais, éticos e religiosos, como os 

norteadores para se viver melhor. Lutero aceitou os princípios pedagógicos 

humanistas, pois entre outras coisas, dava prioridade ao estudo das línguas, o 

que propiciaria às crianças e jovens a particular leitura e interpretação da 

Bíblia, ou seja, a liberdade para que tirassem suas próprias conclusões. Além 

dos conhecimentos bíblicos, as demais disciplinas poderiam preparar os jovens 

para servir à sociedade e à Igreja. 

A proposta curricular de Lutero não objetivava punições, coações 

psicológicas, temores e medos, mas simplesmente, uma formação de 

qualidade. Portanto, se anteriormente, os filhos e alunos respeitavam seus pais 

e professores, certamente, era por causa dos métodos a que eram submetidos, 

e não pelo sentido genuíno da palavra respeito, pois, uma educação repressora 

só tende a causar um ensino ineficaz e sem aproveitamento. 

 

Pois as escolas de hoje não são mais o inferno e purgatório de 
nossas escolas, nas quais, éramos torturados com declinações e 
conjugações, e de tantos açoites, tremor, pavor e sofrimento não 
aprendemos, simplesmente, nada. [...] quando a disciplina é aplicada 
com maior rigor e tem algum resultado, o máximo que se alcança é 
um comportamento forçado ou de respeito; no mais, continuam sendo 
meras toras, que não têm conhecimento nem nesta nem naquela 
área, não sabem responder nem ajudar ninguém. (LUTERO, 
1995:319). 
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Para Lutero, a escola deveria oferecer um ensino aprazível, despertando 

o interesse da criança para o aprendizado, além de oferecer a liberdade do 

sujeito no processo educativo “[...] a educação cristã, segundo o princípio de 

Lutero, é educação para a liberdade.” (VOLKMANN, 1984:104). A liberdade 

proporcionaria novas descobertas sobre a Bíblia, sobre o mundo, abriria as 

portas para o conhecimento e daria o livre arbítrio para o jovem decidir o futuro 

que quisessem seguir. Seja um futuro justo, respeitoso e solicito para com o 

próximo, ou um futuro sem valores. Portanto, para que ensino de Lutero fosse 

difundido de forma adequada, era necessário possuir professores capazes e 

qualificados e, quanto a isto, ele estava tranqüilo, pois, “Deus nos agraciou tão 

ricamente, concedendo-nos uma grande quantidade de pessoas aptas a instruir 

e educar maravilhosamente a juventude.” (LUTERO, 1995:306). Ele valorizava 

o cargo do professor, tanto que chegava a ficar indeciso sobre a importância do 

ministério ou da função de ser professor. 

 

De minha parte, se eu soubesse ou tivesse que abandonar o 
ministério da pregação e outras incumbências, nada mais eu 
desejaria tanto quanto ser professor ou educador de meninos. Pois, 
sei que ao lado do ministério da pregação, esse ministério é o mais 
útil, o mais importante, e o melhor. Inclusive, tenho dúvidas sobre 
qual deles é o melhor. (Ibid., p.359). 

 

Lutero sabia que era obrigação dos pais enviarem seus filhos para a 

escola, pois com bons professores as crianças teriam uma formação 

primorosa. Por isso apelou a eles este feito, contudo, tinha consciência que não 

poderia depender dos pais para manter as escolas, tão pouco considerava 

responsabilidade de a Igreja sustentar os educadores, por isto, considerava 
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obrigação do Estado a criação e manutenção das escolas, além de manter os 

professores. “Portanto, a necessidade nos obriga a manter educadores 

comunitários para as crianças. Ou cada um terá que sustentar um educador 

particular”. (LUTERO, 2000:18).  A quem pertencia essa responsabilidade? “[...] 

acaso as autoridades e o conselho querem desculpar-se e dizer que nisso não 

lhes diz respeito?”. (LUTERO, 1995:308). Para Lutero, a obrigação com as 

despesas educacionais seria das instituições políticas locais porque desta 

maneira haveria progresso e melhoria da cidade:  

 

[...] caberá ao conselho e às autoridades dedicarem o maior esforço à 
juventude. Sendo curadores, foram confiados a eles os bens, a honra, 
o corpo e a vida de toda a cidade. [...] agora, o progresso de uma 
cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros. [...] 
o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem 
pessoas bem instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e bem 
educados. (LUTERO, 2000:19). 

 

Com o novo sistema educacional, todos saíram ganhando: os pais por 

poderem colocar seus filhos na escola desde cedo, o estado porque teriam 

cidadãos preparados para desempenhar tarefas na sociedade, como também 

professores qualificados para ensinar e a Igreja por saberem que logo teriam 

pastores preparados para pregar o evangelho e a continuar mobilizando as 

mudanças sociais da época. Segundo Freitas (2000:52), “[...] Lutero colocava o 

ofício do professor junto com o de pastor, no topo da sua escala de valores”. 

Ou seja, para ele não havia diferença entre as duas funções, pois tanto uma 

como outra estavam preocupadas com o desenvolvimento intelectual e 

espiritual das crianças e jovens. 
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Uma questão que nos chamou a atenção foi o fato de Lutero, em 1530, 

apelar a todos os pais para que enviassem seus filhos à escola para que 

recebessem uma educação formal cristã. A escola seria para todas as crianças 

ricas e pobres. Lutero tinha uma preocupação com as crianças pobres, pois 

seus pais não entendiam a importância delas serem instruídas. A preocupação 

que tinham era que seus filhos não passassem fome e não ficassem doentes. 

Por isso aceitavam que o filho estudasse para aprender um oficio e ajudar 

financeiramente em casa. Faltava-lhes uma visão maior dos benefícios que 

uma educação formal poderia lhes trazer e isso prejudicava o desenvolvimento 

das crianças. Destarte, Lutero apreciava que todas as crianças pobres 

freqüentassem a escola, pois além de crescerem intelectualmente, poderiam 

colaborar com o trabalho da igreja. 

 

Esses meninos capazes deveriam ser encaminhados ao estudo, 
especialmente os filhos da gente pobre, pois para essa finalidade 
foram instituídas as prebendas e tributos de todas as fundações e 
conventos. Naturalmente também os outros meninos deveriam 
aprender ao menos a entender o latim a escrever e ler, mesmo que 
não fossem tão capazes; pois não precisamos somente de eruditos 
doutores e mestres na Escritura; também precisamos de pastores 
comuns que preguem o Evangelho e o catecismo ao povo jovem e 
rústico, que batizem e administrem o sacramento.  (LUTERO, 
1995:342). 

 

Há os que poderiam dizer que Lutero só se preocupava em difundir sua 

doutrina, mas vimos que seu intento era mostrar os benefícios que uma 

educação de qualidade poderia proporcionar na vida de todos. Poderiam vir a 

ser ministros e administradores do lar, como também poderiam se envolver e 

terem cargos na sociedade. Lutero almejava que a educação tornasse “[...] 
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pessoas capazes de governar igrejas, países, pessoas, casas, filhos e 

criadagem”. (Ibid., p.330).  

A sabedoria de Lutero fazia com que ele tivesse um olhar atento às 

necessidades daquela época. Tinha prazer em ajudar o próximo e isso é visto 

na citação já apresentada por nós, quando disse: “[...] precisamos de pastores 

comuns que preguem o Evangelho e o catecismo ao povo jovem e rústico” 

(LUTERO, 1995:342). Ele se preocupava com o camponês e com aquele que 

dificilmente teria oportunidade de apreender sobre a Bíblia. Para isso, não 

buscava doutores e mestres, pelo contrário, queria formar pastores da mesma 

origem, que viveram os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, pois, estes 

falariam ao povo usando uma linguagem simples e de fácil compreensão. Os 

pregadores não se limitavam em falar apenas sobre os ensinamentos bíblicos, 

mas também, sobre o dever dos pais enviarem os filhos à escola. 

É justo admitir que graças a Lutero a educação avançou como um direito 

de todo o cidadão. Ele defendeu esta causa perante as autoridades e a 

população. As escolas foram criadas e mantidas sem deferir o direito apenas à 

classe sacerdotal, mas, agora, para todos.  

Ao estudarmos sobre Lutero nos deparamos com os seguintes valores: a 

justiça, quando propôs educação para todos, independentemente da condição 

social. O respeito no modo de educar as crianças e jovens. Agora, uma 

educação acolhedora sem forçar a criança sob métodos opressores. Também, 

sua pregação não se pautava em ditar regras ou normas, mas em dialogar com 

a população. Com sua forma solicita, ergueu uma sociedade apagada e 
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sofredora à luz da educação. Graças a Lutero sua influência estendeu-se à 

educação, a economia, a política e a música. 

Outro autor que faz parte deste cenário histórico foi Inácio de Loyola. 

Investigaremos seus valores com o apoio do historiador S.M. J.Daurignac na 

obra: Vida de Santo Inácio de Loyola: Fundador da Companhia de Jesus  e o 

escritor Jesus Maria Souza, com a obra: O Jesuítas e a Ratio Studiorum: As 

raízes da formação de professores na Madeira.  

Segundo Daurignac (2006), Inácio era filho do ilustre D. Beltrão Yánez 

de Onaz y Loyola e de D. Marina Sáenz de Licona y Balda. Ambos de linhagem 

nobre tiveram sete filhos homens e três filhas, quando em 1491 nasceu Inácio 

na província de Biscaia. De 1491 a 1522, viveu sua infância, juventude e se 

converteu. 

Quando Inácio terminou sua educação, começou a fazer ensaios na 

carreira das armas sob a direção do Duque de Nájera, D. Antônio Manrique, 

que também era vice-rei de Navarra. Ao saber que o Conde André de Foix 

marchava em direção à Espanha com um considerável corpo do exército, o 

vice-rei precisou ir com urgência para a província de Castela buscar reforço de 

tropas navarras deixando o comando das tropas de Pamplona para seu 

sobrinho que, bravamente, lutou para defender a Espanha e ao Soberano. 

Todavia, no meio da batalha foi ferido e levado ao quartel general dos 

franceses (inimigos). Ao contrário do que se podia imaginar, ele foi tratado com 

honra e fez amizade com André de Foix. Passados alguns dias foi 

encaminhado ao castelo da sua família onde poderia ter cuidados médicos. Ao 

chegar ficou sabendo do falecimento do seu pai e, ao ser examinado pelos 
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médicos, foi constatado que precisaria ser operado ou ficaria com sua perna 

defeituosa. Passou por momentos de quase tortura, mas em nenhum instante 

reclamou. A mesma coragem que teve como guerreiro enquanto esteve entre 

as trincheiras, foi a mesma que suportou todas as dores para a sua 

recuperação. Enquanto esteve acamado leu alguns livros, entre eles: A vida de 

nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo frade Ludolfo e a Flor dos Santos, 

ambos em língua espanhola. Logo no início, Inácio não ficou satisfeito com 

este tipo de leitura, pois queria ler romances. Sem opção, se dedicou à leitura 

destas obras. A leitura que falava sobre os Santos começou a incomodá-lo, 

pois comparava a sua vida de prazeres à vida deles: 

 

 [...] dizia ele: duas vontades opostas; uma que me impele para o 
bem, e por ele a felicidade eterna, a outra que me impele para o mal, 
e por ele a eterna infelicidade. Quando reflito largamente sobre as 
vantagens de uma vida penitente, como a dos Santos, experimento 
uma tranqüilidade, uma paz de espírito, uma doçura interior que é 
desconhecida e que o mundo não pode dar-me. Quando ao contrário, 
me deixo arrastar pelo pesar e pelo desejo dos prazeres e da glória 
desta vida, fico com uma perturbação, uma inquietação, uma agitação 
que se assemelham ao remorso, e me tornam desgraçado. É, pois, 
loucura hesitar no partido que devo tomar. Farei o que fizeram os 
Santos. ( DAURIGNAC, 2006:27). 

 

Com sua decisão tomada e, ainda se recuperando, dedicava seu tempo 

a ler, orar, meditar e escrever. Depois de recuperado e com as pernas 

fortalecidas, nos anos de 1522 a 1524 andou como peregrino em Roma e 

Jerusalém e tornou-se mendigo “[...] o elegante cortesão, tão cortejado, tão 

aplaudido, tão amado na corte do seu soberano, o brilhante Inácio de Loyola 

despoja-se dos seus ricos vestidos e cobre-se com andrajos de um mendigo.” 

(Ibid. p. 37).  
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Convertido e seguindo os passos dos Santos, nos anos de 1524 a 1534 

tornou-se mestre e discípulo: “[...] Inácio de Loyola sabia que Deus o destinava 

a fundar uma Companhia de Apóstolos e sentia a necessidade de recrutar os 

seus discípulos entre os jovens que se davam ao estudo das ciências ou das 

letras.” (Ibid.,p.76), contudo, ficava preocupado se tinha capacidade suficiente 

para lidar com os jovens sem prejudicá-los, portanto, se propôs aos trinta e três 

anos de idade voltar a estudar, quesito que não tinha apreciação. Conversou 

com D. Isabel Rosell e D.Inês Pascoal falando do seu projeto e ambos se 

propuseram a ajudá-lo no que fosse necessário. O professor Jerônimo 

Ardebalo o recebeu sem cobrar nada pelas aulas de gramática e, “[...] alguns 

sábios aconselharam-lhe, para lhe formar o gosto, a leitura das obras de 

Erasmo, entre outras as dos soldados cristãos.” (Ibid.,p.78). Empreendeu 

estudos em Barcelona, na Universidade de Alcalá e Salamanca. Sempre 

recebeu ajuda para os estudos até finalizá-los em Paris, onde, juntamente com 

outros companheiros estudantes, fizeram votos da Companhia, em 1534. 

A Contra Reforma já havia sido desencadeada e, em 1545, o papa Paulo 

III convocou o concílio de Trento. Este era formado por uma larga 

representação portuguesa. Neste Concilio, algumas medidas foram tomadas 

para a moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica: 

 

[...] desejava-se uma autêntica milícia, um laborioso exército de 
homens de religião, que vivessem só para ela, no permanente alerta 
da prevenção combativa. O exército surgiu na hora própria. Chamou-
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se Companhia de Jesus e o seu comandante supremo foi Inácio de 
Loyola. (CARVALHO, 1986, apud, SOUZA, 2003:4)

16
. 

 

A outra medida foi a inquisição que, embora criada em 1231, agora, 

retomava suas atividades com todo vigor em Portugal. Essas foram as duas 

armas utilizadas pela Igreja para rever seus valores. Para fazer parte da 

Companhia de Jesus, Inácio desejava pessoas que, igualmente a ele, tivessem 

tido experiências semelhantes,”[...] se quiser seguir a Companhia, há de comer, 

beber, vestir-se e dormir duma maneira própria de pobres” (LOYOLA, 1975:55) 

e compreendessem genuinamente os propósitos da prática apostólica, pois, um 

dos princípios fundamentais da Companhia era defender a fé católica .Esta 

ordem jesuítica iria contribuir para a disciplina do clero, além de propagar o 

catolicismo em terras da América, da África e da Ásia. Eles eram como 

soldados da Igreja que possuíam estrutura militar para combater o avanço das 

heresias do protestantismo (classificação dada no Concílio de Trento). Neste 

combate, o instrumento de defesa para a luta seriam as armas do espírito pela 

perfeição das almas e conversão ao catolicismo.  Todavia, com o passar dos 

tempos, novos acontecimentos se sucederam e Loyola se viu obrigado a 

acrescentar ao seu programa missionário o componente pedagógico nas suas 

atividades: 

 

Todo aquele que nesta nossa Companhia, que desejamos ser 
assinada com o nome de Jesus, quiser militar como soldado de Deus 
debaixo da bandeira da cruz e servir ao único Senhor, e ao Romano 
Pontífice, Vigário seu na terra, depois de fazer voto solene de 
castidade perpétua, assente consigo que é membro de uma 
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Companhia, sobretudo, fundada para de um modo principal procurar 
o proveito das almas na vida e doutrina cristã, propagar a fé pela 
pública pregação e ministério da palavra de Deus pelos exercícios 
espirituais e obras de caridade, e nomeadamente ensinar aos 
meninos e rudes as verdades do cristianismo e consolar 
espiritualmente os fiéis no tribunal da confissão. (RODRIGUES, 1931, 
apud, SOUZA, 2003:5)

17
. 

 

É nesta citação moral que ficou firmado a inclusão de ministrar o ensino. 

A Companhia tornou-se uma congregação essencialmente docente e obedeceu 

às exortações do Concílio de Trento para a formação da juventude.  

Ao mesmo tempo que somos tocados pelos intentos da Companhia, 

percebemos que o estudante não poderia ter a liberdade religiosa, pois, como 

diz a citação acima, deveria “servir ao único Senhor e, ao Romano Pontífice, 

Vigário seu na terra.” Mesmo que o propósito final fosse fazer o bem ao 

próximo, Inácio fazia imposições rigorosas se quisesse fazer parte da 

Companhia. Os valores religiosos católicos vinham arraigados de normas e 

exigências, ao contrário, não poderia fazer parte da Companhia. Esta era sem 

dúvida uma visão oposta à de Lutero, que almejava que todos pudessem 

estudar a Bíblia, para tirarem suas próprias conclusões e, com estes estudos, 

pudessem ser úteis para a igreja, como também para a sociedade. 

Lutero igualmente se preocupava com a educação desde a idade 

escolar. Desejava que toda a criança pudesse ir à escola para se desenvolver 

e crescer intelectualmente. Para tanto, propunha uma escola com um ambiente 

acolhedor, livre de represárias, castigos, um espaço onde a criança fosse 

respeitada. Por outro lado, Loyola seguia à risca os preceitos da Igreja Católica 
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impondo os valores aceitos por eles com uma educação que tivesse uma 

disciplina severa quanto ao espírito e com certa moderação nos castigos 

corporais. A Companhia de Jesus se preocupava com a formação de jovens 

para que se tornassem professores para ensinar aos meninos e rudes as 

verdades do cristianismo. Será que com maior moderação nos castigos 

corporais ou com uma forte ação moral e religiosa, verdadeiramente, Loyola 

conseguiria promover o valor ao estudo? Outra questão que nos inquieta é 

imaginar o que teria acontecido se algum estudante no decorrer dos estudos na 

Companhia de Jesus começasse a questionar algum ensino que ele não 

concordasse. Seria torturado? Perseguido como aconteceu com Lutero? 

Segundo Souza (2003),  no início, os Colégios da Companhia eram 

locais de moradia para os jovens jesuítas em formação. Tempos depois, 

decidiu-se aumentar a educação para os estudantes não religiosos e, desta 

maneira, os colégios da Companhia estenderam-se pela Europa, aos reinos de 

Nápoles e no oriente, chegando até o Japão. Entre todos, Portugal foi o que 

mais teve progresso. Os colégios foram tomando novas formas de ensino 

passando a valorizar a parte cultural, a gramática, mas, jamais esquecendo de 

enaltecer e defender a Igreja Católica e o Papa. 

Dentre todos os colégios, o que mais se destacou foi o Colégio Romano 

(1550), fundado por Inácio e considerado modelo de todas as instituições 

pedagógicas jesuíticas. Era um colégio de gramática, humanidades e doutrinas 

cristã e de regime gratuito. A partir daí os colégios jesuíticos foram criados, 

iniciando nas cidades de Portugual com Simões Rodrigues  (amigo de Inácio, 

que fez votos para servir a Companhia).  Por volta de 1556, ano do falecimento 
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de Inácio, já havia doze províncias organizadas: Portugal, Castela,  Aragão,  

Andaluzia, Itália, Alta Alemanha, Baixa Alemanha, França, Índia, Japão, Brasil 

e Etiópia. Gradualmente, em Portugal, inauguraram-se várias classes em latim. 

Desta maneira, os colégios se expandiram tendo a necessidade de uniformizar 

o currículo, os objetivos, os métodos de estudo e de trabalho para todos os 

colégios da Companhia. Vários projetos começaram a surgir, entretanto, foi a 

Ratio Studiorum (manual pedagógico de ensino jesuítico) publicado em 1599 

que se tornou documento oficial, definitivo e ficou considerado o genuíno 

tratado metodológico a ser seguido em todos os colégios da Companhia, 

compreendendo tanto os processos didáticos para a transmissão de 

conhecimentos, como os estímulos pedagógicos para assegurar o sucesso no  

esforço educativo. 

Este novo programa educacional representou uma verdadeira ruptura 

em relação às antigas faculdades, visto que a estrutura específica desse novo 

método proporcionava local apropriado para apreender, tempo de aula, seleção 

dos conteúdos ensinados e uma hierarquia de poder18. Como também, ofertava 

aos professores da ordem uma nova proposta de curriculum e métodos. 

 

[...] Este plano de estudos oferece aos professores da Companhia um 
curriculum fixo e um conjunto coerente e graduado de objetivos e de 
métodos, desde as classes de gramática até as de teologia, que 
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 SOUZA, Maria Jesus. O Jesuítas e o Ratio Studiorum. As raízes da formação de professores 
na Madeira. Portugal: Universidade da Madeira, 2003.  
A hierarquia era composta pelo Geral (figura mais elevada na Companhia), um Provincial 
(supervisionar a formação dos bons professores por toda província. O Reitor (figura central do 
colégio e dirigia a reunião dos professores. O Prefeito de Estudos (braço direito na orientação 
pedagógica. Acompanhava toda a vida escolar com visitas periódicas as aulas. Era o 
responsável por formar e aconselhar os novos professores.O Prefeito da Disciplina (ajudava o 
Prefeitos de Estudos na manutenção da ordem e do bom comportamento e se preciso 
comunicava a reitoria. 
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foram seguidas, quase sem alteração, até 1832, sob o nome de Ratio 
Studiorum. O título completo é Ratio atque Institutio Studiorum 
Societatis Jesu. (SOUZA, 2003:11). 

 

Com este curriculo os professores passariam a ter um norteador para 

trabalhar em sala de aula e os alunos iriam gozar de uma educação integral 

voltada ao desenvolvimento da inteligência junto com outras atividades, a 

saber: aulas complementares, teatro, jogos de memória entre os alunos, sem 

dizer, da intensa educação religiosa católica que não podia passar 

desapercebida. 

Para que tudo se desenvolvesse adequadamente, o novo método Ratio 

Studiorum, era formado por uma “[...] compilação de regras de bem ensinar. [...] 

a redação destas regras resultou da participação massiva dos homens no 

terreno da experiência” (Ibid.,p.14). 

A regra 6 do prefeito dos estudos inferiores designava que: 

 

 [...] pelo menos de quinze em quinze dias, acompanhe o professor; 
veja se ele dá atenção suficiente à doutrina cristã, se progride como 
de ser na preparação e repetição das lições; se se comporta, enfim, 
com distinção e rectidão nas suas relações com os alunos. [...] uma 
vez por mês assista as aulas dos professores, leia por vezes os 
apontamentos dos estudantes. Se vir ou ouvir alguma coisa que 
mereça um conselho, converse, com o professor com delicadeza e 
afabilidade, após ter verificado bem  do que se trata, se for 
necessário, exponha a situação ao Reitor. [Regra 17 do Prefeito do 
Estudo]. (Ibid.,p.12). 

 

É notório como a Companhia de Jesus logrou êxito com o método 

pedagógico. Os valores eram fielmente dispostos na sua prática e existia uma 
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preocupação com o professor e, consequentemente, os alunos seriam os 

maiores beneficiados porque seriam educados com integridade de caráter e o 

futuro deles seria bem mais promissor. 

Independente de ter ou não o novo método, a Companhia mantinha 

intacta a formação religiosa e moral. O trabalho de servir a Deus contribuiria 

para que o professor se tornasse uma pessoa melhor e aprendesse a praticar 

os valores em diferentes questões. Conhecendo suas fraquezas e apegado ao 

serviço religioso, o professor estaria fortalecido para que nada viesse a 

prejudicar sua prática: “[...] Como trabalhar o espírito da criança se não lhe 

conhece nem as energias, nem dos defeitos nem os recursos maravilhos?” 

(SCHIMBERG, 1913, apud SOUZA, 2003:13)19. Embora a questão da 

obrigatoriedade religiosa fosse ponto central para poder ser um professor nos 

colégios da Companhia, vemos que com o novo método a proposta da religião 

traria melhoras na conduta do professor e no trato com os alunos em sala de 

aula. Além disso, os futuros professores eram ensinados a desenvolver sua 

intelectualidade com as disciplinas denominadas artes liberais humanistas, 

formação literária (latim, grego e hebreu) e filosofia. Aqueles designados ao 

ensino superior deveriam estudar teologia e, depois de formados, deveriam ser 

instruídos como ministrar o ensino e acompanhar as atividades dos alunos.  

Por fim, o que distingui Lutero (Reforma) de Inácio de Loyola (Contra 

Reforma), em nosso ponto de vista, foi a questão da educação. Lutero 

democratizou o ensino fundamental para todos, por uma instrução popular e 

moderna, permitindo aos estudantes desde a infância, novas descobertas, seja 
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 SCHIMBERG, A. L´éducation morale dans les colleges de la Compagnie de Jésus en France 
sous I´Ancien Régime (XVIe,XVIIe,XVIIIe, siécles). Paris: Honoré Champion,1913. 
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no ensino das Sagradas Escrituras ou em livros didáticos. Com isso, haveria 

uma mudança da mentalidade do povo para uma nova sociedade. Por outro 

lado, Loyola se preocupou em garantir uma educação para os jovens com 

fundamentos religiosos e com disciplinas eclesiásticas. O êxito veio com o 

método Ratio Studiorum que trouxe diretrizes para preparar o docente e, 

notavelmente, formulou os valores necessários para que todo professor 

estabelecesse uma relação de respeito e harmonia em sala de aula. Contudo, 

observamos que no quesito estabelecido antes deste novo método, a forma de 

“castigar moderadamente os alunos”, com a intensão de que estes tomassem 

gosto pelo ensino, não confere valores e sim, desvalores. 

No século XVI, as escolas reformadas se organizaram e, desde a 

instauração da sociedade moderna, as bases sociais, morais, culturais, 

economicas, politicas e educacionais da sociedade antiga foram tomando nova 

direção; a classe burguesa passava a reclamar formas mais concretas para se 

viver e, neste momento, a Igreja Católica com sua educação dogmatizada 

continuava atenta a todas as modificações não permitindo que nada fugisse do 

seu controle. Desta maneira, a historicidade, o conhecimento e a cultura tinham 

seu limite determinado. Contudo, com as novas exigências, as mudanças 

educacionais começaram a surgir mais intensamente e, para a época, o novo 

método jejuítico foi importante como ação inovadora e transformadora para a 

educação, visto que os valores foram sendo revelados nos métodos utilizados 

pelos educadores que se propunham educar as crianças e os jovens. 

Em seguida, outros educadores vão se destacando e, no século XVII, 

outro brilhante pedagogista evidenciou-se ao apresentar em 1657 para a 
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sociedade européia o esplendoroso tratado denominado: Didática Magna, de 

autoria do educador chamado Coménio, que na forma latina corresponde ao 

nome Komensky20, significando habitante de Komna, local onde se originou sua 

familia. 

 

1.9. João Amós Coménio 

 

Conforme relata Walker (2001), Comênio nasceu em 28 de março de 

1592 em Nivnice na Moravia, região da Europa central, pertencente ao antigo 

reino da Boêmia (atual República Tcheca). Filho de pais seguidores do 

protestantismo, desde cedo recebeu forte influência dos valores cristãos com 

embasamentos bíblicos, o que contribuiu para a sua formação. Ainda muito 

novo perdeu os pais. 

Logo após concluir os estudos secundários, em 1611, foi enviado para a 

Universidade Calvinista de Herborn, Nassau, para estudar teologia. Neste 

período, seu pensamento foi marcado pelas lições do teólogo calvinista João 

Henrique Alsted e se familiarizou com a obra de Ratke sobre o ensino das 

Línguas e de outros estudiosos que tinham preocupações com as reformas 

educacionais, iniciando a elaboração de um glossário Latino – Checo. De 1613 

a 1618 foi ordenado sacerdote, depois pastor de Fulnek, na Moravia, e reitor 

das escolas dos irmãos, e, ao mesmo tempo, se casou com Madalena 
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 COMÉNIO, Amós João. Didáctica Magna. Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos 
2ª ed.Trad. Joaquim Ferreira Gomes. Praga: Fundação Calouste Gulbenkian, 1957. 
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Vizovska com quem teve dois filhos. Desde então, começou a escrever cartas 

ao Céu, expondo soluções para os problemas sociais pela aplicação dos 

princípios cristãos. Ocupava-se também em ajudar seus paroquianos como se 

fossem seus filhos, e ensinava às crianças a conhecer e amar a natureza. As 

lutas entre católicos e protestantes naquela época eram impiedosas, o que 

levou à Guerra dos Trinta Anos. Em 1621, a cidade em que morava, foi 

invadida, saqueada e queimada e muito do que Coménio tinha escrito, foi 

perdido. Logo depois, sua esposa e os filhos contraíram uma epidemia e 

morreram. As adversidades na vida do teólogo continuaram, mas ele 

continuava escrevendo obras filosóficas e pedagógicas, propondo mudanças 

radicais. Do ano de 1627 em diante se dedicou zelosamente a escrever a obra 

da reforma pedagógica, que já havia despertado seu interesse quando ainda 

era estudante em Herborn no período em que foi reitor e professor em Prerov e 

em Fulnek.  

Entre outras obras, dedicou-se a escrever uma para seus compatriotas, 

cujo nome era “a arte de ensinar”. Nesta época em que estava na Boêmia, as 

ordens eram seguir o catolicismo ou ter que abandonar a Boêmia, assim, optou 

em deixar em definitivo este lugar, se refugiando em Leszno, na Polônia, onde 

deu aulas para o ginásio. 

Tempo depois, acreditando na libertação do seu país, procurou 

favorecê-lo com obras que o ajudassem a reconstruí-lo: 

 

[...] Começa por reunir uma vasta documentação pedagógica. Ele 
próprio fornece, ao longo das suas obras, os nomes daqueles cujos 
trabalhos segue atentamente: Elias Bodin, João Cecílio Frey, Ratke, 
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Lubin, etc. Escreve aos pedagogos alemães para obter mais amplas 
informações. Além disso conhecia bem as doutrinas que, sobre a 
educação, haviam professado Lutero, Melanchton e Calvino, assim 
como os jesuítas e o célebre reitor do ginásio de de Estransburgo, 
João Sturm, e os pedidos de reformas do sistema pedagógico 
medieval, preconizadas por Eramo, Rabelais e Montaigne. 
(COMÉNIO, 1957:10-11). 

 

Sua mente estava sempre envolvida em projetos científicos e 

educacionais. A partir de 1628, Coménio desejava colocar nas mãos dos 

alunos um livro que tornasse o estudo das línguas e, principalmente, do latim, 

mais eficiente e fiel. Em 1631, publicou uma obra como se fosse uma 

enciclopédia que contivesse todos os conhecimentos da época.  Até aquele 

ano, Coménio havia escrito muitas outras obras, mas a maior de todas foi 

concluída no ano de 1632, denominada: Didática Magna, sendo traduzida em 

latim em 1657 e impressa no idioma original somente no século XIX. 

Consultaremos os seguintes professores e escritores: Daniel Walker, autor da 

obra Coménio: o Criador da Didática Magna e João Luiz Gasparin com a obra, 

A Emergência da Modernidade na Educação. 

Ao escrever a Didática Magna, o educador Tcheco almejava que fosse 

uma ciência universal onde todos pudessem alcançá-la sem excluir ninguém. 

 

Processo seguro e excelente de instituir em todas as comunidades de 
qualquer Reino cristão, cidades e aldeias, escolas tais, que toda a 
juventude de um e de outro sexo, sem exceptuar ninguém em parte 
alguma, possa ser formada nos estudos, educada nos bons 
costumes, impregnada de piedade. E, desta maneira, possa ser, nos 
anos da puberdade, instruída em tudo o que diz respeito à vida 
presente e à futura, com economia de tempo e de fadiga, com agrado 
e com solidez. (COMÉNIO, 1957:43). 
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O professor João Luiz Gasparin (2007), do departamento de Teoria e 

Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá, ressalta que 

Coménio chamou sua Didática de “Magna” porque não queria que sua obra 

fosse delimitada e restringida apenas a um local, mas que todos tivessem 

acesso a ela. O teólogo ambicionava que ela fosse grande, exatamente, como 

o mundo que estava sendo descoberto naquela ocasião com a expansão do 

comércio e das navegações. Seu tratado desenvolveu uma racionalização de 

todas as ações educativas, indo da teoria didática até a realidade do cotidiano 

em sala de aula. Para o teólogo, a prática escolar deveria reproduzir os 

processos da natureza e, na relação entre professor e aluno seriam 

respeitadas as possibilidades e os interesses da criança. 

 

Didática significa arte de ensinar, [...] um método universal de ensinar 
tudo a todos, e de ensinar com tal certeza, que seja impossível não 
conseguir bons resultados [...] sem nenhum enfado, e sem nenhum 
aborrecimento para os alunos e para os professores, mas antes, 
como sumo prazer para uns e para os outros.[...] encaminhando os 
alunos para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para 
a piedade sincera. (COMÉNIO, 1957: 45-46). 

 

O pensador enfatizava que a educação deveria ser pautada numa 

instrução que conduzisse aos “bons costumes” e à “piedade sincera” e, sem 

aborrecimentos tanto para o aluno, como para o professor. Esses intentos 

vieram da influência dos valores cristãos que Comênio recebeu desde 

pequeno. Ele fundamentou sua Didática nas Sagradas Escrituras porque 

acreditava que nela se encontravam os princípios essenciais para a formação 

do homem: 
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[...] Coménius encarava a ciência como meio de aproximação com 
Deus. [...] encontrava nas Sagradas Escrituras os fundamentos de 
seu sistema filosófico e em todas as suas obras a Bíblia é 
mencionada como fonte de sabedoria. Ciência e religião unem-se em 
Coménius. (COVELO, 1991, apud WALKER 2001:16)

21
. 

 

Segundo Gasparin (2007), para o pedagogista, a criatura humana 

correspondia ao ideal de perfeição e, por ser provido de razão, o ser humano 

poderia entender a si e a todas as coisas, desta maneira, deveria se dedicar a 

aprender e a ensinar. Neste pensamento, ele acreditava que o mais importante 

na vida não era a contemplação e sim, a ação, o fazer. Destarte, para se fazer 

é preciso praticar e, será nesta prática que o professor encaminhará seus 

alunos na verdadeira educação. A Didática esta repleta de valores que servem 

como norteadores para o exercício da verdadeira didática pautando sempre no 

respeito para com as crianças. 

Coménio organizou sua Didática em quatro períodos levando em conta o 

desenvolvimento da criança, seu amadurecimento e imputou aos pais a 

responsabilidade pela educação de seus filhos. Ele se preocupou com todo o 

processo de crescimento da criança desde a escola materna, até a academia e 

os benefícios que esse processo atribuiria na formação delas. 

 

[...] a escola materna faz lembrar a amena primavera, embelezada de 
rebentos e de florinhas, [...] as criancinhas de seis anos, bem 
exercitadas pelos cuidados dos pais e das amas, parecerem 
semelhantes às arvorezinhas que foram carinhosamente plantadas, 
enraizaram bem e começam a lançar pequeninos ramos. [...] à escola 
primária representa o verão, que nos mostra as espigas cheias e 
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ainda certos frutos precoces; o ginásio corresponde ao outono, que 
recolhe os ricos frutos dos campos, [...] a academia deve assemelhar-
se ao inverno que prepara, para os vários usos, os frutos relhidos, 
para que possa ter-se com que viver durante o resto da vida. [...] 
Todos os ramos principais que uma árvore virá a ter, ela, fá-los 
despontar do seu tronco, logo nos primeiros anos, de tal maneira que, 
depois, apenas é necessário que eles cresçam e se desenvolvam. Do 
mesmo modo, todas as coisas, em que queremos instruir um homem 
para utilidade de toda a vida, deverão ser-lhe plantadas logo nesta 
primeira escola. (COMÉNIO, 1957: 413-415). 

 

Quantas revelações aconteceriam durante todos estes períodos e quão 

importante foi essa atribuição dada aos pais para educarem seus filhos quando 

ainda são dependentes. Cada fase proposta pela Didática faria um marco no 

progresso intelectual, cultural e moral da criança. Além disso, o brilhante 

mestre projetou com o que deveria ser trabalhado nestes períodos: a 

metafísica, ciências físicas, óptica, astronomia, geografia, cronologia, história, 

aritmética, geometria, estática, artes mecânicas, dialética, gramática, retórica, 

poesia, música, economia doméstica, política, moral (ética), estudo da religião 

e piedade.  

Estes estudos deveriam começar desde os seis anos buscando uma 

linguagem adequada à idade e ao entendimento da criança. Contudo, a “moral 

(ética) é a disciplina que, na escola materna deverá, antes de todas, receber 

fundamentos solidíssimos, se queremos que as virtudes sejam como que 

congénitas à juventude bem formada”. (Ibid.,p.419). Para Coménio (1957), os 

valores que comporiam a disciplina moral (ética) necessários na educação da 

criança seriam: a temperança, a limpeza (organização com as coisas pessoais 

e da casa), a veneração (no sentido de reverência, respeito), obediência, 

veracidade, justiça e caridade. A criança deveria ocupar-se com coisas sérias 

ou lúdicas e habituar-se a falar no momento correto. Também as deveriam 
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serem ensinadas a paciência e a cortezia, como igualmente, instruir o aluno a 

ser solicito e usar de urbanidade com o próximo. Além desses valores contidos 

na disciplina moral (ética), ele também ressalta a religião como meta para a 

escola materna. 

 

Finalmente, as crianças de seis anos podem ser introduzidas no 
estudo da religião e da piedade, de modo a aprenderem de cor os 
principais pontos [...] se habituem a não cometer nada de mal, e, ao 
contrário, amando-o, como remunerador benigníssimo do bem, e 
dele esperando misericórdia na vida e na morte, se habituem a não 
deixar de fazer nada de quanto bem se aperceberam que lhe 
agrada a viver sob o olhar de Deus e (como diz a Escritura) a andar 
com Deus. [...] Assim, poderá dizer-se dos filhos dos cristãos aquilo 
que o evangelista disse do próprio Cristo: que Ele crescia em 
sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e dos homens 
(Lucas 2,52). Estas serão as metas, estas serão as tarefas da 
escola materna. (Ibid.,p. 421). 

 

A apresentação dos valores estão bem explícitos em seu plano da 

escola materna que certamente fariam diferença na formação da criança, pois, 

sendo instruída nos princípios, ela interiorizará e se apropriará daquilo que 

apreendeu tendo um maior embasamento para viver depois que se tornar 

adulto.“[...] para se apropriar [...] é preciso que a criança identifique as 

características, propriedades e finalidades dos mesmos. A apropriação 

pressupõe, portanto, gradativa interiorização”. (DAVIS, 1994:12). Coménio 

buscava este tipo de entendimento por parte dos professores: que eles 

educassem seus alunos de forma a compreenderem claramente as finalidades 

de cada valor. 

O mestre morávio alertava em seu tratado sobre a importância da 

disciplina escolar: 
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[...] uma escola sem disciplina é um moinho sem água. [...] Daqui não 
se segue que a escola deva estar cheia de gritos, de pancadas e de 
varas, mas cheia de vigilância e de atenção, da parte dos professores 
e da parte dos alunos. (COMÉNIO, 1957: 401). 

 

O vocábulo “vigilância” vem de “vigilante”, que quer dizer precaução e 

diligência. Desta forma é visível notar que mesmo para disciplinar os alunos 

Coménio tinha preocupação na maneira como deveria ser aplicada a disciplina. 

Ele orientava o professor a observar pontos importantes para a prática da 

disciplina: 

 

[...] por isso, aplicar-se à disciplina sem paixão, sem ira, e sem ódio, 
com tal candura e tal sinceridade, que aquele mesmo a quem a 
aplicamos se aperceba de que a pena disciplinar se lhe aplica para seu 
bem. (Ibid. p. 402). 

 

Coménio alertava os professores para não educarem os alunos com 

maus tratos, pois sabia que desta forma ao invés de despertar o interesse para 

o conhecimento, estaria os afastando, para isso, apresentava o caminho da 

prudência: 

 

[...] Os açoites e as pancadas não têm nenhuma força para inspirar, 
nos espíritos, o amor das letras, mas, ao contrário, têm muita força 
para gerar, na alma, o tédio e a aversão contra elas. Por isso, [...] a 
prudência dá-nos mostras o próprio sol que, no princípio da 
primavera, não incide logo sobre as plantas novinhas e tenras, nem, 
logo desde o princípio, as estreita e queima com o seu calor, mas 
aquecendo-as pouco a pouco, insensivelmente, fá-las crescer e 
ganhar vigor; e, finalmente, quando já são adultas e amadurecem os 
seus frutos e as suas sementes, lança-se sobre elas com toda a 
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força. [...] É desta maneira, que deve chegar-se a criar, nos alunos, 
um amor harmonioso dos estudos. (Ibid.,p. 402). 

 

Coménio explicava a importância deste procedimento disciplinar para 

com os alunos: 

 

[...] Numa palavra, a disciplina deve tender no sentido de que, em 
tudo e sempre, se estimule e se fortaleça, através de um exercício e 
de uma prática constante, a reverência para com Deus, o respeito 
para com o próximo e o desejo de cumprir os deveres e as 
obrigações da vida. (Ibid. p. 404). 

 

Notavelmente, verificamos que a preocupação de Coménio era com a 

educação integral do homem que se daria a partir da criança, exatamente, 

porque a formação do homem não se iniciava na fase adulta e, sim, desde a 

tenra idade. Por isso, enfatizou uma educação primorosa para elas com valores 

imprescindíveis para a formação e sempre mantendo Deus como o centro em 

todas as ações. O fato é que o grande pedagogista no século XVII mudou o 

rumo da educação em um tempo onde a maneira de educar era vista e 

praticada como um castigo: 

 

Comenius é o primeiro verdadeiramente grande pedagogo dos 
tempos modernos. [...] O princípio fundamental da pedagogia de 
Comenius, fiel, nesse ponto, à dupla orientação do pensamento 
reformado, é que cumpre formar o homem com vistas à vida 
espiritual, mas também em face da vida temporal e civil. [...] 
Comenius liga a moral à disciplina escolar: o aluno deve aprender a 
dominar-se, a dirigir a vontade, a estimar o bem pelo bem. [...] Foi um 
grande pedagogista, em quem se viu, com razão, o teórico da 
educação realista pelas coisas e defensor da educação natural 
adaptada ao desenvolvimento espontâneo da criança, o inventor dos 
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métodos intuitivos e ativos, o partidário de um ensino popular 
generalizado. (HUBERT, 1976, apud WALKER, 2001:44)

22
. 

 

Ao escrever sua Didática Magna, Coménio pensou em todos: nos pais, 

nos professores, nos estudantes, nas escolas, no estado e na Igreja, pautando 

sempre nos fundamentos bíblicos. O trabalho desenvolvido por Coménio foi e 

continua sendo investigado nos tempos contemporâneos, talvez, com certas 

modificações para a época, mas seu tratado tem servido de apoio a muitos 

educadores que buscam aperfeiçoar sua didática para melhor atender os 

estudantes. Neste sentido, não foi por acaso que disse: “[...] feliz a juventude 

que tem tais mestres!”. (COMÉNIO, 1957: 407). Em 15 de novembro de 1670, 

o brilhante educador faleceu aos 78 anos de idade em Amesterdã deixando 

cerca de duzentos títulos para serem lidos. 

 

1.10. Jean-Jacques Rousseau e Émile Durkheim  

 

Na Coleção os Pensadores (1999), Rousseau nasceu em Genebra no 

dia 28 de junho de 1712. Filho de Isaac e Suzanne Rousseau de ascendência 

protestante que provinha da região de Paris e da Sabóia. Sua mãe faleceu 

quando ainda era pequeno e seu pai, por causa do comportamento instável, foi 

embora da cidade o deixando na tutela do tio. Aos sete anos tinha o gosto pela 

leitura, herança deixada pelos seus pais. Seu tio o enviou para Bossey a fim de 
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 HUBERT, René. História da Pedagogia. Tradução de Luiz Damasco Pena e J.B. Damasco 
Pena). 3. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional/MEC, 1976. 400 p. 
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estudar com o ministro Lambercier. No ano de 1724, Rousseau, com doze 

anos, volta a Genebra e mora por três anos na casa de um tio. No início, 

sonhava em ser pastor evangélico, mas como seus pais não tinham deixado 

recursos financeiros, não pôde continuar seus estudos nesse sentido, por isso, 

seus sentimentos de inferioridade social começaram a incomodá-lo. Quando 

rapaz muitas tentativas de trabalho lhe foram dadas, mas a única coisa de que 

gostava era a música, os livros e passear pelo campo. 

A vida de Rousseau foi turbulenta e dificilmente seus objetivos davam 

certo. No ano de 1740, foi convidado a ser preceptor de dois meninos. Não deu 

certo, entretanto, aproveitou a experiência para escrever um projeto 

denominado: Projeto de Educação de M. de Sainte-Marie e reuniu 

conhecimentos para a futura grande obra pedagógica: o Emílio. Em 1745, 

juntou-se a Thérèsa Lavasseur com quem teve cinco filhos e todos eles foram 

levados para os orfanatos, pois, Rousseau considerava que não tinha 

condições de cuidar dos filhos sendo pobre e doente. Em 1749, Rousseau 

recebeu o primeiro prêmio ao escrever o Discurso sobre as Ciências e as 

Artes. Passou a ser famoso e continuou escrevendo livros. De 1754 a 1755 

volta a Genebra e retoma a fé protestante. Escreve dois discursos: Origem da 

Desigualdade e sobre a Economia Política. De 1756 a 1762 passou a morar em 

Ermitage e escreve outros livros entre eles: o Emílio ou Da Educação e o 

Contrato Social. Suas obras foram consideradas ofensivas à ortodoxia católica, 

por isso, foi perseguido. Sua saúde se agrava. De 1764 a 1765, refugia-se na 

Inglaterra e escreve Confissões procurando explicar toda a sua vida e o seu 

sentimento. Em 1767, volta à França, casa-se com Thérésa Levasseur e 

publica o Dicionário de Música. Sua esposa o ajuda a minimizar os sintomas 
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psicóticos contribuindo para que ele continuasse escrevendo. Dois anos antes 

de falecer escreve: Devaneios de um Caminhante Solitário, descrevendo sobre 

a natureza e os sentimentos humanos com delicadeza e beleza. Em dois de 

julho de 1778, Jean Jacques Rousseau falece em Ermenonville e foi enterrado 

na ilha dos Choupos. 

Após essa preliminar sobre sua vida buscaremos seus valores em sua 

obra O Emílio ou Da Educação, onde se destaca o novo conceito de infância 

evidenciando sua natureza e o método de ensino de forma natural e com 

liberdade. A fonte é o artigo do professor e escritor Pedro Georgen: Educação 

e Valores no Mundo Contemporâneo. 

 

O Emílio é um ensaio pedagógico sob forma de romance e nele 
Rousseau procura traçar as linhas gerais que deveriam ser seguidas 
com o objetivo de fazer da criança um adulto bom. Mais exatamente, 
trata dos princípios para evitar que a criança se torne má, já que o 
pressuposto básico do autor é a crença na bondade natural do 
homem. (ROUSSEAU,1973: 477). 

 

Os relatos apresentados nesta obra são grandiosos se soubermos 

entender o que o filósofo queria transmitir. Apresenta a educação de um jovem 

afastado e resguardado das influências nocivas da sociedade. Esta civilização 

poderia corrompê-lo e ele seria privado da sua liberdade ficando a mercê dos 

desejos da coletividade, além de ter seus direitos restritos. Seriam estas e 

outras questões que depravariam a sua natureza pura, considerando que isso 

aconteceria se ele saísse do seu estado natural para o estado da civilização. 
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Na natureza da sociedade, o homem se depara com os problemas que 

afligem a sociedade e que são conseqüências das suas próprias realizações: 

as desigualdades sociais, morais e políticas. Vemos com clareza as diferenças 

entre as duas naturezas: do homem e da sociedade. Quanto mais o homem 

busca crescer e se desenvolver na sociedade, mais ele se esquece dos 

valores, exatamente, porque no meio da civilização em que vive há uma 

constante competição para ser reconhecido. Só que este reconhecimento põe 

em jogo os princípios que norteiam a sua conduta. 

Neste sentido, manter Emílio preservado era uma maneira de protegê-lo 

em seu estado natural e, aos poucos, ele iria desenvolvendo sua própria 

natureza, aprendendo os códigos morais e podendo ser livre para sentir, 

pensar e crescer com uma educação pura, pautada no respeito e sem 

intervenções. Portanto, a educação faz diferença, tudo dependerá de como ela 

será ensinada: “O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão 

pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” (KANT, 1996, apud 

GOERGEN, 2005:9)23. 

Uma educação boa produzirá bons frutos, atitudes valorosas, e o 

resultado será a prática do bem. Em contrapartida, se a instrução pelo bem não 

for transmitida desde a tenra idade, época em que acontecem os processos de 

transformações, certamente, as más atitudes prevalecerão devido à própria 

natureza da criança estar em desequilíbrio. A educação moral será significativa 

neste momento para trazer a ordem e a disciplina: 
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[...] o processo educacional deve submeter à natureza humana as 
regras por meio da disciplinação, da cultivação, da civilização e da 
moralização. Esta função não pode ser cumprida pelo professor que 
transmite informações, mas, pelo educador que educa para a vida. 
(GOERGEN, 2005:991). 

 

 

O autor completa seu pensamento com uma citação de Pieper (2003) na 

qual afirma o que seria o bom professor: 

 

[...] deve estar, ele mesmo, comprometido com a idéia de liberdade, a 
qual é o mesmo tempo o objetivo de sua atividade educativa na 
medida em que almeja transformar o educando num cidadão 
esclarecido, maduro, autônomo, capaz de autodeterminar-se e 
responder por seus atos. (PIEPER, 2003, apud GOERGEN, 
2005:991)

24
. 

 

A liberdade unida à educação requer respeito a todas as fases de 

crescimento da criança: “A educação deve ser progressiva, de tal forma que 

cada estágio do processo pedagógico seja adaptado às necessidades 

individuais do desenvolvimento”. (ROUSSEAU, 1973:477). O educador deve 

preocupar-se com as fases do desenvolvimento da criança. Todos os estágios 

deverão ser respeitados, de modo que ela não sofra nenhum inconveniente, 

pois tudo que a criança passar enquanto pequena, dependendo da forma que 

for, poderá se tornar fonte de infelicidade futura.  

Rousseau não teve uma infância privilegiada, logo cedo perdeu a mãe, 

depois o pai foi embora e ele ficou aos cuidados de parentes caridosos. Deste 
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modo, foi crescendo e sentindo na pele as diferenças sociais. Como era muito 

inteligente se destacou como músico e escritor e, desde então, não parou mais 

de escrever.  

Seus escritos foram baseados na sua própria experiência de vida. 

Diferentemente de muitos, ele via a infância por outro prisma. Para ele a tenra 

idade era um momento onde se vê, se pensa e se sente o mundo de uma 

maneira própria, ou seja, a criança sente o mundo com idéias e interesses 

particulares, por ser inocente e boa por natureza. Por isso, orientava os 

professores como educar de forma natural as crianças, levando em 

consideração suas peculiaridades, sempre pautando-se no respeito, sem impor 

normas voltadas aos interesses dos adultos e da vida adulta, pelo contrário, 

dando a liberdade que elas têm direito. Seguindo estas orientações, o 

professor estará iniciando um processo de humanização com seus alunos 

tornando-os seres mais humanos, mais sociáveis e mais tratáveis:  

 

[...] os processos educativos, quanto às relações sociais, são sempre 
encarados do ponto de vista centralizada na noção de liberdade, 
entendida por ele como direito e dever ao mesmo tempo. [...] todos 
nascem homens e livres, a liberdade lhes pertence e renunciar a ela é 
renunciar à própria qualidade de homem. (Ibid. p. 478). 

 

O propósito da liberdade do educador era que a criança aprendesse a 

viver e exercer sua liberdade, desenvolvendo-se, descobrindo-se e tornando-se 

um ser capaz, ou seja, um adulto bom. Este intento de Rousseau permitia que 

as crianças apreendessem sem questões forçosas e, todos os ensinamentos 

direcionados a elas pudessem ser úteis depois. O conceito de valores proposto 
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pelo educador estava ligado à liberdade e à autoridade em interação. Esta 

liberdade é necessária para que a criança saiba quem é o seu instrutor e quem 

irá direcioná-la no caminho para o bem. Em nenhum momento a liberdade 

referida pelo filósofo denota libertinagem. Pelo contrário, sua liberdade 

propunha limites e normas que conduzissem para os princípios desejáveis da 

boa conduta. Com uma educação à liberdade, a criança seria capaz de amar e 

respeitar quem a ensinava e isso apenas dependerá de como ela será 

educada: 

 

[...] o princípio da liberdade constitui-se como norma, e não como 
fato; como imperativo, e não como comprovação. Não é apenas uma 
negação de impedimentos, mas afirmação de um dever de realização 
das aptidões espirituais. Na consciência da liberdade revela-se a 
espiritualidade da alma humana, por isso é a exigência ética 
fundamental [...] estabelece o valor do indivíduo enquanto indivíduo e 
não enquanto homem. [...] reivindica a consciência da dignidade do 
homem em geral e ilumina o valor universal da personalidade 
humana, cuja consciência moral não se traduz no sentimento 
particularista do amor próprio, mas na universalidade do amor de si. 
(Ibid. p. 479-480). 

 

Com a liberdade há possibilidade de o homem alcançar uma educação 

pautada no equilíbrio, nos valores desejáveis e no sentimento de amor ao 

próximo. Será por meio deste valor que o indivíduo conseguirá se relacionar 

em sociedade contribuindo para o todo e vivendo feliz consigo mesmo. 

 Segundo os historiadores, David Émile Durkheim, ficou conhecido e 

considerado por muitos como o pai da sociologia moderna. Nasceu na França, 

no dia 15 de abril de 1858 na cidade de Épinal, em Vosges, e faleceu em 1917. 

Era descendente de uma família de rabinos, onde os valores de obediência e 
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respeito eram regrados. Muito cedo perdeu o pai e, como era o filho mais 

velho, tornou-se chefe da família. O sociólogo foi educado na École Normale 

Superieure de Paris. No início, interessou-se por filosofia, chegando a lecionar 

em várias escolas da França. Entretanto, sua paixão foi a Sociologia e, por ela, 

dedicou sua vida e sua obra. Neste estudo, queremos ressaltar o valor que o 

sociólogo deu à instituição educacional apresentada em suas obras: Educação 

e Sociologia, Sociologia e As Regras do Método Sociológico. 

Segundo Andriolli (2004), o sociólogo viveu em um momento importante 

da história. Período de transformações, fase da destruição das velhas 

instituições feudais pela sociedade capitalista e momento em que os novos 

valores burgueses foram impostos. Neste cenário histórico, declarava sua 

preocupação com a nova ordem social. Pesquisou os fenômenos educacionais 

como instituições sociais. Para ele, estas instituições, como as educacionais, 

são organizadas a partir de fatos sociais que, segundo o sociólogo, queriam 

dizer: 

 

É um fato social toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de 
exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, ou ainda, que é geral 
no conjunto de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma 
existência própria, independente das suas manifestações individuais. 
(DURKHEIM, 1973:394). 

 

Uma das evidências dos fatos sociais é a “coação” citada pelo sociólogo. 

O verbete coação vem de coagir que significa “constranger, forçar, obrigar” 

(BUENO, 2000:172). Ou seja, a forma como o poder dos fatos sociais 

influencia as pessoas é vista nitidamente quando o homem age contrário a ela 
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e, também, quando se resigna a ela. Durkheim (1973) diz que a partir de certo 

tempo as questões que envolvem a coação social vão se ajustando e 

moldando à vida do homem. Fala ainda sobre outra característica do fato 

social: a sua generalidade. Esta é entendida como um fato geral porque é para 

todos ou pelo menos deve alcançar todas as pessoas. Estes fatos são 

exteriores ao homem. Esta exterioridade social existe muito antes do homem 

nascer e é determinado que ele a siga, justamente, porque as leis, as normas, 

os hábitos são estabelecidos pelas disposições sociais que existem entre os 

indivíduos e as instituições que exercem ação na sociedade.  

Vemos que a sociologia de Durkheim baseava-se em estudar os fatos 

sociais, ou seja, todos os preceitos de comportamento, as regras, cláusulas, 

determinações ou mesmo a educação consentida pela sociedade. A dedicação 

do sociólogo à educação sobressaiu quando se aprofundou em estudar os 

fenômenos educacionais como instituições sociais, ambos caracterizados como 

fatos sociais. Lembrava que um dos aspectos desses fatos é a generalidade, 

extensiva a todos dentro da sociedade. Também, os fatos sociais exercem 

fiscalização sobre as instituições que igualmente são formadas por eles. Desta 

forma, as instituições acabam sendo um meio social onde todas as regras 

morais e éticas do comportamento humano admitidas pela sociedade são 

postas ao indivíduo desde o momento que nasce: 

 

A ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não 
se encontrem ainda preparadas para a vida social, tem por objetivo 
suscitar e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais reclamados pela sociedade política, no seu 
conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 
destine. (DURKHEIM, 1978:41). 
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No pensamento do sociólogo, o indivíduo não nasce conhecendo as 

normas de conduta para a vida em sociedade e, certamente, em algum período 

da sua existência as instituições sociais exerceriam coação sobre ele com 

diferentes exigências. Por isso, a sociedade precisaria educar seus membros 

de forma que aprendessem e compreendessem as regras imprescindíveis à 

organização da vida social. Isso se daria pelas gerações adultas que 

transmitiriam para as crianças e aos adolescentes seus conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida. Portanto, seriam as instituições educacionais as 

responsáveis pela formação do indivíduo. 

 

A escola, com efeito, é um grupo real, existente, do qual a criança faz 
naturalmente e necessariamente parte, e é um grupo de natureza 
diferente da família. Por conseguinte, através da escola, nós temos 
formas de introduzir a criança em uma vida coletiva diferente da 
doméstica: nós podemos lhe propiciar hábitos que, uma vez 
contraídos, sobreviverão ao período escolar e serão reclamados pela 
satisfação que lhes dá. (DURKHEIM, 1947, apud ANDRIOLLI 
2004:8)

25
.
 

 

Como as outras instituições sociais, Durkheim acreditava que a escola 

empenharia sobre o indivíduo um significativo papel ensinando valores 

importantes para viver em sociedade. Existem diferentes tipos de valor. Uma 

coisa é o valor econômico, outra os valores morais, religiosos, estéticos, 

especulativos. [...] o sistema de valores humanos deveria ser revisto e 

transformado profundamente e completamente. (DURKHEIM, 1999:55). Saber 

distinguir a importância de cada valor para se viver dentro da sociedade 
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demonstrou ser uma preocupação do sociólogo. Aquilo que os alunos viessem 

a apreender com o passar dos dias, meses ou até anos nas escolas aos 

poucos iriam se apropriando e estes novos ensinamentos, posteriormente, 

contribuiriam para reger e regularizar a vida em sociedade. 

Um dos objetivos da educação no pensamento do sociólogo era 

preparar a criança para a vida em sociedade incutindo-lhes a obrigação de 

mantê-la dentro das normas sociais que a regem. Para isso, as escolas 

ensinariam habilidades físicas, intelectuais e morais para que quando elas 

viessem a exercer alguma atividade na sociedade estariam alicerçadas para 

desempenhar com responsabilidade a sua função. Acreditamos que Durkheim 

ficava inquieto sobre a questão da boa formação das crianças e dos 

adolescentes, quem sabe, por isso, quando se referiu ao tema valores, disse: 

“[...] existem virtudes que são verdadeiras loucuras, e é nesta loucura que 

reside sua grandeza.” (Ibid.p.56). Na antiga Grécia a virtude era vista como a 

excelência de qualquer tipo. Para o sociólogo as virtudes são vistas como 

“verdadeiras loucuras” na qual consiste a grandeza. 

Inferimos, por meio deste raciocínio, que a “loucura” deveria fazer parte 

dos métodos didáticos dos professores. Seriam com os professores- 

educadores que os discentes poderiam conhecer e saber praticar as “loucuras” 

em sociedade. A instituição educacional seria um instrumento importantíssimo 

para o individual, como para o coletivo. Seria por ela que os alunos poderiam 

alcançar uma formação alicerçada nas mais diversas virtudes/valores entre 

eles, o respeito, o diálogo, a justiça e a solidariedade que contribuiriam para 

uma formação digna e com mais preparo para viver em sociedade. 
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Após este longo trajeto percorrido, chegamos ao século XXI, tempos 

atuais. Para a atualidade, consultaremos autores como: Josep Maria Puig com 

sua obra: Educação e Valores; Paolo Nosella, com seu debate: Ética e 

Pesquisa e, com Terezinha Azerêdo Rios, com seu livro: Ética e Competência. 

Concluiremos assim, nossa primeira parte da pesquisa. 

 

1.11. Educadores da Atualidade 

 

1.11.1   Josep Maria Puig  

Puig26 e Araújo (2007) são autores do livro Educação e valores que 

oferecerão subsídios para este trabalho. Deste compêndio, deteremos em 

examinar a parte I onde é explicitado: O que são e como são construídos os 

valores. Puig (2007) investigou o trabalho do psicólogo suíço Jean Piaget e 

examinou o que ele pensava sobre os valores. Completou a análise com a sua 

própria reflexão: 

Ao falar de valores, Piaget refere-se a uma troca afetiva que o sujeito 
realiza com o exterior, objetivos ou pessoas. Nesse sentido, os 
valores e as avaliações que fazemos no cotidiano pertencem à 
dimensão geral da afetividade e o valor é resultado, é construído com 
base nas projeções afetivas que o sujeito faz sobre objetos ou 
pessoas. [...] em uma linguagem bem simples, valor é aquilo de que 
gostamos e que valorizamos, e, por isso, pertencente à dimensão 
afetiva constituinte do psiquismo humano. (PUIG, 2007:19-20). 
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 Assim, compreendemos que os valores são construídos no dia-a-dia por 

meio das ações e projeções do mundo exterior e interior de cada pessoa, ou 

seja, no mundo objetivo e subjetivo em que o homem vive. Contudo, o 

professor nos atenta que, mesmo que duas pessoas vivam no mesmo 

ambiente, os valores construídos por elas podem ser antagônicos: “[...] os 

valores são construídos com base na projeção de sentimentos positivos que o 

sujeito tem sobre objetos e/ou pessoas e/ou relações e/ou sobre si mesmo”. 

(ibid.p.21). Olhando por este prisma, Puig (2007) diz que o sujeito pode projetar 

relações boas ou não com familiares, amigos e professores. Por exemplo, se a 

mãe cuida, zela, dá carinho e ouve o filho, certamente, projetará sentimentos 

positivos e ela se tornará um valor para a criança. Outro exemplo: se na escola 

o aluno tiver um professor - educador ouvinte, atencioso e respeitoso, 

certamente, irá desenvolver uma relação positiva com ele e, com isso, se 

sentirá motivado a ir para a escola, a fazer as tarefas das aulas e procurará 

prestar atenção nos conteúdos ministrados. Desta forma, o professor se 

tornará um valor para o aluno. 

Estas projeções afetivas, positivas e acolhedoras mais tarde na vida 

serão transformadas em valores que contribuirão para a formação da criança. 

É sabido que os opostos destas atitudes se converterão em sentimentos 

negativos, chamados pelo professor Puig de contravalores: 

 

[...] Na direção contrária, as pessoas também projetam sentimentos 
negativos sobre objetos e/ou pessoas e/ou relações e/ou sobre si 
mesmas. Nesse caso, o que se constrói, também com uma forte 
carga afetiva, é o que chamamos de contravalores. Logo, os 
contravalores, referem-se àquilo de que não gostamos, de que temos 
raiva, que odiamos. (Ibid.p.21). 
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Puig (2007) esclarece que, se no ambiente escolar a criança for 

desrespeitada, rebaixada, constrangida, contestada em suas capacidades e 

competências intelectuais e sociais, a escola para ele não será vista como um 

valor, mas sim, como contravalor. A partir deste sentimento negativo para o 

aluno, a escola poderá ser apedrejada, depredada e ignorada. Desta forma, o 

professor faz um alerta de que se em nossos dias esses fatos acontecem, 

poderão servir de estímulos para os alunos abandonarem as escolas e 

valorizarem a violência, a malandragem, as drogas, o comportamento tunante e 

desregrado como o melhor caminho a seguir. 

 

[...] o alvo das projeções afetivas positivas de uma pessoa podem ser 
o traficante de drogas, as formas violentas de resolução de conflitos. 
[...] Embora do ponto de vista moral possamos desejar que as 
crianças não construam tais valores, na realidade psicológica da 
pessoa isso é possível e até bastante comum: o traficante, a violência 
e o autoritarismo são valores para alguns. (Ibid. p.22). 

 

O exemplo disto são os meios de comunicação que, por uma linguagem 

bastante sedutora e atraente, vulgarizam a violência sinalizando bandidos 

como heróis, como também mercadejam jogos eletrônicos violentos, ou, ainda, 

enaltecem em programas populares a prostituição como uma profissão que 

merece ser reconhecida. Desta forma, a mídia apresenta seus contravalores 

que vão sendo interiorizados nas crianças e nos jovens como valores a serem 

seguidos: “[...] entendemos que os valores e contravalores construídos vão se 

organizando em um sistema de valores e se incorporando à identidade das 

pessoas, às representações que elas fazem de si.” (Ibid .p. 23). 
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O professor Puig, para chegar a essas conclusões, se dedicou ao estudo 

de outros pesquisadores, por conseguinte, destacaremos seus pensamentos 

para subsidiar ainda mais na compreensão da construção dos valores e o seu 

entendimento: “[...] os valores vão se constituindo lentamente em um outro 

sistema que, com o tempo, acaba se distinguindo do sistema de regulações 

energéticas, tornando-se mais amplo e estável”. (PIAGET, 1954, apud, PUIG, 

2007:23)27, Blasi (1995), acredita que “os valores estão integrados em sistemas 

motivacionais e emocionais que, por sua vez, fornecem a base para a 

construção da identidade e do autoconceito do sujeito”. (BLASI, 1995, apud 

PUIG, 2007:23)28, para Damon (1995), “[...] para alguns, valores morais são, 

desde a infância, centrais na concepção que têm de si; para outros, a 

moralidade permanece periférica em relação ao que pensam ser.”(DUMON, 

1995, apud, PUIG, 2007:24)29 e na  mesma direção, La Taille (1996), afirma: 

 

A grande motivação das condutas morais seria a preservação da 
identidade pessoal, e a ausência de motivação ou motivação fraca 
para seguir regras morais seria justamente decorrente de uma 
identidade pessoal construída com outros valores. (LA TAILLE, 1996, 
apud, PUIG, 2007:24)

30
. 

 

Pelos conceitos expostos, vimos que os valores vão sendo construídos 

ao longo da vida de cada ser humano e serão alicerçados de acordo com as 

projeções afetivas recebidas com mais ou com menos intensidade, constituindo 

                                                 
27

 PIAGET, J. Lês relations entre affectivité et intelligence dans le développemente mental de 
enfant. Paris: Sorbonne, 1954. 
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 Blasi, A. “Moral understanding and the moral personality: the process of moral integration”. In: 
Kurtnes, W.; Gewirtz, J. (eds.). Moral development: a introduction. Needham Heights: Allyn & 
Bacon, 1995.p.141. 
29

 DAMON, W. Greater expections. São Francisco: The Free Press, 1995. 
30

 LA TAILLE, Y. Moralidade e sentimento de vergonha. In: Anais de IV Simpósio Internacional 
de Epistemologia Genética, Águas de Lindóia, 1996, pp. 103-107. 
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assim, valores ou contravalores. Em vista disto, entendemos que os “valores 

centrais” são aqueles construídos com maiores sentimentos positivos, em 

contrapartida, os “valores periféricos” são aqueles construídos de maneira mais 

distante, com uma mínima carga afetiva. Desta maneira, os valores formados 

estarão posicionados na identidade do indivíduo conforme a maneira que 

recebeu. Segundo o autor e coordenador do grupo de pesquisas em educação 

moral – Puig nos chama a atenção ao dizer que o valor de “ser honesto” 

poderá ser central ou periférico para uma mesma pessoa e isso só dependerá 

do contexto em que ela esteja envolvida. 

Assim, se o indivíduo for muito honesto e vier a furtar um amigo próximo, 

se sentirá envergonhado com a sua atitude. Por outro lado, se vier a furtar um 

desconhecido, alguém que ele não tenha nenhum vínculo, o seu ato não fará 

tanta diferença. “[...] na estrutura da identidade do mesmo sujeito pode variar 

de acordo com o conteúdo e com as relações presentes na ação, o que torna 

complexo o estudo dos valores e da moralidade.” (PUIG, 2007: 26). Destarte, 

se existe uma variação, isso se dará porque o sistema dos valores e a 

identidade dos indivíduos são flexíveis e isso proporcionará mudanças 

contínuas dependendo das experiências e da vivência de cada um. Todavia, 

não podemos nos esquecer que “[...] quanto maior for a carga afetiva envolvida 

no valor, mais central ele se posicionará na identidade do sujeito e menos 

flexível ou fluído será”. (Ibid.p.27). 

Após diferentes conceitos expostos por pensadores sobre valores e a 

explicação do professor Puig, concluímos que os valores são construídos pelas 

relações baseadas na afetividade que, direta ou indiretamente, são movidas 
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pelo diálogo e respeito entre os indivíduos ou grupos. E não apenas isso, mas 

os valores vão se constituindo desde quando a criança nasce, ou seja, a partir 

do momento em que ela consegue entender as coisas à sua volta. Os valores 

vão se formando no seio familiar, na interação com outras pessoas, no meio 

onde se vive e, principalmente, na escola. 

 Usamos o termo “principalmente” ao nos referirmos à escola porque 

sabemos que nos dias atuais, em função dos pais serem mais ausentes por 

diversos motivos31, a escola tem sido local onde os pais acreditam que nela 

seus filhos receberão uma boa formação. Portanto, supomos ser por isto que 

as instituições educacionais nos dias atuais sejam tão cobradas, visto que 

delas esperam tudo. Temos consciência, entretanto, que elas não podem 

realizar todas as coisas, mas acreditamos que podem fazer muito pelas 

crianças e jovens, por isso, imputamos a elas, o mínimo, que é criar condições 

para uma instrução baseada nos valores: 

 

Se os valores construídos como centrais na identidade são de 
natureza ética, existe maior probabilidade de que os pensamentos e 
os comportamentos da pessoa sejam éticos, ao contrário, se os 
valores construídos como centrais na identidade baseiam-se na 
violência, na discriminação, etc., é provável que os comportamentos e 
pensamentos da pessoa não sejam éticos. (Ibid.p.28). 

 

Só atribuímos esse papel à escola porque acreditamos que ela é capaz 

de proporcionar tais condições de ensinar valores aos alunos. Contudo, quando 

nos dirigimos à escola, estamos nos referindo ao conjunto e, essencialmente, 
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 Esses motivos podem ser arrolados como: trabalho, divórcio/separação, falta de preparo dos 
pais, falta de recursos, total desestrutura familiar, desemprego, entre outros. 



 159 

aos professores - educadores, pois, são eles que trabalham diariamente com 

os alunos: 

 

 [...] O conceito de professor, diferentemente, refere-se á competência 
específicas, adquiridas por uma pessoa, que as transmite a outras, 
ensinando-as e treinando-as. Nesse sentido, se educador é um 
predicado universal, professor é um predicado específico, particular. 
Assim, todo professor é educador, mas o inverso não se aplica, pois 
nem todo educador é professor. (NOSELLA, 2005:67). 

 

O professor é educador. No ambiente escolar, precisamente em sala de 

aula, será ele que irá projetar na vida do aluno sentimento positivo e 

significativo que se transformarão em valores e irão repercutir na vida presente 

e na vida futura do aluno e, desta forma, contribuirá para que ele se torne uma 

pessoa ética e saiba viver e ser útil no meio em que está inserido. Entretanto, 

quando Puig diz que os [...] “valores construídos como centrais na identidade 

são de natureza ética, e que existe maior probabilidade de que os 

pensamentos e os comportamentos da pessoa sejam éticos” (PUIG, 2007: 28), 

consideramos importante compreender a “ética”, visto que é ela que “[...] 

fundamenta científica e teoricamente a discussão sobre valores...” (NOSELLA, 

2008:256). Para tanto, nos apoiaremos em Paolo Nosella32 em seu trabalho: 

Ética e Pesquisa e na Terezinha Rios33 em sua obra: Ética e Competência. 

                                                 
32

 Paolo Nosella é professor aposentado em Filosofia da Educação na UFSCar; é também 
professor do PPGE na UNINOVE-SP, onde trabalha no curso do mestrado e doutorado em 
Educação. 
33
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Fez doutorado em Educação pela USP e mestrado em filosofia da educação pela PUC-SP 
onde foi professora do departamento de teologia e ciências da religião, como também é 
professora do PPGE na UNINOVE-SP, onde trabalha no curso do mestrado e doutorado. 
Publicou vários livros, entre eles, Compreender e Ensinar e Ética e Competência. 
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Neles procuraremos encontrar o significado da ética e sua relação com os 

valores no trabalho docente. 

 

1.11.2.    Paolo Nosella e Terezinha Rios 

 

Para os estudiosos, quando nos referimos à ética, logo, vem à mente o 

vocábulo moral, contudo, as interpretações de ambos os termos, no dia a dia 

podem se tornar análogas. 

Segundo Rios (2005), se pesquisarmos etimologicamente as origens dos 

termos ética e moral iremos nos deparar com a palavra ethos (grego). Na 

mesma direção, Nosella diz: 

 

Etimologicamente, embora tanto a antiga língua grega como a latina 
utilizem os dois termos, éthos se inscreve particularmente na cultura 
da Grécia clássica, enquanto o termo mos-moris inscreve-se na 
cultura romano-latina. A civilização latina herdou o conceito de ética 
do debate filosófico da Grécia clássica e preservou-lhe o sentido de 
reflexão teórica. (NOSELLA, 2008:256). 

 

Segundo Rios (2005), ao pesquisarmos a palavra ética e moral ou ethos 

(grego) e mores (latino), veremos que ambos querem dizer: costume e jeito de 

ser. O termo “costume” faz referência à criação cultural e é instituído pelas 

atitudes, modo de atuar dos homens no seu convívio uns com os outros. Desta 

maneira, a moral pode ser distinguida como um “[...] conjunto de normas e 
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regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade 

social dada.” (VASQUEZ, 1975, apud RIOS, 2005:22)34. 

Verificamos que as normas e as regras são firmadas pelos valores 

desenvolvidos nos resultados das experiências vividas pelos homens e que 

poderão mudar de acordo com a época e a população, o que nos deixa claro o 

entendimento sobre os “costumes” citados por Rios (2005). Na mesma direção, 

se analisarmos os períodos históricos, veremos que na Idade Média, as 

normas e as regras impostas pela instituição da justiça eram rígidas a ponto 

das pessoas serem torturadas. Nos tempos contemporâneos, a justiça abomina 

a prática da tortura e, para os praticantes deste suplício, a regra imposta é a 

cadeia. Outro exemplo no contexto da educação: há normas estabelecidas às 

famílias de baixa renda para que matriculem seus filhos na escola. Ao 

contrário, se não o fizerem, ficarão sem receber a bolsa-família. Esta norma se 

tornou uma obrigação para os pais com o propósito de que nenhuma criança 

deixe de ir à escola, independente da sua condição social. Compreendemos, 

portanto, que as normas e regras independentes da época existem para que a 

sociedade conserve sua integridade e possa progredir, seja no âmbito familiar, 

social, cultural, educacional ou religioso. A moral tem o propósito de propiciar 

uma melhor qualidade de vida ao indivíduo dentro da sociedade. Uma vida de 

desenvolvimento, por isso, a moral se faz necessária, pois, revela os valores 

que buscam resultar em uma forma desejável para se viver. 

Vemos como são importantes as regras e normas morais para o 

indivíduo viver com qualidade numa sociedade e, na mesma linha de 
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pensamento, perguntamos: seria possível imaginarmos uma escola sem elas? 

Sem horários? Sem direitos e deveres? Haveria possibilidade de ensinar 

valores morais e éticos se a própria escola não os tem? Sabemos que não, por 

isso, esse conjunto de regras e de normas de comportamento são 

imprescindíveis tanto para um grupo, quanto para uma só pessoa. 

Mesmo que entendamos que as regras morais sejam importantes para 

se viver bem em sociedade, as mudanças nas relações entre os indivíduos 

farão com que as regras sejam aceitas por uns e não aceitas por outros. Esse 

fato pode ocorrer no ambiente escolar: uma escola que não permite que os 

alunos usem boné, porque o seu uso é visto como uma falta de respeito. 

Contudo, para alguns alunos e pais, o fato de usar boné na escola não tem 

problema algum, porque para eles, o uso do boné é entendido como um 

acessório, como se fosse um cinto, um brinco, logo, essa norma não serve. É 

neste momento que o conjunto de normas e regras impostas pela escola 

precisa ser revista e analisada por todos. Se o intento da escola é ensinar o 

valor respeito, vemos que não será desta forma que conquistará o seu objetivo. 

Os valores não são conquistados de maneira inflexível, mas, “[...] os valores 

são resultados da projeção de sentimentos positivos sobre objetos, pessoas, 

relações e sobre seus próprios pensamentos e ações”. (PUIG, 2007: 28). Por 

isso, é importante que a escola e seu corpo docente, juntamente com a 

comunidade, estejam abertos a debates para a construção de uma nova moral 

genuinamente comprometida com a vida. Esta construção da vida moral requer 

uma discussão contínua dos valores essenciais e indispensáveis para serem 

trabalhados diariamente na formação dos discentes. 
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Um aluno bem formado saberá distinguir entre o bem e o mal, entre o 

certo e o errado e, neste entendimento e ponderação, agirá moralmente 

conforme o bem. É neste ponto que a ética se faz presente, porque, “a ética se 

apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão 

moral do comportamento do homem” (RIOS, 2005:23).  Será a ética que fará a 

reflexão crítica sobre a vivência moral e terá por objetivo discutir os conceitos e 

os princípios que dão alicerce para a conduta moral: 

 

[...] ética significa, em primeiro lugar, o ramo da filosofia que 
fundamenta cientifica e teoricamente a discussão sobre valores, 
opções (liberdade), consciência, responsabilidade, o bem e o mal, o 
bom e o ruim etc. (NOSELLA, 2008:256). 

 

Ou seja, a ética é um ramo da filosofia moral que reflete sobre a 

diferença entre o certo do errado, o bem do mal, ou ainda, pode ser 

considerada como uma disciplina educativa que examina a vida moral porque 

ela está envolvida nas relações entre as pessoas e nas tomada das decisões. 

Contudo, em que momento a ética se faz presente na educação? 

 

Se me disponho a fazer filosofia da educação, tudo o que tenho dito 
ao tentar caracterizar o esforço filosófico de reflexão se aplica ao me 
voltar para as questões que nos desafiam no campo da educação. 
[...] refiro-me à reflexão sobre os problemas que a realidade 
educacional apresenta. Falo da busca de compreensão do sentido de 
questões que se encontram no espaço da educação. A filosofia da 
educação será sempre uma reflexão que se fará não apenas numa 
perspectiva gnosiológica [estudo do valor objetivo, dos limites e das 
condições da existência do conhecimento], ou ontológica [ciência que 
estuda os seres em geral] mas ética e política. Isso tem a ver, ao 
mesmo tempo, com as características da filosofia e com as 
dimensões da práxis humana, da qual a práxis educativa é um 
aspecto. (RIOS, 2005:25). 
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Sabemos que não é possível fazer reflexão sobre educação esquecendo 

as questões políticas, econômicas e éticas. Temos consciência dos diversos 

problemas que envolvem a educação, entre eles, a falta de um salário digno 

para os educadores, a falta de escolas bem estruturadas para trabalhar, entre 

tantas outras coisas. Quando falamos em ética e moral visamos apresentar o 

real significado da ética e sua relação com os valores no trabalho do educador, 

porque acreditamos que ele poderá contribuir na formação do discente 

mostrando e ensinando a importância de se portar dentro da sociedade como 

um sujeito pensante, consciente, reflexivo e responsável pelas suas ações. Por 

isso, ensinar aos discentes os valores éticos é tão significativo, justamente, 

porque a ética fará dele um sujeito de valor evitando moralmente ser tratado 

como fantoche ou um objeto pelos outros.  

Não queremos e nem podemos sobrecarregar o educador como o 

responsável na totalidade pela formação do discente, por isso, usamos o termo 

“contribuir”, porque entendemos que muito do que ele ensina em sala de aula 

poderá ajudá-lo em seu viver. Entendemos que o educador em seu trabalho 

diário poderá apresentar aos alunos o valor de ser um cidadão ético, deixando 

claro que a conduta ética é reconhecida a partir do momento em que o 

indivíduo consegue discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado e o 

que pode ou não fazer. Notemos que quando Nosella (2008:256) apresenta o 

significado da ética, afirmando “[...] ser o ramo da filosofia que fundamenta 

cientifica e teoricamente a discussão sobre valores, opções (liberdade), 

consciência, responsabilidade, o bem e o mal, o bom e o ruim, etc.”, ele faz 
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referência à consciência e à responsabilidade, justamente, porque ambas são 

absolutamente necessárias para a vida ética, assim como a liberdade. 

Mas, sobre qual liberdade o autor esta se referindo? É exatamente a 

liberdade de escolher sobre qual caminho seguir, considerando que a ética 

está em constante mudança devido às exigências que ocorrem com o passar 

dos tempos. Desta forma, novas regras e normas são impostas ao homem para 

que ele faça suas escolhas. Entretanto, com a liberdade que ele tem, ou seja, 

com o seu livre arbítrio, poderá tomar a decisão que considerar apropriada de 

maneira consciente e responsável. Isso não significa que sua escolha dará 

certo, pelo contrário, às vezes as escolhas feitas poderão resultar em 

decepção: 

 

[...] Porque a questão da ética, tão vital e importante, tão 
universalmente debatida é, ao mesmo tempo, tão difícil de ser 
precisada e se assenta na arriscada categoria da liberdade? Com 
efeito, recorrer à ambigüidade da liberdade, que nos expõe às várias 
interpretações subjetivas, nos deixa inseguros, à mercê do livre 
arbítrio nosso e dos outros. Assim é, simplesmente, porque a ciência 
moral não pertence à ordem natural e sim à ordem humana. Se de 
um lado, é necessário descobrirmos as condições técnicas e objetivas 
para solucionar algum grave problema que nos atinge, de outro lado, 
só saberemos com certeza que tais condições existem quando 
efetivamente solucionarmos o problema. Em outras palavras, sem a 
possibilidade da frustração, do fracasso, do insucesso, não existe 
moral. (Ibid, p.270). 

 

É na decepção do resultado final que a ética apresenta ao homem a 

oportunidade de corrigir seus atos e mudar sua moral. Neste contexto, mais 

uma vez, verificamos o papel preponderante da escola, pois, a partir do 

momento em que o trabalho docente for realizado pautado nos valores éticos e 
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morais o jovem poderá ter autonomia para tomar suas decisões em relação a si 

próprio e aos outros. Igualmente, saberá discernir entre o que é permitido e o 

que não é permitido, entre o que pode ou não fazer, como também, respeitar 

ou não as normas e regras, visto que ele terá a liberdade de escolher e decidir 

por qual caminho deverá seguir. 

Nestas proposições, ressaltamos o entendimento sobre a ética e sua 

relação com os valores no trabalho docente. Ao estudá-la nos deparamos com 

a moral e vimos que mesmo que ambas tenham seus respectivos significados 

elas podem e devem constituir o alicerce de toda estrutura da educação: “A 

ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento, partindo da 

historicidade presente nos valores. A moral [...] indica o comportamento que 

deve ser considerado bom e mau”. (RIOS, 2005:24). A autora completa seu 

pensamento: 

[...] A ética não é moral e, portanto, não pode ser reduzida a um 
conjunto de normas e prescrições, sua missão é explicar a moral 
efetiva. [...] A ética pode servir para fundamentar uma moral, sem ser 
em si mesma normativa ou preceptiva. (VASQUEZ, 1975, apud RIOS, 
2005:24)

35
. 

 

Vimos que as determinações das regras e normas são realizadas pelos 

homens e eles mesmos as seguem. Contudo, a moral vive em contínua 

mudança e isso propõe alteração no comportamento do homem que busca se 

ajustar aos padrões propostos. Nestas asserções, indagamos: se o individuo 

tiver um bom comportamento, poderá influenciar os demais componentes do 

grupo? Reportando a nossa pesquisa em Sócrates, fica claro que o homem 

sábio e virtuoso teria como conseqüência inevitável o agir bem. Logo, o 
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indivíduo passaria a ser capaz de distinguir por qual caminho desejaria 

percorrer, ficando responsável por todos os seus atos.  

Para concluirmos. Neste percurso conferimos, em geral, que os 

educadores estudados consideram bom que o homem aprenda e pratique 

valores. Verificamos quão importante são os valores na vida do homem, seja 

para viver em sociedade, para encontrar a felicidade ou para formação do 

indivíduo. Os valores se diferenciaram de uma época para a outra devido ao 

momento cultural, ao regime político e à economia, por isso, em novos contextos 

se revelaram com novos significados. A exemplo disto, vimos os aedos Homero 

e Hesíodo que se mostraram educadores valorosos da sociedade e do campo. 

Sócrates, em outro momento histórico, mostrou que a areté/valor seria visto pelo 

interior do homem e não mais pelo seu exterior. Platão e Aristóteles, igualmente 

em outros contextos históricos, revelaram valores pontuais para o homem viver 

de forma digna e alcançar a felicidade em sociedade. 

 Marx e Engels (1980), em sua obra Ideologia Alemã, sustentaram que o 

homem vive do concreto, do material, daquilo que produz, não da verdade 

proclamada. Este pensamento faz com que reflitamos: acreditamos ser 

possível, dentro daquilo que o homem produz, construir por meio das suas 

ações, atitudes que revelam valores éticos e morais. Em outras épocas, os 

educadores lutaram por aquilo que acreditavam. Por que na atualidade o 

homem não pode fazer o mesmo?  

Por isso, Agostinho e Tomás de Aquino lutaram e difundiram valores 

éticos e morais que acreditavam serem importantes para o homem viver na 

sociedade medieval. 
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Ainda, Martinho Lutero e Inácio de Loyola e outros intelectuais dos 

séculos XVII, XVIII e XIX confirmaram a importância dos valores para a 

formação do homem moderno. 

 A cada passagem histórica, os educadores corroboravam os intentos 

desta pesquisa.  

No pós – modernismo, Lipovetsky (2005), fazendo uma análise dos 

tempos presentes, retrata uma sociedade defensora dos desvalores, da 

individualidade e da busca pelo prazer pessoal. Os veículos de comunicação, a 

mídia, formam a opinião pública e ditam as normas de consumo e de 

comportamento, substituindo à religiosidade e à ética com informações 

pontuais, rápidas e sem rodeios. O valor está naquilo que se apresenta como 

real. 

Por outro lado, também neste momento histórico, precisado e carecido 

de valores, Bauman (1997) traz esperança à educação e diz que ela não 

morreu, não decaiu. O autor diz que os grandes temas da ética não perderam 

sua força, mas precisam ser vistos com um novo olhar, com uma nova maneira 

de pensar. Será pela educação que este resgate poderá ser realizado.  

 Acreditamos que o professor-educador é capaz de trabalhar a 

importância dos valores morais e éticos com os seus discentes, entendendo que 

a ausência desses valores poderá provocar tragédias individuais e sociais além 

de incentivar a violência, a criminalidade em todas as suas modalidades, 

deixando o sujeito entregue a si mesmo e conturbado por sua ignorância e 

paixões. 
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Na segunda parte, veremos que os valores continuam vivos, embora 

com outra aparência, pelos guerreiros desta sociedade, os professores. 

Conferiremos como os valores são imaginados e representados no exercício 

diário, confirmando assim, de que há esperança para este novo alvorecer. 
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2. SEGUNDA PARTE: VALORES E EDUCAÇÃO NO IMAGINÁRIO 

DE OITO PROFESSORES DE SÃO PAULO 

 

2.1. As Entrevistas – a voz dos professores 

 

Desde o início deste trabalho tínhamos em mente realizar a pesquisa de 

campo no colégio Estadual Prof. Fidelino de Figueiredo. Uma escola localizada 

na região central de São Paulo que, nos anos 70, tinha sido considerada 

modelo para muitas outras escolas, mesmo que, com o passar dos anos, o 

colégio tenha se tornado alvo de críticas pela comunidade por diferentes 

motivos. Assim sendo, queríamos ouvir dos docentes, como “ensinavam” os 

seguintes valores: respeito, diálogo, justiça e solidariedade. Também, 

queríamos saber como exercitavam estes valores na escola, ou em sala de 

aula. Acreditávamos que, independente dos comentários, certamente, iríamos 

descobrir um grandioso trabalho interno, e quão bem intencionado está o 

colégio frente à comunidade. Tudo isso, nos estimulava a realizar a pesquisa. 

Desta maneira, com muita prudência e cautela, conseguimos nosso primeiro 

contato com a diretora da escola, que nos encaminhou à coordenação. Esta, 

por sua vez, nos recebeu muitíssimo bem. Tivemos a oportunidade de falar 

sobre o nosso intento e, assim, conseguimos marcar o dia para entrevistar os 

professores.  

A coordenadora abriria um espaço para nós realizarmos nossa pesquisa 

nos dias da reunião pedagógica com os professores. Nesta reunião, 
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apresentaríamos nossos propósitos de concretizarmos a entrevista com 

aqueles que, espontaneamente, quisessem contribuir com a nossa pesquisa. 

Tínhamos em mente, depois de realizar todas as entrevistas, fazer um 

levantamento histórico do colégio, apresentando seus valores e 

desenvolvimento desde os anos 70, quando ainda era considerado um colégio 

modelo. Depois, analisaríamos os dados coletados. Aparentemente, tudo 

caminhava bem. 

Na mesma semana em que faríamos nosso contato com os professores, 

fomos surpreendidos com uma ligação da coordenação, nos comunicando que 

não poderíamos mais fazer as entrevistas. 

O fato foi que o colégio acabava de ter uma matéria divulgada em um 

jornal feita por um repórter, denegrindo a sua imagem. A partir disto, a direção 

proibiu qualquer tipo de entrevista na escola, como também os professores não 

queriam mais colaborar com a nossa a pesquisa. 

Ao nos depararmos com este quadro, repensamos sobre o nosso objeto 

de estudo de campo e decidimos direcionar nossa pesquisa para alguns 

professores significativos, entendendo que estes, representariam se não de 

todos o comum de muitos docentes. 

Na busca por estes professores, nossa colega do mestrado, Maria Julia 

Silva de Oliveira, prontamente nos ajudou, indicando sua amiga Márcia Natalia 

Motta Mello, diretora do colégio estadual João Kopke. Nosso foco de pesquisa 

eram os professores que trabalhavam nele, entretanto, também consideramos 

relevante entrevistar professores da rede privada, visto que todos lutam pelo 
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mesmo ideal. No colégio da rede pública, rapidamente, fizemos contato com a 

diretora do colégio e apresentamos nossos propósitos. Enviamos o roteiro das 

perguntas para a entrevista, para que ela tivesse acesso às informações. Muito 

atenciosa, nos apresentou os professores que colaborariam com a nossa 

pesquisa por vontade própria. 

Antes da realização da entrevista, nos reunimos com o orientador e 

discutimos sobre os principais pontos que nos fariam alcançar o nosso objetivo. 

Concluímos que certos fatores seriam imprescindíveis para obtermos o 

resultado esperado, entre eles: queríamos entrevistar professores que tivessem 

vontade e disponibilidade de colaborar conosco; professores que tivessem 

interesse pelo assunto e que possuíssem certo tempo de magistério. Depois de 

todas as questões burocráticas solucionadas, seguimos ao encontro dos 

professores que seriam entrevistados. 

Fomos muito bem recebidos pela diretora Marcia, como também por 

todos os professores. Com tal recepção nos sentimos ainda mais estimulados 

para realizar nossa entrevista. Desta forma, iniciamos o trabalho às nove horas 

da manhã e terminamos por volta das vinte horas. Entrevistamos professores 

dos períodos matutino, vespertino e noturno. 

Ao final da nossa entrevista ficamos surpresos com tudo que ouvimos. 

Sentimos que todos foram muito sinceros em suas colocações. Enquanto os 

professores relatavam suas experiências profissionais e seus trabalhos 

contínuos com os alunos, víamos o brilho no olhar e, em alguns momentos, o 

mesmo brilho se misturava com as lágrimas. Não tivemos dúvidas que 
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entrevistamos professores que representam o comum da classe do magistério 

com muita propriedade.  

Desde o início tínhamos em mente investigar valores. Este tema surgiu 

por interesse profissional e por constatarmos que são poucas as pesquisas que 

investigam valores de professores relacionados às suas vivências escolares e, 

por fim, por lermos à entrevista concedida à Escola Interativa por Terezinha 

Rios, a saber: 

Quais são os valores que os educadores jamais podem perder de vista 

e, inclusive, devem repassar aos seus alunos? 

Para realizar a tarefa fundamental da educação, que é construir a 
humanidade, criando e socializando cultura, os educadores devem ter 
como horizonte a dignidade humana, a realização do bem comum, 
para o qual aponta a ética. Portanto, os princípios da ética – o 
respeito, a justiça, a solidariedade, o diálogo – devem ser os 
norteadores do comportamento tanto de professores quanto de 
alunos.RIOS,disponível:<www.escolainterativa.com.br/canais/entrevis
ta/2004/entr_terezinha_rios.asp>. Acesso em 03 fevereiro 2007.  

 

Estes valores nos chamaram a atenção porque sabemos quão 

importantes são para o mundo contemporâneo. Vivemos em tempos quando os 

exemplos do contexto social, moral, econômico e político têm deixado uma 

marca acinzentada nas jovens gerações. No meio deste cenário, encontram-se 

lares dilacerados e desestruturados e neles estão as crianças e os jovens 

alunos. Tudo isso gera uma preocupação adicional na formação das novas 

gerações, pois, a inversão dos valores é gigantesca e “[...] os valores, mesmo 

os permanentes, são atingidos pela mentalidade mudancista. E o 

questionamento se estende à própria civilização que se percebe como 

instável.” (ENRICONE, 1992:34). 

http://www.escolainterativa.com.br/canais/entrevista/2004/entr_terezinha_rios.asp
http://www.escolainterativa.com.br/canais/entrevista/2004/entr_terezinha_rios.asp
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Dentro deste contexto, consideramos que o papel do professor é 

fundamental. Acreditamos que a escola é o lugar onde se pode ministrar um 

ensino que priorize uma educação de qualidade pautado em valores 

eticamente positivos. 

O ensino da melhor qualidade é aquele que cria condições para a 
formação de alguém que sabe ler, escrever e contar... ler não apenas 
as cartilhas, mas os sinais do mundo, a cultura de seu tempo. 
Escrever não apenas nos cadernos, mas no contexto de que 
participa, deixando seus sinais, seus símbolos. Contar não apenas 
números, mas sua história, espalhar sua palavra, falar de si e dos 
outros. Contar e cantar – nas expressões político-sociais, nas 
criações artísticas, nas manifestações religiosas, nas múltiplas e 
diversificadas investigações científicas. (RIOS, 2006:138). 

 

As palavras citadas pela autora, como também a entrevista concedida 

por ela, nos orientaram a desenvolver o roteiro de perguntas que preparamos 

para os professores, pois, quando ela diz: “criar condições”, “deixar seus 

sinais”, “seus símbolos”, “espalhar sua palavra” e “contar e cantar”, vemos que 

isso é possível, afinal, o lugar onde a criança passa a maior parte do tempo é 

na escola, onde apreender a “deixar seus sinais” por onde passar. Seja um 

sinal de solidariedade, de atenção, de respeito, entre muitos outros. Poderá 

“espalhar sua palavra” com diálogo e amor ao próximo. Poderá apreender a 

“criar condições” para ser um cidadão justo na sociedade e no mundo. Por fim, 

aprenderá a “contar e cantar” as boas novas que apreendeu dentro da escola 

com a sensibilidade dos professores e propagar aqueles valores que 

considerou os mais significativos para seu viver. 

Buscamos, ainda, investigar outras pesquisas sobre valores de 

professores para termos uma noção do que já havia sido realizado. Não 

existem muitos estudos que analisam valores de professores que expõem suas 

vivências escolares ou seu imaginário sobre o tema. 



 175 

 Entre elas, destacamos duas pesquisas, a saber: Silva36 (1997) 

investigou o que os professores apontavam como um código de ética da sua 

profissão. Descobriu que não há consenso entre os mesmos, havendo 

diversidade nos princípios éticos apontados como os mais importantes da 

profissão. Analisou para quem são estabelecidos direitos e deveres. Grande 

parte dos deveres dos professores estão relacionados às relações com os 

alunos, tanto no que se refere às relações pessoais respeitosas com eles, 

como ligados a aspectos pedagógicos (uma boa aula, por exemplo), seguidos 

de deveres para com os colegas relacionados às relações sociais respeitosas e 

às trocas cooperativas na profissão. Caetano37 (1997) apresenta a descrição 

de dilemas profissionais entre docentes e verificou, além de outras 

características, em que contextos eles mais ocorrem e que valores encerram. A 

autora observou que grande parte dos dilemas ocorre nas relações 

pedagógicas e pessoais entre professores e alunos e está relacionada ao 

funcionamento da classe, ao cumprimento de regras escolares e ao tratamento 

diferencial entre alunos. Verificou que existem dilemas ligados à avaliação, à 

grade curricular, ao relacionamento com as regras institucionais, ao 

relacionamento entre docentes e outros. Dificilmente os dilemas são bem 

resolvidos, sendo uma fonte de frustrações para os professores. Avaliou 

também os valores mais presentes nos dilemas: justiça, afetividade, 

honestidade, profissionalismo e respeito. 

Desta maneira, com o apoio do trabalho da Terezinha Rios, de Silva e 

Caetano, elaboramos o roteiro da entrevista tomando como base os seguintes 

                                                 
36

 Estas pesquisas/informações foram concedidas pelo Professor Doutor José Divino Silva da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP/Presidente Prudente. 
37

 Idem, Ibidem. 
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valores: respeito, diálogo, justiça e solidariedade. Assim, nos dirigimos a oito 

professores do ensino público e particular que ministram aulas em níveis 

diferenciados do estado de São Paulo, seguindo o roteiro da página 33. 

 

Profa. Miriam Aparecida Maltoni38 

 

P: Professora Miriam, o que significa valor para você?  

R: Valor é tudo aquilo que você pode passar de bom. No caso, como 

pedagoga, professora, são os princípios de cidadania, amor ao próximo, 

caridade, benevolência e amizade. 

Todos os direitos e deveres que o cidadão tem. Tudo para mim é você passar 

valores e princípios, e todos esses princípios e todos os valores que você tem 

de bom para passar para um adolescente, principalmente, na escola. Nós 

educadores estamos aqui justamente para podermos passar esses valores 

para formação de cidadãos fortes para o nosso país e que tenham realmente 

uma consciência de cidadania. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

                                                 
38

 Graduada em Jornalismo na Alcântara Machado e Cásper Líbero, Estudos Sociais e História 
na Uniban e dois anos de Pedagogia na IBEP. Especialista em VDCA (Violência Doméstica 
contra Crianças e Adolescente) na USP – Mestranda em Literatura Africana – USP. 



 177 

R: Com certeza. Somos nós professores que temos essa função de 

transmissão de valores e princípios para os nossos alunos; através da ciência, 

da cidadania e do dia a dia, porque convivemos em sociedade. Então, a função 

do professor é transmitir esses valores bons. Porque o cidadão só é livre 

quando ele tem seus direitos garantidos, então, se o professor tiver a liberdade 

de cátedra, o aluno também terá a liberdade de aprendizagem. Quando você 

passa valores bons, esses alunos vão entender, e eles serão grandes, fortes e 

cidadão preparados para o mundo. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: De diversas maneiras você pode trabalhar o valor respeito. Passando todos 

os princípios que levam a liberdade, inclusive, respeitar o espaço geográfico, 

emocional, psicológico e físico do outro cidadão. Você pode trabalhar através 

dos PCNs que é interessante, os quais têm os temas transversais. Pode 

trabalhar os livros paradidáticos. Temos muitos paradidáticos bons, que falam 

sobre a questão do respeito. Nas oitavas séries, nós temos aulas de religião, 

que também falam muito sobre o respeito ao próximo no dia a dia. No meu 

caso, sou coordenadora da escola, trabalho nos HTPCs com os professores, 

que é à hora atividade. Nós trabalhamos respeito, ética, cidadania, o mundo do 

trabalho, o trabalho e consumo, saúde, pluralidade e orientação sexual e meio 

ambiente. Nós conversamos e trabalhamos sobre esses valores que estão 

dentro dos PCNs dos temas transversais com os professores nos HTPCs. Com 

a nova proposta pedagógica do estado de São Paulo, nós podemos inserir 
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esses temas transversais dos PCNs, que são uma antiga proposta que já vem 

vindo há algum tempo dentro do estado.  

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

R: A questão da justiça é super importante. Uma das coisas que nós 

trabalhamos muito aqui nesta escola é a discriminação social, racial e sexual. 

As pessoas têm direitos e deveres dentro da justiça. Fazemos nossos alunos 

pesquisarem na questão da justiça, o que leva o cidadão a ser justo com o 

outro, e porque existem leis e regras. Então, dentro dessa nova proposta do 

estado, que é coordenar, apoiar e avaliar o desenvolvimento escolar curricular 

do aluno, nós trabalhamos a questão da justiça social que é a formação do 

cidadão. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: De diversas maneiras. Primeiro, dialogando. Procuro conversar com o aluno 

colocando minhas idéias, e eles, colocando as deles. Hoje a auto-regulação dá 

o que? Como já falamos em valores e princípios e como os alunos devem agir 

dentro da escola com a questão do respeito, da justiça e da ética, eles também 

precisam saber como é importante o diálogo ou uma conversa saudável entre 

eles e com o professor. Exemplo: Você viu aquelas duas garotas que vieram a 

pouco tempo aqui, eram meninas que tinham sérios problemas de 

comportamento e também de ensino e aprendizagem. Através do diálogo junto 
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com os professores, e com a coordenação e a direção, essas meninas foram 

tomando consciência de cidadania, de que elas tinham que respeitar o próximo 

e tinham que apreender a apreender. Você viu que elas falavam sobre as 

questões dos cadernos e que estavam super bem. Isso é uma questão do 

diálogo, do professor frente a frente com o aluno, o aluno frente a frente com o 

colega e os trabalhos em equipe. Todo trabalho dessa equipe que temos no 

João Kopke, de poder trazer o nosso aluno, aquele que vem do entorno, um 

aluno que vem vendo violência social que está acontecendo lá fora todos os 

dias. Quando ele chega aqui, ele vem conhecer as ciências, e são através das 

ciências que nós vamos fazer essas crianças, esses nossos adolescentes a 

melhorarem este país. Eles se tornando realmente cidadãos deste país, e 

conseguindo revolucionar através do bem, do amor ao próximo e do diálogo, 

eles serão nossos futuros executivos bem sucedidos, operários de qualidade, 

quem sabe, presidente da república e vereadores que vão construir leis em 

nosso país. Enfim, é através do diálogo, do bom diálogo, que se chega 

realmente à cidadania. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor da 

solidariedade? 

R: A solidariedade aqui na escola nós trabalhamos de diversas maneiras. Não 

só nesta escola, mas, nas outras escolas que trabalhei também. Como falei a 

pouco, o amor ao próximo é ser solidário. Aqui nós temos vários casos de 

solidariedade, porque, aqui somos uma escola, uma unidade de ensino que 

tem a inclusão social. A inclusão social são as crianças DMs, e nós 
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percebemos o respeito dos colegas pelos meninos que não têm ou que não 

estão alfabetizados por um motivo ou por outro. Esses DMs, que são crianças 

com deficiências mentais, têm a mesma idade, 11, 12, 13, 14, 15 anos, mas a 

idade mental deles é de cinco anos. Eles não acompanham da mesma maneira 

que os outros. São crianças normais, só que no ensino e aprendizagem a 

deficiência mental é bem mais rasa, então, vemos o respeito. Outra questão 

são os deficientes visuais e auditivos. Vemos a solidariedade dos colegas os 

ajudando. Você encontra muito isso aqui nesta escola, pois, raramente, você 

vê uma discriminação com uma criança. A solidariedade no entorno também é 

vista através dos gestos das crianças que se apiedam por verem uma pessoa 

caída no chão, e falam: “puxa tem um mendigo caído no chão”, e então, 

estendem a mão, conversam, e dão “bom dia”. Essa solidariedade com o 

próximo, você vê muito aqui no João Kopke, de um ajudar o outro. Crianças 

que são pobres, que não tem posses, talvez, até por isso, não estejam numa 

escola particular, mas, você vê a solidariedade de dividir um lanche, de 

conversar quando alguém está triste, você vê um amiguinho passando a mão 

na cabeça do outro, e conversando com ele. Você sente a solidariedade dos 

professores para com os alunos. Vejo muito isso no dia a dia enquanto circulo 

pelos corredores. Às vezes, uma criança está deprimida e um professor 

procura saber o motivo. Encerrando a solidariedade, acredito que é isso. Uma 

frase que admiro do Gandhi quando diz: “só se perde a liberdade por culpa da 

própria fraqueza”. Quando ele disse isso, era um homem solidário pelo mundo 

e, é essa liberdade que a gente preserva. É através da solidariedade que a 

gente também pode ser livre. 
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P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Acredito que sim. Os professores da escola pública são bem preparados. 

Nós temos várias reuniões pedagógicas, principalmente, nos HTPCs, que são 

de suma importância para que o professor trabalhe dessa maneira. Ora, porque 

se você não conseguir trabalhar valores, você não conseguirá trabalhar. Hoje 

nós temos alunos, realmente, muito indisciplinados em todo estado, mas, isso 

não é em uma só escola, e não é só no estado de São Paulo, é no Brasil e no 

mundo. Você liga a televisão e a toda hora estamos vendo que alguns valores 

estão sendo perdidos pela sociedade. Encerrando, acredito que realmente os 

professores trabalhem os valores e os princípios de cidadania e dos direitos do 

cidadão, de liberdade, de respeito, de justiça a todo o momento dentro da 

escola. Porque quando nós discutimos nos HTPCs, percebo claramente, não 

só nesta escola, como em outras escolas que trabalhei a preocupação do 

professor em resgatar esses direitos do aluno, de se tornarem cidadãos 

completos. 

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Sim, gostaria. Uma das coisas que gostaria de dizer e deixar bem claro, é 

que existem diversos tipos de pessoas. Quando falo em pessoas, me refiro a 

alunos e professores. Quanto falo que a maioria dos professores tem boas 

intenções, realmente, eles têm boas intenções. Quando falo que a maioria dos 

alunos tem boas intenções, realmente, eles têm boas intenções. Infelizmente, 
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também temos dentro da rede, não só na particular como também na estadual 

e municipal, professores e alunos que não têm compromisso com a sociedade. 

Existem, mas são poucos. Infelizmente, você sabe que num saco de laranja, 

duas laranjas podres exalam mau cheiro. Então, vou dizer de forma bem clara 

que a educação do nosso país tem jeito, e a pedagogia que é colocada hoje na 

contemporaneidade tem jeito. É só arregaçar a manga e trabalhar. É através do 

trabalho contínuo que vamos conseguir resolver os problemas sociais, 

educacionais, e, inclusive, passar os valores familiares necessários dentro de 

uma escola. Infelizmente, nem todos os pais podem participar das reuniões. 

Infelizmente, às vezes, vamos buscar isso, e existe a preocupação do estado 

hoje de trazer a família e a comunidade para a escola, para que tenham a 

vontade de apreender, de ensinar. Então, deixarei aqui para você “o algo mais”. 

O algo mais é o seguinte: trabalho, pedagogia é trabalho, sacerdócio, amor, 

teatro, cinema, é tudo dentro da vida de um professor. Hoje o professor é 

eclético, é interdisciplinaridade. Hoje o professor tem de conhecer tudo, de tudo 

um pouco, principalmente, dentro da ciência que ele tem de passar. Então, se 

esse professor hoje, realmente, abraçar a educação, nós estaremos 

construindo um mundo melhor, sendo bons cidadãos, tanto nós professores, 

quanto nossos alunos. Gostaria de ressaltar mais uma coisa: o prazer de 

ensinar, de apreender com o nosso aluno, e o prazer de ter acima de qualquer 

coisa, a educação como começo, meio e fim. Muito obrigada, agradeço, e se 

vocês precisarem podem contar comigo.  
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Prof. Marcos Antônio Gomes da Silva39 

 

P: Professor Marcos o que significa valor para você?  

R: Os valores estão ligados em todo âmbito geral, principalmente, no 

educacional. Valores éticos e valores morais, principalmente, na formação de 

um cidadão de caráter pensante, politicamente bem formado antes de qualquer 

coisa, ciente dos seus direitos e dos seus deveres. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

R: A partir do momento que você atenta no ambiente escolar, principalmente, 

onde o educando vem buscar o valor educacional, moral e ético, os valores 

vêm sendo trabalhados desde a recepção, no portão, com um “bom dia e boa 

noite”. Esse processo de ensino e aprendizagem segue até chegar a da sala de 

aula. É quando o próprio professor conduzindo e ministrando a aula, que as 

situações do dia a dia vão decorrendo, as quais vão desde jogar um papel no 

chão, e o direito de cidadania de pegar o papel do chão e jogar no sexto de 

lixo, inclusive, de não atrapalhar e respeitar o espaço do indivíduo. Você não 

está interessado, mas, o outro está. Até onde vai a sua liberdade? Então, tudo 

isso é aplicado no dia a dia, desde o processo de “com licença”, “bom dia”, 

“boa tarde”, “boa noite”, “como vai”, “o que está acontecendo”, no “tom de 
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falar”, no “modo de falar e pedir”, “quais são seus deveres e direitos”, nos 

“questionamentos sobre a legislação”. Aqui a gente joga tudo bem claro e 

evidente. Tudo tão simples, pois, está no processo do dia a dia. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: O respeito começa a partir da igualdade social, sem diferenças de classes, 

sem distinção de raça e opção sexual. Primeiro, respeitar o ser humano do jeito 

que ele é. Sua liberdade tem um limite de si próprio e do semelhante. Então, ao 

tratar o indivíduo com respeito e educação, você terá uma receptividade com 

educação e respeito. Se você trata com grito e autoritarismo e sem limites, a 

recíproca será a mesma. 

 

 P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

da justiça? 

R: A justiça tem que ser trabalhada da seguinte forma: a partir do momento que 

é trazido um caso ao gestor, nunca se deve tomar posicionamento naquele 

momento, nem de um lado e nem do outro. Primeiro, vamos ouvir as partes, 

porque o fato chega com alteração, tanto da parte do professor, como do aluno. 

Os dois chegam nervosos. Então, “auto lá”, não vamos conversar hoje. Vamos 

todos nos acalmarmos, para depois conversarmos e verificarmos os fatos. 

Depois, veremos o que está acontecendo e direcionaremos da melhor maneira. 
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Agindo assim, você não cometerá injustiças, pois, temos direitos e deveres, o 

que é para um, é para todos, o que se aplica para um, tem que ser aplicado 

para todos. Não é verdade? Porque se agir diferente, você fará distinção, e 

estará fazendo segregação. Então, para que isso não ocorra “auto lá”, vamos 

ouvir, debater, conversar, entender, mostrar quais são os elementos corretos e 

os incorretos para chegar a um denominador comum. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: O diálogo é sempre feito da seguinte forma: primeiro não se precipite antes 

de qualquer coisa. Acho que é preciso falar ponderadamente, mesmo que você 

chegue aqui aos berros dentro da direção. Você tem que entender que se uma 

mãe chega gritando porque bateram no filho dela, e preciso saber como aquela 

conversa chegou até aquela mãe. Calma, vamos sentar, saber o que 

aconteceu, abaixar o tom de voz, falar ponderadamente, vamos conversar de 

que maneira podemos solucionar o caso. Nada de partir para a violência, de 

fazer justiça “olho por olho, dente por dente”, aqui existe ética, código, 

constituição, vamos esclarecer. Então o diálogo, é partindo disso. Não existe o 

professor chegar e falar “este aluno não assiste mais a minha aula”, auto lá, 

vamos ver o que está acontecendo. Então, derrepente, com o diálogo e a 

conversa você sana e evita vários problemas. Agora, tem que ter ponderação, 

porque se começar a fazer “carnaval”, assim que o problema chegar, então, 

isso vai render “um samba enredo com direito a porta bandeira com mestre 

sala”. Agora, se o problema chegar e você ouvir atenuadamente, conversar é 



 186 

diferente. Essa metodologia eu uso muito com os meninos da “liberdade 

assistida”. A primeira coisa que evito é ser chamado de “senhor”, pois, não sou 

senhor de ninguém. Ou me chama de diretor ou de professor, ou pelo meu 

nome, Marcos Antônio. Agora, se me chamarem de “senhor” com respeito, 

aceito, mas, não por imposição como é determinado na Fundação Casa. A 

partir daí, começam a ter respeito por mim, e então, começo a trazê-los para o 

nosso lado. Desta maneira, teremos um aliado no sentido de “gente vamos 

para a sala de aula”, eles irão para a sala de aula. “Gente, vocês chegaram 

atrasados” amanhã não quero esse atraso. Amanhã não teremos atraso. Não 

quero “drogas aqui dentro”, nós não teremos drogas aqui dentro. “Não quero 

que fumem nos corredores”, ninguém fumará nos corredores. Então, a partir do 

momento que existe diálogo e respeito, você começa a deter os limites e as 

regras. A “liberdade assistida” ou “semi-liberdade”, a que me refiro, são os 

alunos da Fundação Casa, extinta, FEBEM, os quais durante o dia fazem 

cursos e estudam em escolas do estado e escolas municipais, tendo horários 

para ir e voltar. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor da 

solidariedade? 

R: A solidariedade começa a partir do momento que você adentra o portão da 

escola. Você começa a entrar num mundo de valores. Por exemplo: desde o 

lápis da menina que cai, e o outro pega, ou ainda, se um colega escorregou, o 

outro vai e ajuda, ou alguém que passa mal e nos chama, ou uma lâmpada que 

estoura, alguém vem e nos avisa. Estas questões todas que envolvem alunos e 
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professores, são muito importantes, pois, existe solidariedade entre eles 

mesmos. Uma coisa está em função da outra. Se você trabalha o valor, está 

trabalhando respeito. Se trabalhar respeito, trabalha a solidariedade, e assim, 

sucessivamente. Tudo faz um círculo.  

 

P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Acredito que sim. Porque eu, por exemplo, tenho visitado muitas escolas por 

aí e vejo que muitas delas mudaram. Nas próprias reuniões da diretoria de 

ensino com outros diretores, percebo essas mudanças. Não vou jogar cem 

porcento. Se não há boa vontade do próprio gestor, vai ter boa vontade de 

quem? A boa vontade do diretor e do suporte pedagógico, a boa vontade dos 

professores e a boa vontade dos alunos e suas famílias dando alicerce em 

casa, formando um circulo. Contudo, o maior problema é a desestruturação 

familiar que se verifica hoje em dia, porque a partir do momento que há uma 

desestruturação familiar, faltarão os alicerces que vão segurar e dar base para 

o aluno.  

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Eu acho que os tópicos trabalhados são fundamentais e formam um círculo 

o qual nos leva a um denominador comum. Formar um cidadão pensante, 

politicamente bem formado e consciente dos seus direitos e deveres. Um 
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cidadão que quando for desligar uma luz, para fazer “graça”, pensará duas 

vezes, e não o fará, porque pensará que outras pessoas dependem dessa 

iluminação. Um cidadão que quando chega numa rua, e, derrepente, uma 

pessoa cai ao seu lado, ajuda, e pensa que poderia ter sido ele no lugar dessa 

pessoa. Tudo isso é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. 

Educação não é só chegar e ensinar português, matemática, etc. É preciso 

ensinar no âmbito geral o comportamento, o respeito, a sociabilidade, a 

participação e o ativismo. Nunca ocultar nada, para que tudo seja sempre 

gerado com muita clareza e transparência. A partir do momento, que 

trabalharmos nesses tópicos, só teremos a ganhar. 

 

Prof. Avilis40 

 

P: O que significa valor para você? 

R: São os conjuntos de elementos, que foram agregados na minha formação, 

ao longo dos meus anos de infância e adolescência, e que definiram o meu 

caráter, minha postura e minha atuação na sociedade. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 
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R: Sim. Entendido que valores estão intimamente ligados à conduta do 

indivíduo, é preciso, em minha opinião, didatizar a conduta para que os alunos 

na leitura desse comportamento, dessa ética, do respeito, enfim, ele consiga 

perceber coerência entre fala e ação. Então, é possível perfeitamente construir 

didaticamente no indivíduo valores, mesmo que esses valores estejam 

chocando com os valores dele. Mas é preciso que se faça isso no dia a dia. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: Em primeiro lugar, me acho antiquado na atualidade, ante a concepção de 

respeito que rola na sociedade. Porque me pauto por alguns princípios que 

hoje estão em desusos. Mas o principal na minha conduta, em primeiro lugar, é 

respeitando para ser respeitado. Ao longo do processo, ter sempre esse norte 

de que o respeito está em primeiro lugar, não importa se é quinta, sexta, 

sétima, ensino médio ou mesmo, ensino superior. Respeitando o indivíduo que 

está a minha frente, construirei uma relação de respeito. Portanto, é 

perfeitamente possível trabalhar isto. Mesmo quando temos que fazer um 

processo de punição, ou chamar a atenção, ou de repreender duramente um 

aluno, penso, que sempre precisa ser norteado pelo respeito à pessoa. Não 

humilhar, não detratar, não tratá-lo como ninguém, ou descaracterizar a 

pessoa, pelo contrário, enaltecendo-o sempre como ser humano, como ser 

pensante, capaz de ações nobres. A partir daí, então, trazer para a realidade a 

conduta, sempre questionando se está correto, se não está correto, para que 

ele mesmo consiga perceber o erro que está cometendo. 
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P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

R: É difícil falar em justiça, numa sociedade que se pauta pela injustiça. Mas, 

na sala de aula, é preciso ter claro, que não se pode, no processo educacional, 

ser injusto. Então, a justiça é sempre trabalhada, no meu ponto de vista, na 

relação do respeito. Não consigo fugir muito disto. Ser justo é respeitar os 

limites de cada pessoa, para dentro destes limites, justiçar. Mas, justiça, 

propriamente dita, é a prática, a conduta, o respeito e o insistente diálogo, a fim 

de esgotar o diálogo em si com o intuito de encontrar um ponto certo, para se 

fazer justiça. Agora, como professor de artes, por conta de estarmos falando 

em justiça dentro da sala de aula, ou no trabalho da escola, ressalto a 

diferença, na concepção de justiça entre o professor de matemática e o 

professor de artes. O professor de artes avalia todo o trabalho produzido, como 

sendo o limite do indivíduo. Temos de trabalhar e perceber o problema da 

preguiça, da falta de vontade e do desinteresse. Detectado isso, e levado o 

indivíduo a produzir o mínimo que ele pôde fazer, tem que ser avaliado com 

justiça. Há aqueles que se dedicam extremamente, e fazem trabalhos 

excelentes e merecem as melhores notas. Isso não significa, que aquele que 

não fez o trabalho excelente, do ponto de vista de um ou de outro, deva ser 

injustiçado com nota baixa ou nota vermelha. Na concepção do trabalho do 

educador, justiça, significa que todos devem ser avaliados de forma equânime. 
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P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: Em princípio tenho que dizer que sou Paulo Freiriano. A questão do diálogo 

é fundamental na minha vivência, no meu trabalho. Se fugirmos disto, cairemos 

no monólogo, que é princípio da educação bancária; onde se pretende impor 

conhecimento, e, na verdade, é um trabalho de domesticação, de poda da 

liberdade. O diálogo é algo que tem de estar explícito na relação que se 

estabelece entre professor e aluno, para que possa haver uma horizontalidade 

de idéias, de comportamento e de conhecimento. A comunicação é 

fundamental, sem a comunicação não há educação. Contrário a isso, há 

monólogo, imposição e insatisfação. Porque tanto quem impõe, quanto quem 

recebe a imposição fica insatisfeito. Dialogando, consegue-se abrir portas e 

possibilita encontros. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

solidariedade? 

R: Esse é um tema que fica implícito em toda conduta. No trabalho em sala de 

aula, o que se observa, e precisa estabelecer, são as relações de respeito, de 

justiça, de diálogo, de amor e de compreensão, etc. Então, a solidariedade na 

sala de aula, sempre foi vista como certa necessidade de fazer os alunos 

compreenderem que todos são iguais. Um não é melhor do que o outro. Não 

admitir gozações, humilhações e dizer aos alunos que é preciso ser solidário. 

Até me sirvo às vezes, de alguns dizeres populares: “quando você vê a barba 
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do vizinho pegando fogo, coloque a sua de molho”, no sentido de saber que o 

que sucede a ele, pode suceder a mim também. Então, esse é um trabalho que 

sempre desenvolvemos, no sentido de fazer com que os alunos reflitam sobre 

suas condutas, com foco na solidariedade. O colega cai, pode ter se 

machucado; é preciso ajudá-lo, levantá-lo, socorrê-lo e fazer-lhe uma 

massagem, etc. Então, são coisas simples, que estão colocadas no plano da 

solidariedade. Aqui dentro desta escola, estou desenvolvendo um trabalho 

junto aos alunos, que tem como preocupação, a questão da segurança. Esta é 

uma escola grande, com muitas escadas. É preciso ter preocupação com a 

segurança de todos, pois, em havendo um problema de saúde, ou um acidente, 

ou fogo na escola, é preciso que os alunos saibam como agir de forma 

solidária, para que um não prejudique o outro, na tentativa de salvar a si 

próprio. No meu trabalho como professor readaptado montei esta sala de 

recursos, tendo em vista, minha solidariedade aos colegas que estão na sala 

de aula e que enfrentam dificuldades. Derrepente precisam de um aparelho de 

som e não tem a quem solicitar, ou, o aparelho está trancado numa sala, e a 

chave está com outro. Criei toda esta sala organizada, com todo o material 

didático pedagógico, com a finalidade de servir aos meus colegas professores. 

Nesse sentido, entendo que sou solidário com quem está trabalhando. 

 

P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Sim e não. O indivíduo norteia sua conduta em função dos seus valores. 

Então, se os valores de um professor são concomitantes com esses que 
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estamos discutindo aqui, naturalmente, que ele irá trabalhar isso, porque faz 

parte da vida dele. Se os valores são antípodos, opostos, ou, o valor de justiça, 

de respeito, de diálogo e de solidariedade dele, diferem desse princípio, desse 

norte, ele tem outro norte na vida dele, ele vai trabalhar esses valores que se 

chocam com tudo isso. Nós conhecemos professores que não gostam de 

diálogo, que são injustos, que não respeitam e professores que rechaçam a 

solidariedade até mesmo entre colegas. Então, não posso afirmar aqui, que 

nas escolas de São Paulo, se trabalham esses valores. Sim, para alguns, não 

para outros. 

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: O tema que você traz nesta entrevista é relevante. Porque, quando se 

discute valores ou valor, fala-se dos elementos que compõe o indivíduo. Agora, 

o que é interessante dizer, acrescentar aqui, é que esse trabalho, essas 

pesquisas, essas elaborações, essas elucubrações mentais em função de 

estudos, preparos, deveriam voltar para dentro da escola como um trabalho a 

ser feito no conjunto. Porque em minhas leituras críticas dos trabalhos de pós 

graduações, mestrado, doutorado e etc., observei que muita coisa é feita, 

discutida, mas fica no patamar de cima, no andar de cima e não volta para a 

base de onde são extraídas as informações. De modo que nós temos na base 

do processo educacional uma série de problemas. Se as universidades 

voltassem para esses problemas, que são excessivamente estudados por 

todos teóricos, pesquisadores que vêem nas escolas buscar informações, se 

esses temas elaborados, voltassem reelaborados para que nós pudéssemos 
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refletir, seria de bom proveito, de melhora qualitativa nas relações dentro das 

escolas, que, diga-se de passagem, é um ambiente de muito conflito, porém 

escamoteado. 

 

Profa. Liete Ferraz41 

 

P: Professora Liete o que significa valor para você? 

R: Valor é o que você dá para as coisas, mas, não financeiramente. Dentro da 

nossa perspectiva, aqui nesta entrevista, é o valor ao ser humano, o valor da 

aprendizagem, e o que você quer ser moralmente. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

R: Sim. Você é o valor que se apresenta para o aluno. Nosso valor pessoal é o 

valor moral que mostramos para ele. A conduta moral, o valor de estar ali e 

apreender, de ter um futuro, por menor que seja o aluno, ele sonha e os 

sonhos mudam. Mas, se você se apresentar para ele com valor, com dignidade 

moral, você será o espelho dele. Isso sempre foi há vinte anos, e está sendo 

agora do mesmo jeito. 

 

                                                 
41

 Graduada em Biologia pela OSEC, atualmente, UNISA e Pedagogia pela UNIBAM. Vinte 
anos de docência como professora de Ciência e Biologia. 



 195 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: Antigamente, era mais fácil falar sobre isso com os alunos, porque traziam 

de casa com eles. Eu vejo isso, porque sou mãe de filho adolescente, e acho 

que o respeito que eles têm com a gente, está diminuindo muito. A própria 

sociedade está fazendo este respeito diminuir. O valor do ser humano está 

modificado. Então, isso para nós aqui, é muito mais difícil, porque você não 

pode chegar neles, como fossem seus filhos. Você precisa chegar neles como 

seus alunos. Então, você não faz com eles, o que você faria em casa. Não é 

castigar, é correção mesmo, de outra maneira, com autoridade diferente. Nós 

perdemos a nossa autoridade, conseqüentemente, eles não têm respeito. 

Então, impomos isto, e isso, se torna muito desgastante para o nosso trabalho. 

Estamos impondo este respeito o tempo todo, e infelizmente, não conseguimos 

porque não temos respaldo da família. 

 Em sala de aula, procuro impor limites rígidos, é preciso limitar, pois, eles não 

têm limites em lugar nenhum. Eles estão ao “Deus dará”. Assim como faço com 

meu filho em casa que tem uma idade aproximada, aqui com eles, a gente 

tenta impor este limite, mas, não está dando muito certo com alguns. 

Continuamos “nadando no seco”, mas, nem por isso, vou mudar. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 
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R: Tentando mostrar para eles o certo e o errado. A justiça tem que ser 

pontuada nessa questão de certo e errado. O que você está fazendo com o seu 

colega do lado, está certo? Então, entramos na questão da indisciplina e 

respeito mútuo. No momento que eles começam a agredir um ao outro 

verbalmente, que isso muito normal, “o filho disso, o filho daquilo”, xinga a mãe, 

xinga não sei o que, meche no brio do cara, então, ele vai para cima, não 

importa a idade. Então, o que você está fazendo? Está certo isto? Está justo 

isto? Neste sentido, dependendo da faixa etária, é muito difícil eles 

entenderem, principalmente, se a família em casa, também não dá esse 

respaldo por trás da gente aqui.  

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: Acho que o diálogo é a parte mais importante. O diálogo tem que ser 

constante. Tenho 44 anos, e os alunos da minha época da quinta série se 

borravam de medo dos professores. Hoje em dia, a molecada não está nem aí. 

Essa coisa da idade não existe mais. Então, o que a gente tem que fazer? 

Temos que nos aproximar deles falando uma linguagem que entendam. Só que 

ás vezes, isso não dá certo, temos que nos impor, virarmos ditadores, e 

deixarmos o diálogo um pouco de lado. Principalmente, os mais novos, na faixa 

etária de 11 a 13 anos, eles se acham “donos do pedaço”. Então, se você der 

muita liberdade, sair do diálogo da “boa”, “tudo bem, vamos conversar...” eles 

entendem que você está dando liberdade, aquela liberdade excessiva que virá 

bagunça. Então, é preciso ter o limite certo do diálogo, deixá-lo falar, que é o 
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protagonismo de que tanto se fala, mas, também é preciso barrá-los, porque se 

não, vira bagunça. Em casa, o diálogo é muito difícil. Não é todo mundo, que 

conversa com os filhos abertamente, sobre qualquer coisa, e a respeito dos 

problemas do dia a dia. Então, eles não têm muito isto, não tem esta questão. 

É muito difícil trabalhar. Nós tentamos, mas está difícil. 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor da 

solidariedade? 

R: É tentar fazê-los perceberem que precisam se ajudar. É ter respeito, não 

xingar, fazer a gentileza de pegar o papel no chão. Por exemplo: Pedimos para 

o aluno pegar o papel no chão. É um exemplo banal, então, ouvimos: “não foi 

eu que joguei”, “porque tenho que pegar?”, esta é a resposta básica. Já briguei 

muito com os alunos por conta disto. Eles não têm essa visão de solidariedade: 

“não foi eu que fiz, mas, eu posso ajudar alguém a melhorar o mundo”. Não vai 

melhorar lá fora, porque é muito difícil, mas, é uma semente. Ajudar pegar 

alguma coisa, ajudar o menino machucado, ajudar na aprendizagem o cara que 

está com dificuldade, sentar junto, ensinar. Eles não fazem isto. É a cultura do 

individualismo mesmo! É a cultura bem capitalista, “eu quero, eu primeiro”. 

Infelizmente, o mundo lá fora é assim. Sempre batemos na mesma tecla: se a 

família em casa, não tem essas bases, nós não conseguiremos. Eles não são 

solidários. São solidários, só entre si mesmos. 

 

P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 
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R: São. Nós procuramos o máximo possível trabalhar esses valores. Mesmo 

entre a gente, estamos tentando melhorar nossa convivência, que é um 

trabalho muito difícil. Até brinco que o professor, seja da escola particular ou da 

escola pública, deveria ganhar por insalubridade, porque é um trabalho muito 

cansativo. Trabalhar gente é muito difícil. Nós tentamos passar isso para eles o 

tempo todo. Quando estive na coordenação, chamávamos os pais com o 

objetivo de alertá-los e despertá-los para essa questão, mas, era muito difícil. O 

mundo lá fora está muito complicado. Se nós no micro cosmo, não tentarmos 

trabalhar estas questões, lá fora as crianças irão se perder infelizmente.  

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Acho que todo trabalho que for feito para ajudar a manter os valores, são 

extremamente importante. Principalmente, porque a escola está órfã. Somos 

muito criticados. Tenho muito tempo de magistério, e não sou uma professora 

que se acomoda, faço cursos e fiz faculdade novamente. Tenho todo interesse 

em passar verdades para os alunos, porque é a minha verdade. Chega nesta 

época do ano, estou “morta”, “podre”, não falto, tento fazer o melhor que posso. 

Quando era coordenadora, também não faltava. Então, temos que ter todo 

esse compromisso. É o meu compromisso de vida, é a minha profissão. Mas, 

infelizmente, o mundo mudou muito, e as pessoas estão achando que a culpa 

também é nossa. A gente tem que se virar como pode, e não é bem assim. 

Então, mesmo entre os colegas, vemos que o capitalismo fala mais alto. 

Infelizmente, a vida está muito difícil dentro da escola, porque os alunos são 

muito difíceis. E não é falar porque tem internet, e outras coisas, é porque não 
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tem estrutura familiar. Alguns até tem, mas, a maioria não. Então, vemos toda 

essa violência, aluno batendo no professor, e toda falta de respaldo que o 

profissional tem na educação. Ganhamos pouco, e temos uma série de 

questões que é muito complicado para estarmos falando, não é ético falar. 

Pessoas que realmente se acomodaram a não fazerem nada. Mas, vejo pelos 

colegas aqui, que muitos deles estão batalhando para fazer o melhor. Mas, 

infelizmente, nós não temos respaldo, e a culpa do fracasso escolar e da 

indisciplina é sempre do professor. Vejo o trabalho de um monte de gente, sei 

por que leio questões pedagógicas, textos, e tudo mais. Julio Gropa e tantos 

outros que falam que a culpa é do professor. Venha para a escola pública ficar 

com a gente aqui, vamos fazer as teses de mestrado e doutorado juntos com 

os professores, que estão na linha de frente de verdade. Mesmo o povo da 

USP, venha aqui. Fique na escola pública em nosso lugar por um mês. 

Veremos como ficarão essas teses. Aí a gente vai escrever as teses, não eles.  

 

Profa. Ruth de Souza42 

 

P: Professora Ruth o que significa valor para você? 

R: Como professora aposentada acredito que valores sempre serão 

importantes em todas as épocas.  Eles são as virtudes que devem ser 

                                                 
42

 Graduação em Pedagogia pelo Instituto de Educação Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 
Sorocaba – SP, e Ciências, pela Faculdade de Ciências e Letras, Nossa Senhora do Patrocínio 
em Itu – SP. Especialização em Aperfeiçoamento e Administradores Escolares pelo Instituto de 
Educação Dr. Julio Prestes de Albuquerque em Sorocaba – SP. Vinte e cinco anos de docência 
na escola pública primária. 
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inerentes a todos os seres humanos. Refiro-me aos valores éticos e morais, 

tais como a justiça, a caridade, solidariedade, honestidade, compaixão, perdão, 

diálogo, tolerância cristã, renúncia, paciência, humildade, liberdade e verdade. 

Esses valores devem constituir o alicerce e os pilares de toda a sociedade. 

Devem servir de bússola no nosso caminhar. Os valores éticos e morais são os 

princípios de justiça, do progresso, da democracia, que devem estar embutidos 

e cultivados na estruturação da sociedade e da família.  

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

R: Com certeza. Na minha experiência como professora, sempre procurei 

trabalhar os valores em sala de aula. Era uma época que também existiam 

dificuldades, mas, nem por isso, deixei de ensinar a importância de cultivá-los 

na vida pessoal. Sempre acreditei que uma pessoa imbuída dos valores éticos 

e morais poderia fazer a grande diferença no mundo. Como leitora assídua dos 

acontecimentos vigentes no âmbito educacional, acredito, que transmitir esses 

valores é possível e necessário. Basta ter vontade e batalhar nesse sentido. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: A minha experiência revela que trabalhar este valor na escola ou em sala de 

aula é fundamental, porque se não houver respeito não teremos espaço e nem 

respaldo para transmitir os valores éticos e morais. Respeitar é não fazer 
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distinção entre o rico e pobre, o feio e o bonito, entre questões raciais, 

profissionais e sexuais. A falta de respeito provoca distúrbios, inimizades, 

brigas e desentendimentos, etc. Meus alunos sempre me respeitaram porque 

sempre dei exemplos de respeito em todas as circunstâncias e situações. Hoje 

em dia, vejo que este valor está no ostracismo, portanto, se faz imperativo 

trabalhar este problema exaustivamente. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

R: Praticando-a em primeiro lugar. Ao ensinar justiça temos que impor limite. 

Ensiná-los a somar, dividir, multiplicar na matemática da vida. Nesses termos, 

não serão admissíveis atos que venham afetá-los tais como calúnias, privar de 

algo que o aluno tenha direito, esconder alguma informação, ou ainda, 

descriminá-lo por algum fator de preconceito. A justiça pode ser aplicada e 

cultivada no dia a dia no relacionamento, no trabalho, nos estudos, dentro da 

sala de aula, no intervalo e inclusive entre os colegas professores, que devem 

ser os maiores representantes e baluartes desta e demais virtudes. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: O diálogo é a mola propulsora do relacionamento correto entre as pessoas. 

Sem ele assoma o monólogo que pode levar a lugar nenhum, a não ser a 
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irritação e até mesmo a controvérsia. O diálogo deve ser trabalhado na escola 

diariamente de forma precisa e clara, para que haja as soluções das propostas 

apresentadas. O exemplo dos professores no seu relacionamento na sala de 

aula e no âmbito escolar é um espelho para todos de como deve ser vivenciado 

esse importante fator educacional. Na minha época, o diálogo entre o professor 

e o aluno não se verificava. Ele ficava no seu pedestal e não se lembrava da 

importância de dialogar com o aluno, em prejuízo do seu relacionamento em 

função da educação dos seus educandos. Hoje em dia, esta abertura se 

verifica, geralmente, com resultados satisfatórios. Pois ela se apresenta 

didaticamente correta para prevenir dos desrespeitos e as malcriações. A 

abordagem do professor é importante para que se aja receptividade do aluno. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor da 

solidariedade? 

R: Tendo em vista, que hoje em dia, as pessoas estão se tornando cada vez 

mais individualistas, é importante que o professor ressalte na sala de aula, este 

valor. Dando exemplos e programando atos solidários, para que os alunos 

exercitem essa virtude de maneira prática e prazerosa. Como por em prática 

tais atividades? Por exemplo: no inverno coletar agasalhos e distribuí-los às 

famílias carentes, ou levar alimentos a quem precisa. Estimulá-los a vivenciar a 

solidariedade com os colegas na escola, ajudando-os nas suas dificuldades, 

sejam físicas, ou mentais. E, estendendo-a a todas as pessoas da sua 

convivência, e até mesmo, buscando o necessitado e amparando-o nas suas 
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dificuldades. São muitas as formas de exercitarmos a virtude da solidariedade, 

basta ter boa vontade, criatividade e principalmente, amor ao próximo. 

 

P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Perfeitamente. Não só nas escolas de São Paulo, como em todas as 

escolas do mundo, tendo em vista, a boa vontade e espírito cristão de cada 

professor, a obra se tornará mais profícua e mais fácil. 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Sim. Mesmo aposentada, nunca encerrei em definitivo com meu trabalho na 

área da educação. Sempre me preocupei em levar a diante a minha mensagem 

de encorajamento e de engajamento aos valores éticos e morais. Inclusive, 

estou finalizando uma cartilha pautada de maneira saliente em todos os valores 

mencionados nesta entrevista. Exatamente, porque acredito que a formação 

dos valores na vida dos educandos, vai influir positivamente nos seus 

relacionamentos, e, portanto, na sociedade. É importante que esses valores 

não fiquem só no papel e na teoria, mas, sim, na vivência do dia a dia. 

Agradeço pela oportunidade de tratar desses tópicos de relevância da 

educação, pois, como todo educador, me constranjo, ao constatar que muitos 

vivem ao léu da sorte, órfãos do saber e da educação. 
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Profa. E.J.43 

 

P: Professora E.J., o que significa valor para você? 

R: É tudo aquilo que você traz consigo, ou seja, normas, princípios ou padrões 

sociais de uma pessoa. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

R: Sim, é possível você transmitir valores dentro de uma sala de aula, pois, o 

lugar e o momento propiciam esta ação. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: O valor respeito deve ser trabalhado o tempo todo na sala de aula e na 

escola, pois, está ligado às ações que levam a prática do bem e favorecem a 

tranqüilidade, a união e a boa vontade entre as pessoas. Você pode trabalhá-

los na rotina de suas aulas, nos temas abordados, nas lições e na condução de 

suas aulas. 

 

                                                 
43

 Licenciatura Plena em Letras - Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Atualmente, professora 
no colégio Claretiano. Vinte anos de docência na rede privada. E.J. é pseudônimo. 
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P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

R: O valor justiça pode ser trabalhado durante a aula e no período em que o 

aluno permanece na escola, fazendo valer todos os princípios, normas ou 

padrões sociais existentes.  

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: O valor diálogo é de grande importância, para estabelecermos a 

comunicação entre pessoas. Se existe o diálogo, é possível chegar a um 

consenso em qualquer situação, e para tanto, você precisa dos valores 

respeito, justiça e o próprio diálogo.  É importante que haja sempre espaço 

para o diálogo. O professor deve proporcionar isto, pois, desta maneira, ele não 

ficará somente na abordagem do domínio técnico da sua aula. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor da 

solidariedade? 

R: O valor da solidariedade é trabalhado o tempo todo em qualquer 

circunstância que ocorra em sala de aula e na escola. O aluno apreende a 

partilhar com o outro, em qualquer situação que ocorra, até mesmo, naquelas 

que não são aprovadas por ele. 
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P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Hoje os valores estão sendo trabalhados em todas as escolas e salas de 

aula. A própria sociedade pede e clama para que possamos ter um mundo 

melhor em todos os aspectos. 

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Sim. Que nós educadores saibamos cada vez mais a importância de cada 

um na Educação. Que possamos e consigamos sempre atingir não só nossos 

objetivos técnicos, mas, humanitários também. 

 

Prof. Wanderlei44 

 

P: Professor Wanderlei, o que significa valor para você? 

R: São princípios ou modos de agir e viver em harmonia com o próximo. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

                                                 
44

 Graduado pela UNG – Guarulhos, em Analise de Sistemas. Atualmente, leciono no colégio 
Claretiano, a disciplina de informática. Possuo seis anos de experiência, como docente, na 
rede privada. 
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R: Sim. Em cada atividade, atitude ou comportamento, o docente deve sempre 

envolver valores. Nós somos exemplos para os discentes. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: Nas atitudes do cotidiano, em textos ou pesquisas. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

R: Através de textos que levem à reflexão e entendam que a justiça é 

fundamental em nossa sociedade. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: Através de vídeos que demonstrem a importância de ouvir o próximo. O site 

“Youtube” é uma ferramenta em potencial. 

  

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

solidariedade? 
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R: As campanhas da CNBB auxiliam e abrem uma gama de opções. Sempre 

busco material nesses veículos para desenvolver meu trabalho no valor da 

solidariedade. 

 

P: Você acha que hoje nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Acredito que sim. Em nossa escola procuramos trabalhar no dia a dia esses 

valores. Entretanto, vai depender do esforço de cada membro para que o 

trabalho prospere. 

 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder expressar minhas 

opiniões e colaborar com a pesquisa.  Quero dizer que as perguntas são muito 

pertinentes, e que levam a reflexão sobre o nosso trabalho. Obrigado e fique 

com Deus. 
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Prof. Fábio Moraes Gois45 

 

P: Professor Fábio, o que significa valor para você? 

R: São necessidades éticas de um indivíduo das quais não deve abrir mão. 

 

P: É possível transmitir didaticamente valores? 

R: Acredito que sim. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

respeito? 

R: Permitindo aos alunos expressarem suas opiniões. Ressaltar para eles a 

importância de escutar e respeitar o próximo, como também, os outros valores 

demonstrados nesta pesquisa. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

justiça? 

                                                 
45

 Graduado pela Universidade de São Paulo – USP, em Ciências Biológicas. Atualmente, 
leciona no colégio Claretiano, a disciplina de Ciências. Possue dois anos de experiência, como 
docente, na rede privada. 
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R: Utilizando exemplos do dia a dia dos próprios alunos, como por exemplo, as 

filas, direitos, ações e reações, bem como julgamentos. Propor discussões 

sobre cada um destes itens citados. 

 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

diálogo? 

R: Ressaltando a importância de escutar opiniões diversas, sem a necessidade 

de haver concordância pelo no assunto tratado, mas, sim saber respeitar. 

 
 

P: Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula o valor 

solidariedade? 

R: Incentivando os alunos a auxiliarem uns aos outros, conforme suas 

facilidades e dificuldades. 

 

P: Você acha que hoje, nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

R: Não tenho conhecimento para afirmar sobre esta questão. 

P: Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo mais? 

R: Não. 
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2.2. Análise das Entrevistas  

Após ouvirmos as vozes dos professores sobre o tema valores, 

seguiremos com a análise. 

Nosso procedimento partirá da averiguação sobre o que os professores 

entendem por valores, quais são as representações que eles fazem destes 

valores citados em seu trabalho em sala de aula e na escola e, assim, 

tiraremos algumas conclusões sobre aquilo que eles imaginam serem os 

valores respeito, diálogo, justiça e solidariedade. 

A organização da análise partiu do mesmo roteiro das entrevistas, 

salientando que este nos forneceu as categorias de análise e o enfoque teórico 

sobre os valores. 

Para iniciar nosso trabalho de análise, em primeiro lugar, transcrevemos 

a fala dos docentes com a maior probidade, para que houvesse exatidão na 

transcrição. Em seguida, procuramos ler várias vezes às respostas obtidas e, 

finalmente, fomos sublinhando as idéias que mais evidenciaram os 

depoimentos. 
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a) O que significa valor para você? 

A maior parte dos professores disse que valor “[...] são os princípios de 

cidadania, amor ao próximo, caridade, benevolência e amizade.” (MIRIAM); 

“[...] as virtudes que devem ser inerentes a todos os seres humanos. [...] e que 

devem constituir o alicerce e os pilares de toda a sociedade”. (RUTH) 

Ou então, os valores foram conceituados pela maioria dos professores 

como sendo “[...] valores éticos e valores morais, principalmente, na formação 

de um cidadão de caráter pensante, politicamente bem formado antes de 

qualquer coisa, ciente dos seus direitos e dos seus deveres”. (MARCOS).  

Apenas um professor se referiu ao valor como sendo aquilo que ele veio 

incorporando durante todas as etapas da sua vida: “São os conjuntos de 

elementos que foram agregados na minha formação ao logo dos meus anos de 

infância e adolescência e que definiram o meu caráter, minha postura e minha 

atuação na sociedade.” (AVILIS). 

Concluímos que o significado do vocábulo valor está muito aclarado na 

mente de todos, principalmente se levarmos em conta a segurança e certeza 

com que todos responderam a esta pergunta. Todavia, é forte neles a marca 

abstrata e idealista. Ninguém associou a incorporação de valores às 

experiências afetivas, positivas ou negativas; poucos atribuíram a essência da 

formação ética à trajetória de vida e à sociedade como um todo. 
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b) É possível transmitir didaticamente valores? 

Todos eles disseram que é possível transmitir didaticamente valores 

porque acreditam que esta é a responsabilidade do professor e porque a 

escola é o ambiente favorável para este tipo de ação. “Sim, é possível você 

transmitir valores dentro de uma sala de aula, pois, o lugar e o momento 

propiciam esta ação.” (E.J.). Um ou outro docente imputou este papel como 

responsabilidade dos docentes. “[...] somos nós professores que temos essa 

função de transmissão de valores e princípios para os nossos alunos”. 

(MIRIAM). “[...] você é o valor que se apresenta para o aluno. [...] se você se 

apresentar para ele com valor, com dignidade, moral, você será o espelho 

dele”. (LIETE). 

Marcos diz: 

 

A partir do momento que você atenta no ambiente escolar, 
principalmente, onde o educando vem buscar o valor educacional, 
moral e ético, os valores vêm sendo trabalhados desde a recepção, 
no portão, com um bom dia e boa noite. Este processo de ensino e 
aprendizagem segue até chegar à sala de aula. 

 

Ainda, há aquele que reforça a fala do colega apresentando onde os 

valores poderão ser encontrados e confirma que a responsabilidade é dos 

professores: “Somos nós professores que temos essa função de transmissão 

de valores e princípios para os nossos alunos; através da ciência, da cidadania 

e do dia a dia, porque convivemos em sociedade. Então a função do professor 

é transmitir esses valores bons”. (MIRIAM). 
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Nesta direção, RUTH sintetiza o pensamento do grupo dizendo: 

 

[...] sempre acreditei que uma pessoa imbuída dos valores éticos e 
morais poderia fazer a grande diferença no mundo. [...] acredito que 
transmitir esses valores é possível e necessário. Basta ter vontade e 
batalhar nesse sentido. 

 

Percebemos que os professores acham possível transmitir os valores 

aos discentes e a maioria deles se considera responsável por esta função, 

mas, sentimos falta deles destacarem a necessidade de um trabalho teórico 

substancial que reflita sobre os valores propostos pelos docentes e sobre o 

processo científico da incorporação dos valores; que promova e desperte nos 

estudantes uma reflexão crítica e uma compreensão da importância deles no 

seu viver. O professor Wanderlei é uma exceção neste sentido quando exprime 

a necessidade de trabalhar os valores “[...] em textos ou pesquisas...”. 

Observamos, ainda, que nenhum deles atentou para o fato de que os 

estudantes já trazem dentro si valores que aprenderam em seus lares, na 

comunidade na qual estão inseridos e nos meios de difusão propagados pela 

sociedade.  

 

c) Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de 

aula o valor respeito? 
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Sobre este valor, todos os oito professores consideraram fundamental 

trabalhá-lo na escola, caso contrário, encontrariam dificuldades para ensinar 

qualquer questão que fosse. 

 

[...] trabalhar este valor na escola ou em sala de aula é fundamental 
porque se não houver respeito não teremos espaço e nem respaldo 
para transmitir os valores éticos e morais. A falta de respeito provoca 
distúrbios, inimizades, brigas e desentendimentos. (RUTH). 

 

Nesta mesma direção, E.J. diz: 

 

O valor respeito deve ser trabalhado o tempo todo na sala de aula e 
na escola, pois está ligado às ações que levam a prática do bem e 
favorecem a tranqüilidade, a união e a boa vontade entre as 
pessoas. 

 

Com um olhar mais aguçado sobre esta questão, MARCOS faz um 

alerta a todos os colegas professores, dizendo: “Então, ao tratar o indivíduo 

com respeito e educação, você terá uma receptividade com educação e 

respeito. Se você trata com grito e autoritarismo e sem limites, a recíproca será 

a mesma.”. 

Outra colega confirma que estes desvalores citados acima já estão 

sendo vistos claramente no cotidiano e, por isso, se torna difícil desenvolver um 

ensino de qualidade, justamente porque o valor respeito está diminuindo muito, 
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principalmente, porque nos dias de hoje os professores não têm mais o 

respaldo da família: 

 

Antigamente, era mais fácil falar sobre isso com os alunos, porque 
traziam de casa com eles. [...] a própria sociedade está fazendo este 
respeito diminuir. O valor do ser humano está modificado. [...] nós 
perdemos a nossa autoridade, conseqüentemente, eles não têm 
respeito. [...] estamos impondo este respeito o tempo todo, e 
infelizmente, não conseguimos porque não temos respaldo da família. 
(LIETE). 

 

Em contrapartida, mesmo com as dificuldades apresentadas, há 

professores otimistas que acreditam que ainda é possível trabalhar este valor: 

 

[...] respeitando o individuo que está à minha frente, construirei uma 
relação de respeito. Portanto, é perfeitamente possível trabalhar isto. 
Mesmo quando temos que fazer um processo de punição, ou chamar 
a atenção, ou de repreender duramente um aluno, penso, que 
sempre precisa ser norteado pelo respeito à pessoa. Não humilhar, 
não detratar, não tratá-lo como ninguém, ou descaracterizar a 
pessoa, pelo contrário, enaltecendo-o sempre como ser humano, 
como ser pensante, capaz de ações nobres. A partir daí, então, trazer 
para a realidade a conduta, sempre questionando se está correto, se 
não está correto, pra que ele mesmo consiga perceber o erro que 
está cometendo. (AVILIS). 

 

Neste ponto, MIRIAM sugere algumas formas para trabalhar o respeito, 

com também, apresenta onde este valor pode ser encontrado: 

 

De diversas maneiras você pode trabalhar o valor respeito. Passando 
todos os princípios que levam a liberdade, inclusive, respeitar o 
espaço geográfico, emocional, psicológico e físico do outro cidadão. 
Você pode trabalhar através dos PCNs que é interessante, os quais 
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têm os temas transversais. Pode trabalhar os livros paradidáticos que 
falam sobre a questão do respeito. [...] nas oitavas séries, nós temos 
aulas de religião, que também falam muito sobre o respeito ao 
próximo no dia a dia. [...] com a nova proposta pedagógica do estado 
de São Paulo, nós podemos inserir esses temas transversais dos 
PCNs. Que são uma antiga proposta que já vem vindo há algum 
tempo dentro do estado. 

 

Com o pensamento semelhante da colega, o professor WANDERLEI 

completa dizendo que: “Nas atitudes do cotidiano, em textos ou pesquisas”, é 

possível ensinar os alunos sobre o valor respeito, porque estaremos “[...] 

permitindo aos alunos expressarem suas opiniões”. (FÁBIO). 

Constatamos que, mesmo diante das dificuldades apresentadas, seja 

por falta de apoio ou acompanhamento dos pais nas atividades escolares dos 

alunos, ou ainda, porque a própria sociedade apresenta desvalores que 

acabam se tornando “valores” para os estudantes, mesmo assim, constatamos 

que todos os professores acham possível trabalhar este valor na escola. 

Entretanto, entre todos os docentes entrevistados, apenas dois citaram 

pesquisas, textos e livros paradidáticos como um caminho para reforçar em 

seus alunos o valor do respeito. Apenas um professor falou da importância da 

aula de religião para exercitar este valor na escola.  

 

d) Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de 

aula o valor justiça? 
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Quanto ao valor justiça cada entrevistado expressou com propriedade o 

que pensa sobre este valor: Para AVILIS: 

 

[...] ser justo é respeitar os limites de cada pessoa, para dentro 
destes limites, justiçar. Mas, a justiça, propriamente dita, é a prática, 
a conduta, o respeito, e o insistente diálogo, a fim de esgotar o 
diálogo em si com intuito de encontrar um ponto certo, para se fazer 
justiça. 

 

Em outras palavras (FÁBIO) diz: “Utilizando exemplos do dia a dia dos 

próprios alunos, como as filas, direitos, ações e reações, bem como 

julgamentos.” Ou ainda, nas palavras de RUTH: 

 

Praticando-a em primeiro lugar. Ao ensinar justiça temos que impor 
limite. Ensiná-los a somar, dividir, multiplicar na matemática da vida. 
[...] A justiça pode ser aplicada e cultivada no dia a dia no 
relacionamento, no trabalho, nos estudos, dentro da sala de aula, no 
intervalo e inclusive entre os colegas professores, que devem ser os 
maiores representantes e baluartes desta e demais virtudes. 

 

 Mesmo não sendo explicitado por todos a forma como desenvolvem o 

trabalho neste valor, em geral todos admitem quão importante é exercitá-lo na 

escola, porque: 

 

É difícil falar em justiça, numa sociedade que se pauta pela injustiça. 
Mas, na sala de aula, é preciso ter claro, que não se pode, no 
processo educacional, ser injusto. Então, a justiça é sempre 
trabalhada no meu ponto de vista, na relação do respeito.  (AVILIS). 
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Os valores discutidos têm sido vistos pelos professores como 

imprescindíveis para serem ensinados aos alunos, porque, certamente, 

contribuirão para a formação deles: 

 

[...] fazemos nossos alunos pesquisarem na questão da justiça o que 
leva o cidadão ser justo com o outro, e porque existem leis e regras. 
[...] nós trabalhamos a questão da justiça social que é a formação do 
cidadão. (MIRIAM).  

 

Entretanto, com todas essas representações sobre o valor justiça e 

como eles têm exercitado no seu dia a dia, ainda, somos alertados por um 

professor que nos mostra que, dependendo da faixa etária e a falta de apoio da 

família pode se tornar difícil o aluno compreender o real significado deste valor: 

“[...] dependendo da faixa etária, é muito difícil eles entenderem, 

principalmente, se a família em casa, também não dá esse respaldo por trás da 

gente aqui”. (LIETE). 

 Apenas um destaca a que o trabalho do educador deve pautar-se na 

igualdade para com todos os alunos, porque isso é ser justo: “Na concepção do 

trabalho do educador, justiça significa que todos devem ser avaliados de forma 

equânime”. (AVILIS). Ou seja, por mais que apareçam os obstáculos no dia a 

dia, caberá ao docente buscar sempre a imparcialidade e procurar desenvolver 

da melhor forma a sua função, ou o seu papel, sempre objetivando o 

crescimento do aluno. 

Em síntese, percebemos uma homogeneidade de pensamento entre 

todos, no entanto, apenas um deles declarou que sem o apoio da família o 
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trabalho desenvolvido na escola poderá não surtir efeito, exatamente, por 

serem alunos imaturos e dependentes dos pais. Notamos que um professor 

evidenciou a importância deste valor para os próprios professores, entendendo 

que a atitude justa ou injusta feita por eles será vista pelos alunos. 

Quanto à conceituação de justiça, que varia ao longo da história (ver, por 

exemplo, em Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino), não há referência. Parece 

que a definição de justiça para os professores é um conceito inato, natural e 

óbvia. 

e) Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de 

aula o valor diálogo? 

Todos consideraram o diálogo importantíssimo para uma convivência 

desejável na escola. Destacamos algumas falas, a saber: “O diálogo é a mola 

propulsora do relacionamento correto entre as pessoas. Sem ele assoma o 

monólogo que pode levar a lugar nenhum, a não ser à irritação e até mesmo à 

controvérsia”. (RUTH). Apresentam também a importância do diálogo entre 

professor e aluno, pois, este valor é imprescindível para se alcançar um 

resultado satisfatório na escola: 

 

[...] o diálogo é algo que tem de estar explícito na relação que se 
estabelece entre professor e aluno, para que possa haver uma 
horizontalidade de idéias, de comportamento e de conhecimento. A 
comunicação é fundamental, sem a comunicação não há educação. 
Contrário a isso, há monólogo, imposição e insatisfação. Porque tanto 
quem impõe, quanto quem recebe a imposição fica insatisfeito. 
Dialogando, consegue-se abrir portas e possibilita encontros.(AVILIS). 
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Neste caminho, E.J. completa:  

 

O valor diálogo é de grande importância para estabelecermos a 
comunicação entre as pessoas. Se existe diálogo, é possível chegar 
a um consenso em qualquer situação, e para tanto, você precisa dos 
valores, respeito, justiça e o próprio diálogo. 

 

MIRIAM se permite sonhar mais alto com os feitos que o bom diálogo 

poderá proporcionar e reforça a importância deste valor entre os próprios 

alunos e entre professor e aluno: 

 

[...] eles também precisam saber como é importante o diálogo ou uma 
conversa saudável entre eles e com o professor. [...] Eles se tornando 
realmente cidadãos deste país, e conseguindo revolucionar através 
do bem, do amor ao próximo e do diálogo, eles serão nossos futuros 
executivos bem sucedidos, operários de qualidade, quem sabe, 
presidente da república e vereadores que vão construir leis em nosso 
país. [...] é através do diálogo, do bom diálogo, que se chega 
realmente à cidadania. 

 

Entretanto, apenas uma professora considerou este valor o mais 

importante de todos e admite que nem sempre é possível exercitar o diálogo 

como gostaria: 

 

Acho que o diálogo é a parte mais importante. O diálogo tem que ser 
constante. [...] temos que nos aproximar deles falando uma 
linguagem que entendam. Só que às vezes, isso não dá certo, temos 
que nos impor virarmos ditadores, e deixarmos o diálogo um pouco 
de lado. (LIETE). 
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E, mais uma vez, nos alerta da falta que faz uma família bem estruturada 

na vida das crianças. Neste momento é notório o desabafo aclarado que ela 

faz:  

[...] Em casa o diálogo é muito difícil. Não é todo mundo que conversa 
com os filhos abertamente sobre qualquer coisa, e a respeito dos 
problemas do dia a dia. Então, eles não têm muito isto, não tem esta 
questão [...] então é preciso ter o limite certo do diálogo, deixá-lo falar, 
que é o protagonismo de que tanto se fala, mas, também é preciso 
barrá-lo, porque se não, vira bagunça. É muito difícil trabalhar. Nós 
tentamos, mas está difícil. 

 

Por mais difícil que seja trabalhar este valor, MARCOS assegura que 

“[...] a partir do momento que existe diálogo e respeito, você começa a deter os 

limites e as regras”. 

Assim, todos os professores reconhecem a importância do diálogo na 

vida dos alunos. Quatro dos oito docentes apresentaram a importância deste 

valor na relação professor e aluno. A maioria exibiu as vantagens que o bom 

diálogo poderá proporcionar na vida deles. Entretanto, apenas um professor 

parece não viver as mesmas glórias que o restante está vivenciando ou 

vivenciou. Faz um desabafo que há muito gostaria de fazer, de que o trabalho é 

árduo, difícil, justamente porque as crianças não respeitam mais a presença do 

docente em sala de aula, e, portanto, apenas dialogar já não serve mais.  É 

preciso se impor, ser mais firme, porque só assim, os alunos entenderão o que 

eles querem dizer. Assegura que eles retratam com exatidão aquilo que 

vivenciam nos lares, ou seja, se não foram educados em casa a dialogar, não 

será na escola que desenvolverão esta prática. Por isso, o trabalho do 

professor se torna exaustivo e trabalhoso. No entanto, observamos que a 

mesma professora que apresenta esta inquietação, também reconhece que 
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este valor é o mais importante de todos, mas relata que não está sendo fácil 

ensiná-lo e exercitá-lo no seu trabalho. Por outro lado, a maioria dos 

professores se apresentou otimista sobre este valor. Acreditam que exercitando 

um valor, outros valores serão atraídos.  

Mais uma vez sentimos falta de um trabalho teórico consistente junto 

aos professores de estudos específicos, projetos, livros e outros recursos.  

 

f) Como você trabalha ou pode trabalhar na escola e na sala de aula 

o valor solidariedade? 

Há uma conformidade de sentimentos sobre este valor entre os 

professores entrevistados de que “[...] hoje em dia, as pessoas estão se 

tornando cada vez mais individualistas, por isso, é importante que o professor 

ressalte na sala de aula este valor.” (RUTH). Na mesma direção, LIETE 

confirma o que sua colega disse sobre a influência que o mundo tem 

provocado nos alunos. Aproveita e escancara como está sendo difícil trabalhar 

com crianças que não tem nenhuma base trazida pela família: 

 

É tentar fazê-los perceberem que precisam se ajudar. É ter respeito, 
não xingar, fazer a gentileza de pegar o papel no chão. Por exemplo: 
Pedimos para o aluno pegar o papel no chão. É um exemplo banal, 
então, ouvimos: “não foi eu que joguei”, “porque tenho que pegar?”, 
esta é a resposta básica. Já briguei muito com os alunos por conta 
disto. [...] Eles não tem uma visão de solidariedade. [...] ajudar pegar 
alguma coisa, ajudar o menino machucado. [...] Eles não fazem isto. 
É a cultura do individualismo mesmo! É a cultura bem capitalista, “eu 
quero, eu primeiro”. Infelizmente, o mundo lá fora é assim. Sempre 
batemos na mesma tecla: se a família em casa, não tem essas bases, 
nós não conseguiremos. Eles não são solidários. São solidários, só 
entre si mesmos. 
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Destacamos, nesta fala, os ricos detalhes didáticos na transmissão de 

valores. 

Mediante esta e outras situações no cotidiano escolar, AVILIS ressalta a 

necessidade de trabalhar este e outros valores em sala de aula, porque só 

assim compreenderão que todos têm direitos, deveres e que um precisa do 

outro, justamente porque todos são iguais:  

 

[...] No trabalho em sala de aula, o que se observa e precisa 
estabelecer são as relações de respeito, de justiça, de diálogo, de 
amor e de compreensão, etc. Então a solidariedade na sala de aula, 
sempre foi vista como certa necessidade de fazer os alunos 
compreenderem que todos são iguais e que um não é melhor do que 
o outro. [...] esse é um trabalho que sempre desenvolvemos no 
sentido de fazer com que os alunos reflitam sobre suas condutas, 
com foco na solidariedade. 

 

Este trabalho desenvolvido na escola entre os alunos e professores é 

confirmado por (MARCOS) quando diz: 

 

A solidariedade começa a partir do momento que você adentra o 
portão da escola. Você começa a entrar num mundo de valores. [...] 
Uma coisa está em função da outra. Se você trabalha o valor, está 
trabalhando respeito. Se trabalhar respeito, trabalha a solidariedade, 
e assim, sucessivamente. Tudo faz um círculo.  

 

Mesmo diante de todo interesse apresentado pelos professores em 

ensinar aos alunos o valor da solidariedade, dos oito professores entrevistados, 
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apenas um declarou que realiza pesquisas para desempenhar seu trabalho 

neste valor: “As campanhas da CNBB auxiliam e abrem uma gama de opções. 

Sempre busco material nesses veículos para desenvolver meu trabalho no 

valor da solidariedade”. (WANDERLEI). Desta maneira, “[...] o aluno aprende a 

partilhar com o outro qualquer situação que ocorra, até mesmo, aquelas que 

não são aprovadas por ele.” (E.J.), e assim, paulatinamente, vão 

compreendendo que “o amor ao próximo é ser solidário”. (MIRIAM). 

É evidente a boa intenção dos professores em ensinar seus alunos o 

valor da solidariedade. Contudo, dos oito professores entrevistados, apenas um 

relatou a problematização comportamental que vem enfrentando dentro da sala 

de aula com os alunos, justamente por causa da desestrutura familiar. Ou seja, 

as famílias não têm base alguma para contribuir com o trabalho realizado pelos 

professores, logo, os alunos “pintam e bordam” em sala de aula tornando 

quase impossível desenvolverem um ensino pautado nos princípios desejáveis 

para a boa conduta.  

Como falamos nas outras perguntas, sentimos falta de trabalhos internos 

realizados em conjunto entre todos os professores, seja dentro ou fora da sala 

de aula. Talvez os professores pudessem pedir aos alunos que fizessem 

pesquisas e trabalhos em grupos, até para valorizar e enaltecer todos os 

valores propostos neste roteiro da entrevista. Sentimos falta de um trabalho 

interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas com a proposta de ensinar 

questões comportamentais, de conduta, moral e ética. Ainda, é pouco 

evidenciada a relação entre a desestruturação familiar e o sistema econômico-

político do Estado em que vivemos. 
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g) Você acha que hoje, nas escolas de São Paulo, esses valores são 

trabalhados? 

Dos oito professores entrevistados, apenas um professor não tem uma 

opinião formada sobre este assunto. No entanto, verificamos nos demais 

professores diferentes respostas sobre esta questão, a saber:  

 

Sim e não. O indivíduo norteia sua conduta em função dos seus 
valores. Então, se os valores de um professor são concomitantes com 
esses que estamos discutindo aqui, naturalmente, ele irá trabalhar 
isso, porque faz parte da vida dele. Se os valores são antípodos, 
opostos, ou, o valor de justiça, de respeito, de diálogo e de 
solidariedade dele, diferem desse princípio, desse norte, ele tem outro 
norte na vida dele, ele vai trabalhar esses valores que se chocam 
com tudo isso. Nós conhecemos professores que não gostam de 
diálogo, que são injustos, que não respeitam e professores que 
rechaçam a solidariedade até mesmo entre colegas. (AVILIS). 

 

LIETE confirma o que o colega diz e comenta que até entre eles 

mesmos, o trabalho pautado nos valores não é nada fácil: 

 

 Nós procuramos o máximo possível trabalhar esses valores. Mesmo 
entre a gente, estamos tentando melhorar nossa convivência, que é 
um trabalho muito difícil. Até brinco que o professor, seja da escola 
particular ou da escola pública, deveria ganhar por insalubridade, 
porque é um trabalho muito cansativo. Trabalhar gente é muito difícil. 

 

MIRIAM apresenta outro olhar mais favorável e encorajador sobre o 

trabalho dos seus colegas. 
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Acredito que sim. Os professores da escola pública são bem 
preparados. Nós temos várias reuniões pedagógicas, principalmente, 
nos HTPCs, que são de suma importância para que o professor 
trabalhe dessa maneira. Ora, porque se você não conseguir trabalhar 
valores, você não conseguirá trabalhar.  

 

Para MARCOS, as escolas em São Paulo exercitam esses valores, mas, 

reconhece que o êxito ocorrerá se todos (gestão administrativa, suporte 

pedagógico, os próprios professores, os alunos e suas respectivas famílias) 

estiverem envolvidos nesse processo educacional. Mesmo assim, admite ser a 

desestrutura familiar o maior desafio nesta caminhada: 

 

Acredito que sim. Porque eu, por exemplo, tenho visitado muitas 
escolas por aí e vejo que muitas delas mudaram. Nas próprias 
reuniões da diretoria de ensino com outros diretores, percebo essas 
mudanças. Não vou jogar cem porcento. Se não há boa vontade do 
próprio gestor, vai ter boa vontade de quem? A boa vontade do 
diretor e do suporte pedagógico, a boa vontade dos professores e a 
boa vontade dos alunos e suas famílias dando alicerce em casa, 
formando um circulo. Contudo, o maior problema é a desestruturação 
familiar que se verifica hoje em dia, porque a partir do momento que 
há uma desestruturação familiar, faltarão os alicerces que vão 
segurar e dar base para o aluno. 

 

Em função desta realidade (E.J.), aponta que “[...] a própria sociedade 

pede e clama para que possamos ter um mundo melhor em todos os 

aspectos”, que no  olhar de (WANDERLEI) “[...] vai depender do esforço de 

cada membro (professor) para que o trabalho prospere”, e (RUTH) completa 

dizendo: “[...] não só nas escolas de São Paulo, como em todas as escolas do 

mundo, tendo em vista, a boa vontade e espírito cristão de cada professor, a 

obra se tornará mais profícua e mais fácil”. 
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Notoriamente vimos que os valores são trabalhados nas escolas de São 

Paulo, todavia, alguns pontos despertaram nossa atenção, entre eles 

destacamos: que todo e qualquer trabalho realizado nas escolas que visam 

pontuar questões que norteiem a boa conduta dos alunos dependerá dos 

próprios valores que os próprios professores receberam na sua formação. 

Percebemos que os professores precisariam entender a importância desses 

valores na vida pessoal e praticá-los entre os próprios colegas, para depois 

trabalhá-los com seus alunos. Também percebemos a dificuldade dos 

professores em trabalhar com alunos que não tem uma família bem composta, 

organizada, equilibrada, ou seja, estruturada. 

Não é um trabalho fácil ser professor, pelo contrário, é um trabalho 

cansativo, estressante e que exige muito do ser humano professor. Vimos 

também que o pouco apoio que eles recebem fica a critério das reuniões 

pedagógicas que, na escola pública, denomina-se HTPCs. A proposta destas 

reuniões é orientá-los, ouví-los e, fazerem um intercâmbio entre eles próprios 

sobre novas idéias para novos trabalhos. Constatamos que a vivência dos 

professores com os alunos em sala de aula é muito intensa. Cada um faz o que 

consegue dentro das próprias limitações, por isso, acreditamos que para que o 

trabalho do professor continue surtindo efeito é preciso que todos se unam 

engajados e envolvidos neste processo educacional. Serão necessários o 

esforço, a dedicação, a vontade de querer ensinar, além da gratidão da 

sociedade para com eles para que o trabalhado se torne mais fácil, mais 

envolvente, mais acolhedor tanto para quem ensina como para quem está 

aprendendo. 
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h) Para encerrarmos nossa entrevista, você gostaria de dizer algo 

mais? 

 

De todos os professores entrevistados apenas um não quis comentar 

nada. Os demais professores agradeceram a oportunidade de poderem 

colaborar com a nossa pesquisa e fizeram alguns comentários interessantes 

como verificaremos a seguir: 

Segundo (WANDERLEI) esta pesquisa foi importante por “[...] poder 

expressar opiniões e colaborar com a pesquisa. Quero dizer que as perguntas 

são muito pertinentes, e que levam à reflexão sobre o nosso trabalho”. Para 

(E.J.), foi interessante para “que nós educadores saibamos cada vez mais a 

importância de cada um na Educação. Que possamos e consigamos sempre 

atingir não só nossos objetivos técnicos, mas, humanitários também”. 

Segundo MARCOS, foi relevante por que: 

 

[...] os tópicos trabalhados são fundamentais e formam um círculo o 
qual nos leva a um denominador comum. Formar um cidadão 
pensante, politicamente bem formado e consciente dos seus direitos 
e deveres. [...] Educação não é só chegar e ensinar português, 
matemática, etc. É preciso ensinar no âmbito geral o comportamento, 
o respeito, a sociabilidade, a participação e o ativismo. Nunca ocultar 
nada, para que tudo seja sempre gerado com muita clareza e 
transparência. A partir do momento, que trabalharmos nesses tópicos, 
só teremos a ganhar. 
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O Professor AVILIS não só apresenta a importância do desenvolvimento 

deste trabalho, como também faz um alerta a todos os pesquisadores e demais 

estudiosos que realizam trabalhos como esses, no sentido que seus resultados 

retornem às escolas pesquisadas: 

 

[...] Porque, quando se discute valores ou valor, fala-se dos 
elementos que compõe o indivíduo. [...] Agora, o que é interessante 
dizer, acrescentar aqui, é que esse trabalho, essas pesquisas, essas 
elaborações, essas elucubrações mentais em função de estudos, 
preparos, deveriam voltar para dentro da escola como um trabalho a 
ser feito no conjunto. Porque em minhas leituras críticas dos trabalhos 
de pós graduações, mestrado, doutorado e etc., observei que muita 
coisa é feita, discutida, mas fica no patamar de cima, no andar de 
cima e não volta para a base de onde são extraídas as informações. 
De modo que nós temos na base do processo educacional uma série 
de problemas. Se as universidades voltassem para esses problemas, 
que são excessivamente estudados por todos teóricos, 
pesquisadores que vêem nas escolas buscar informações, se esses 
temas elaborados, voltassem reelaborados para que nós 
pudéssemos refletir, seria de bom proveito, de melhora qualitativa nas 
relações dentro das escolas, que, diga-se de passagem, é um 
ambiente de muito conflito, porém escamoteado. 

 

A professora LIETE, além de considerar esta pesquisa importante, 

comenta sobre como é difícil o trabalho do professor frente à realidade que eles 

enfrentam (criticas, capitalismo, falta de estrutura familiar, pouco salário, falta 

de apoio, indisciplina). No final, ela faz um convite a todos os pesquisadores e 

estudiosos: 

 

Acho que todo trabalho que for feito para ajudar a manter os valores, 
são extremamente importante. Principalmente, porque a escola está 
órfã. Somos muito criticados. [...] É o meu compromisso de vida, é a 
minha profissão. Mas, infelizmente, o mundo mudou muito, e as 
pessoas estão achando que a culpa também é nossa. A gente tem 
que se virar como pode, e não é bem assim. Então, mesmo entre os 
colegas, vemos que o capitalismo fala mais alto. Infelizmente, a vida 
está muito difícil dentro da escola, porque os alunos são muito 
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difíceis. [...] é porque não tem estrutura familiar. [...] Ganhamos 
pouco, e temos uma série de questões que é muito complicado para 
estarmos falando, não é ético falar. [...] Mas, infelizmente, nós não 
temos respaldo, e a culpa do fracasso escolar e da indisciplina é 
sempre do professor. [...] Venha para a escola pública ficar com a 
gente aqui, vamos fazer as teses de mestrado e doutorado juntos 
com os professores, que estão na linha de frente de verdade. Mesmo 
o povo da USP, venha aqui. Fique na escola pública em nosso lugar 
por um mês. Veremos como ficarão essas teses. Aí a gente vai 
escrever as teses, não eles.  

 

De maneira mais tênue e cheia de otimismo, MIRIAM fala sobre o 

trabalho do professor e sobre o prazer de ensinar. 

 

[...] Então, vou dizer de forma bem clara que a educação do nosso 
país tem jeito, e a pedagogia que é colocada hoje na 
contemporaneidade tem jeito. É só arregaçar a manga e trabalhar. É 
através do trabalho contínuo que vamos conseguir resolver os 
problemas sociais, educacionais, e, inclusive, passar os valores 
familiares necessários dentro de uma escola. [...] deixarei aqui para 
você “o algo mais”. O algo mais é o seguinte: trabalho, pedagogia é 
trabalho, sacerdócio, amor, teatro, cinema, é tudo dentro da vida de 
um professor. Hoje o professor é eclético, é interdisciplinaridade. Hoje 
o professor tem de conhecer tudo, de tudo um pouco, principalmente, 
dentro da ciência que ele tem de passar. Então, se esse professor 
hoje, realmente, abraçar a educação, nós estaremos construindo um 
mundo melhor, sendo bons cidadãos, tanto nós professores, quanto 
nossos alunos. Gostaria de ressaltar mais uma coisa: o prazer de 
ensinar, de apreender com o nosso aluno, e o prazer de ter acima de 
qualquer coisa, a educação como começo, meio e fim. Muito 
obrigada, agradeço, e se vocês precisarem podem contar comigo. 

 

Assim, RUTH com a voz da experiência, fala da importância desses 

valores não ficarem só na teoria, mas, também, é imprescindível que sejam 

praticados dia após dia: 

 

Sim. Mesmo aposentada, nunca encerrei em definitivo com meu 
trabalho na área da educação. Sempre me preocupei em levar a 
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diante a minha mensagem de encorajamento e de engajamento aos 
valores éticos e morais. Inclusive, estou finalizando uma cartilha 
pautada de maneira saliente em todos os valores mencionados nesta 
entrevista. Exatamente, porque acredito que a formação dos valores 
na vida dos educandos, vai influir positivamente nos seus 
relacionamentos, e, portanto, na sociedade. É importante que esses 
valores não fiquem só no papel e na teoria, mas, sim, na vivência do 
dia a dia. Agradeço pela oportunidade de tratar desses tópicos de 
relevância da educação, pois, como todo educador, me constranjo, ao 
constatar que muitos vivem ao léu da sorte, órfãos do saber e da 
educação. 

 

Esta última pergunta evidenciou o que já havíamos discutido nas 

anteriores. No entanto, o que mais chamou nossa atenção, foi o pedido de dois 

professores aos pesquisadores que realizam trabalhos como esses. O primeiro 

professor faz um alerta aos estudiosos de que as conclusões finais das 

pesquisas realizadas não fiquem apenas nos volumes apresentados, mas, que 

voltem às escolas trazendo possíveis orientações, reflexões, ou até mesmo, 

soluções para as questões levantadas. O segundo professor é ainda mais 

direto quando convida os pesquisadores a produzirem seus tateios dentro da 

instituições escolhidas para realizar o trabalho. Desta maneira, ele sugere que 

antes de produzirem as pesquisas, convivam com a escola durante um longo 

período, até para conhecerem a genuína realidade que os professores 

vivenciam diariamente. Quem sabe, assim, depois desta experiência, a 

conclusão final do trabalho investigado venha ter outro olhar daquele 

inicialmente imaginado.  

Seguiremos com a análise geral e conclusão final das entrevistas 

realizada com os professores.  
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Depois de todas as questões respondidas pelos docentes, vimos que há 

um consenso entre todos de que o trabalho dentro da escola só terá êxito se 

for pautado em valores. Com efeito,  (SILVA  apud SILVA, 2004:28) 46 diz: 

 

A docência lida com um dos aspectos mais delicados do ser humano, 
o caráter. O professor age junto dos alunos por forma a que eles 
adquiram hábitos, costumes e valores. Por forma a que fortaleçam o 
caráter, se tornem pessoas que orientem a sua vida para o bem. A 
educação é um dos fatores de formação da consciência moral, que se 
pretende autônoma. 

 

Nesta citação, a autora deixa claro que não há possibilidade de exercer 

a profissão docente estando alienado dos valores, mas não diz que é 

responsabilidade do professor ensinar valores para seus alunos. Pelo contrário, 

os professores estarão envolvidos neste processo educacional com o intuito de 

contribuir na formação deles. No entanto, conforme as vozes da maioria dos 

professores, muitos imaginam ser a sua função, ou o seu papel dentro da 

escola, ensinar valores. Talvez, estejam sobrevalorizando sua função como 

professores humanistas e idealistas. Entretanto, segundo MIZUKAMI 

(1986:52), o professor tem sua função bem pontuada: 

 

[...] o professor assume a função de facilitador da aprendizagem, e 
nesse clima facilitador, o estudante entrará em contato com 
problemas vitais que tenham repercussão na sua existência. Daí o 
professor ser compreendido como facilitador da aprendizagem, 
devendo, para isso, ser autêntico (aberto às suas experiências) e 
congruente, ou seja, integrado. [...] Isso igualmente implica que o 
professor deve aceitar o aluno tal como é e compreender os 
sentimentos que ele possui. Aceitando o aluno e compreendendo-o 

                                                 
46

 SILVA, Maria de Lourdes. A docência é uma ocupação ética. In: ESTRELA, Maria Tereza 
(org.). Viver e construir a profissão docente. Portugal, Porto Editora, 1997. 
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empaticamente, o professor fará de sua parte, tudo para a criação de 
um clima favorável de aprendizagem. Dessas condições, a 
autenticidade e congruência são pessoais do professor. As demais, 
aceitação e compreensão, são emergentes do relacionamento 
professor- aluno. 

 

Os professores entrevistados não são os responsáveis na totalidade por 

educarem seus alunos nos valores, visto que quem os educa (inclusive, a 

própria escola) é a sociedade como um todo, isto é, também a escola. Por isso, 

entendemos que o papel dos nossos professores humanistas deveria ser 

procurar entender a realidade de cada aluno, tentar compreender suas 

expressões, suas ansiedades, suas reclamações, suas perguntas, seu silêncio 

e suas experiências vividas. O conteúdo das próprias experiências dos alunos 

subsidiará o trabalho do professor: 

 

O professor em si não transmite conteúdo, dá assistência, sendo um 
facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias 
experiências dos alunos. [...] O professor não ensina: apenas cria 
condições para que os alunos aprendam. (Ibid.,p.38). 

 

Ou seja, o estudante já traz consigo seus valores aprendidos dentro do 

meio que está inserido, ele já possui suas próprias experiências e já tem 

consciência do que é certo e errado, do bem e do mal. Assim, a função do 

professor é proporcionar um clima de aprendizagem, de compromisso, 

despertando e reforçando o interesse dos seus alunos para aqueles valores 

que norteiam a boa conduta. 
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Para que este trabalho tenha êxito, acreditamos que seria importante 

que o professor estivesse aberto ao diálogo, proporcionando aos alunos a 

oportunidade de se expressarem, de contarem suas verdadeiras experiências e 

respeitá-los nas suas mais inquietantes questões. O valor diálogo é tão 

importante quanto o valor respeito, o valor justiça e o valor da solidariedade. A 

conversa saudável certamente abrirá caminhos para o crescimento individual 

de ambos, além de possibilitar ao professor uma maneira de alcançá-los com 

novas propostas de trabalho, facilitando o desenvolvimento de um trabalho 

mais profícuo.  

Ainda que na fala de nossos entrevistados tenha prevalecido a idéia de 

que todas as questões dentro da escola possam ser resolvidas pelo diálogo, 

não ficou clara a dimensão qualitativa deste diálogo, justamente porque eles 

não detalharam o tipo de diálogo que é estabelecido com os alunos ou que tipo 

de atividade pedagógica é desenvolvida para debaterem sobre os mais 

diversos assuntos, entre eles, os valores. Perguntamos: qual seria realmente o 

peso do valor diálogo exercido hoje dentro da escola? Seria realmente um 

diálogo ou puramente uma combinação de forças conflitantes em que 

prevalece a razão daquele que tem o poder e o mais indefeso se sujeita à 

razão do mais forte? A verdade é que não temos a resposta para esta 

inquietação, portanto, ficaremos com as vozes dos docentes acreditando que 

entre o aluno e o professor realmente existe uma horizontalidade. 

Igualmente, não foi detalhado uma atividade com os valores 

solidariedade, respeito e justiça. Inclusive, o valor da justiça foi apresentado por 

um professor à questão da igualdade, tão importante para todos nos dias de 
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hoje e, ao mesmo tempo, tão esquecido. Aliás, para se falar em justiça, é preciso 

entendê-la como tal. Neste sentido, SPONVILLE (2007:71), diz:  

 

A justiça se diz em dois sentidos: como conformidade ao direito (jus, 
em latim) e como igualdade ou proporção. „Não é justo‟, diz a criança 
que tem menos que as outras, ou menos do que julga lhe caber; e 
dirá a mesma coisa a seu amiguinho que trapaceia – nem que seja 
para restabelecer uma igualdade entre eles -, não respeitando as 
regras, escritas ou não-escritas, do jogo que os une e os opõe. Do 
mesmo modo, os adultos julgarão injustas tanto a diferença 
demasiado gritante das riquezas (é nesse sentido sobretudo que se 
fala de justiça social) quanto a transgressão da lei (que a justiça, isto 
é, no caso, a instituição judiciária, terá de conhecer e julgar). O justo, 
inversamente, será aquele que não viola nem a lei nem os interesses 
legítimos de outrem, nem o direito (em geral) nem os direitos (dos 
particulares), em suma, aquele que só fica com sua parte dos bens, 
explica Aristóteles, e com toda a sua parte dos males. A justiça situa-
se inteira neste duplo respeito à legalidade, na Cidade, e à igualdade 
entre indivíduos. 

 

Ainda, para arrematar esta citação, o autor recorre a uma citação da 

Ética a Nicômaco de Aristóteles que diz: “O justo é o que é conforme a lei e o 

que respeita a igualdade, e o injusto o que é contrário à lei e o que falta com a 

igualdade”. (ARISTÓTELES apud SPONVILLE, 2007: 72)47. Vemos que há 

uma pressão entre a justiça como legalidade e seu valor enquanto legitimidade. 

Ou seja, a lei nem sempre é justa, logo, se ela é injusta é legítimo contestá-la. 

Neste sentido, é preciso deixar claro que a lei, sendo justa ou não, é a lei, mas 

ela não é a justiça. Assim, o significado da justiça ganha força como virtude e 

como valor da igualdade e da equidade. “[...] não mais a justiça como fato (a 

legalidade), mas, a justiça como valor (a igualdade, a equidade) ou, aí 

estamos, como virtude”. (ibid.,p.73). Portanto, mesmo que os dois sentidos da 

justiça sejam conflitantes, é desejável que percorram juntos, pois são preceitos 
                                                 
47

 ARISTÓTELES, Étique à Nicomaque, V, 2, 1129 a 34 (trad.Tricot, p.216). Ver também 
Grande Morale, I, 23, 1193 b (trad. Dalimier, Les grands livres d`étique, Arléa, 1992, 
PP.111ss.). 
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morais estabelecidos a todo cidadão que busca viver em harmonia e 

acreditamos ser isto que os alunos podem também apreender na escola. 

Já observamos certa ausência de estudo mais aprofundado em textos 

ou livros específicos sobre a questão dos valores. Apenas um ou outro 

professor refere-se a trabalhos neste sentido. Por esta ausência, se torna mais 

difícil o entendimento dos alunos sobre o tema valores, visto que eles já trazem 

da própria sociedade seus próprios valores. Acreditamos que se eles tivessem 

a oportunidade de examinar, pesquisar, debater, estudar sobre os valores, seja 

de maneira individual ou em grupo, ficaria mais fácil para os professores 

desenvolverem este assunto, pois os alunos já saberiam a importância e o 

funcionamento destes valores para a sua própria vida, como também para 

aqueles que estão ao seu redor. 

Nossa análise concluiu que há lacunas no trabalho docente 

desenvolvido, o que possibilitaria entrarmos na velha discussão entre a prática 

e a teoria. No entanto, é justo dizermos que mesmo diante de todas as 

dificuldades que os professores enfrentam no dia a dia, a saber: baixo salário, 

falta de reconhecimento, cobrança da sociedade, descaso da família, alunos 

agressores, críticas por todos os lados, entre tantas outras coisas, eles 

continuam sendo os guerreiros/sujeitos da sociedade. 

 Nesta direção, ressaltaremos a voz da professora Liete Ferraz que em 

tom de desabafo ou como um pedido de socorro oportuniza reavaliarmos as 

polêmicas entre a teoria e a prática. A citação é longa, mas oportuna: 
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  “Acho que todo trabalho que for feito para ajudar a manter os valores é 

extremamente importante. Principalmente, porque a escola está órfã. Somos 

muito criticados. Tenho muito tempo de magistério, e não sou uma professora 

que se acomoda, faço cursos e fiz faculdade novamente. Tenho todo interesse 

em passar verdades para os alunos, porque é a minha verdade. Chega nesta 

época do ano, estou “morta”, “podre”, não falto, tento fazer o melhor que posso. 

Quando era coordenadora, também não faltava. Então, temos que ter todo 

esse compromisso. É o meu compromisso de vida, é a minha profissão. Mas, 

infelizmente, o mundo mudou muito, e as pessoas estão achando que a culpa 

também é nossa. A gente tem que se virar como pode, e não é bem assim. 

Então, mesmo entre os colegas, vemos que o capitalismo fala mais alto. 

Infelizmente, a vida está muito difícil dentro da escola, porque os alunos são 

muito difíceis. E não é falar porque tem internet, e outras coisas, é porque não 

tem estrutura familiar. Alguns até tem, mas, a maioria não. Então, vemos toda 

essa violência, aluno batendo no professor, e toda falta de respaldo que o 

profissional tem na educação. Ganhamos pouco, e temos uma série de 

questões que é muito complicado para estarmos falando, não é ético falar. 

Pessoas que realmente se acomodaram a não fazerem nada. Mas, vejo pelos 

colegas aqui, que muitos deles estão batalhando para fazer o melhor. 

Infelizmente, nós não temos respaldo, e a culpa do fracasso escolar e da 

indisciplina é sempre do professor. Vejo o trabalho de um monte de gente, sei 

por que leio questões pedagógicas, textos, e tudo mais. Julio Gropa e tantos 

outros que falam que a culpa é do professor. Venha para a escola pública ficar 

com a gente aqui, vamos fazer as teses de mestrado e doutorado juntos com 

os professores, que estão na linha de frente de verdade. Mesmo o povo da 
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USP, venha aqui. Fique na escola pública em nosso lugar por um mês. 

Veremos como ficarão essas teses. Aí a gente vai escrever as teses, não eles.” 

(Liete Ferraz).  

Analisar a voz desta professora faz com que reflitamos sobre as 

questões dicotômicas (teoria e prática) que, muitas vezes, acabam tendo como 

proposta o ataque e a crítica, mas não o reconhecimento dos valores dos 

professores.  

No dicionário XIMENES (2000:615, 750), o verbete teoria se apresenta 

como um “Conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou ciência; 

doutrina ou princípios a cerca desses princípios; hipótese.” O verbete prática, 

como um “ato ou efeito de praticar; uso; experiência; exercício; saber, 

resultante da experiência; rotina; aplicação da teoria.” Ou seja, a prática é 

resultado de algo que foi concretizado teoricamente.  

Ouvimos com freqüência a frase: não existe teoria sem a prática. 

Sabemos que no magistério o exercício da prática é comentado e discutido. Há 

os que não sabem explicar aquilo que praticam, talvez, porque não praticam o 

conhecimento como deveriam ou, ainda, porque são surpreendidos com algo 

inusitado que foge da rotina do dia a dia. Por outro lado, a teoria só será teoria 

se for provada pela prática. Da mesma forma, não podemos confundir teoria 

com hipótese, justamente porque ela é uma suposição que antecede o 

exercício da prática. Ela será a exposição final da teoria. Destarte, quando 

executamos um feito é dito que precisamos aplicá-lo na teoria e na prática. Por 

serem vocábulos de um mesmo fenômeno acabam gerando debates entre o 
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que é dito e o que feito, por isso, é comum ouvirmos: na prática a teoria é 

outra. 

 Segundo Wiederkehr (2008), o professor Dermeval Saviani, em sua obra 

A Pedagogia no Brasil: história e teoria, apresenta uma introdução geral sobre 

a pedagogia situando-a como campo epistemológico e também como teoria e 

prática da educação: 

 

 
Em sua elaboração, empenhei-me em oferecer aos pais, professores, 
alunos, políticos, do governo e da oposição, em suma, aos cidadãos 
deste país, uma obra útil à compreensão do problema pedagógico, 
sem dúvida um assunto que interessa a todos nós como seres 
humanos que desejamos formar da melhor forma possível as novas 
gerações. (SAVIANI apud WIEDERKEHR, 2008:209)

48
. 

 

  

 Para a autora o educador tinha como propósito fazer com que 

compreendêssemos que a educação desde a paidéia grega até o modernismo 

sempre esteve ligada ao termo pedagogia. Assim, Coménio equacionou a 

questão metodológica, organizando um sistema pedagógico com o objetivo de 

ensinar tudo a todos, como Durkheim que via a pedagogia como uma teoria 

prática. 

 Wiederkehr (2008) diz ainda que o professor Dermeval Saviani acredita 

que existe o pensamento de que é da práxis docente que virá a formação-

didática e faz um alerta de que a instituição formadora deverá assegurar, 

deliberada e sistematicamente, por intermédio da organização curricular, a 

preparação didática dos professores. Ou seja, para ele há uma urgência de que 

o conhecimento seja proporcionado e gerado preliminarmente no docente de 

                                                 
48 SAVIANI, Dermeval. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, São Paulo: Autores 

Associados, 2008.(Coleção Memória da Educação). 
. 
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forma que ele possa aumentar as faculdades intelectuais no aluno. Por este 

caminho acreditamos que será possível levá-los a conhecer, dominar e por em 

prática novos conhecimentos aprendidos. Os discentes estando alicerçados de 

conhecimentos valorosos poderão cooperar de forma ativa no meio onde estão 

inseridos, participando, se envolvendo e atuando como sujeitos da sociedade. 

Decorre disso a importância da práxis na educação.  

 Por ela o sujeito da sociedade produzirá, realizará e praticará os valores 

morais e éticos. Desta forma, é preciso ultrapassar a polêmica entre teoria e a 

prática superando-a pelo conceito de práxis. 

 

 SAVIANI (2008:80) disse: 

 

[...] cabe aceitar o convite para entrar na fase clássica, que é aquela 
em que já se deu uma depuração, ocorrendo a superação dos 
elementos da conjuntura polêmica com a recuperação daquilo que 
tem caráter permanente porque resistiu aos embates do tempo.   

 

 

 Com a superação dessa polêmica pela práxis, o docente estará sempre 

agindo, refletindo e agindo. Para que isso efetivamente aconteça e continue 

naqueles professores que estão no exercício, é preciso que os mesmos sejam 

preparados preliminarmente. Ou seja, para a construção da identidade de 

professor-educador será necessário ação, reflexão e ação, permitindo que ele 

esteja numa continua investigação da sua práxis educativa e das funções que 

são de sua competência.  

Os professores, estando órfãos ou não, sendo preliminarmente 

preparados didaticamente ou não, continuam contribuindo na formação dos 
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alunos, mas não são os responsáveis últimos por esta formação. Eles mesmos 

são alunos, junto com seus alunos, da sociedade que está aí.  

Concluiremos esta análise com o pensamento de NOSELLA (2005:14), 

que diz: 

 

Cada novo governo e todo intelectual que abandona a sala de aula 
acreditam que é preciso reciclar, educar, formar os professores. [...] 
Entretanto, a pergunta de Marx permanece atual: quem educa os 
educadores? Quem forma os professores? É uma pergunta que 
aponta, com precisão, para os principais responsáveis pelos erros 
dos professores: a sociedade política e a sociedade civil. Por isso, a 
prioridade absoluta é de ordem política. 
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Conclusão 

Esta pesquisa responde implicitamente a todos os questionamentos 

feitos na introdução do nosso trabalho. No decorrer deste desfecho 

procuraremos explicitá-los mais.  

Inicialmente, o que observamos é que os valores fundamentais foram 

construídos ao logo da história pelo próprio homem, e ele mesmo, os segue. A 

modificação destes valores ocorreu devido suas priorizações, caracterizações, 

questões culturais, questões econômicas e questões políticas de acordo com 

cada período histórico. Não há normas e regras fixas para as novas 

caracterizações dos valores. De acordo com a época e o crescimento da 

sociedade, novas questões foram sendo impostas para corresponder aos 

reclamos dos indivíduos, ou seja, espera-se que o resultado destas atribuições 

cause modificações nas suas ações, atitudes e no comportamento para melhor 

se adequar ao meio em que está inserido. Em seu meio, o homem troca 

experiências e aprende novas questões com seus pares, podendo ou não 

agregar valores.  

Nesta direção, perguntamos: como se deu a trajetória histórica da 

areté/valor? Qual a importância de se refletir sobre valores na escola, neste 

contexto da contemporaneidade?  Qual o significado dos valores extraídos ao 

longo da história? Como são acolhidos, interpretados e vivenciados no 

imaginário docente os valores e quais seriam os valores investigados que mais 

se aproximam da prática pedagógica? 
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Para Aristóteles (2007), todas as atividades humanas almejam algum 

bem e a maior delas é a felicidade. Verificamos que  os professores 

entrevistados buscam ser felizes mesmo sendo criticados e desacreditados. 

Felizes por que fazem o que gostam e por terem esperança que o amanhã 

poderá ser melhor: 

 

[...] Então, vou dizer de forma bem clara que a educação do nosso 
país tem jeito, e a pedagogia que é colocada hoje na 
contemporaneidade tem jeito. É só arregaçar a manga e trabalhar. É 
através do trabalho contínuo que vamos conseguir resolver os 
problemas sociais, educacionais, e, inclusive, passar os valores 
familiares necessários dentro de uma escola... (MIRIAM). 

 

Esta esperança está subentendida na voz da professora e confirmada 

pelo sociólogo Bauman (1997) quando diz que a era pós-moderna pode 

simbolizar o desabrochar de um novo tempo ético e não um crepúsculo para a 

ética.  Um novo começo, um novo renascer de uma visão dos valores sem 

ilusões, liberto da falsa consciência, das aspirações irreais e dos objetivos 

irrealizáveis.   

 Na antiga Grécia, Vaz (2002) apresenta o paradigmático Homero como o 

guerreiro da sociedade por mostrar a areté através do físico, beleza, bravura e 

heroicidade. No decurso da mitologia, o valor da eloquência (diálogo) foi 

importantíssimo para que Aquiles alcançasse a vitória. Como poderia ter 

vencido a batalha se não soubesse se comunicar com os companheiros 

combatentes? Com a excelência do diálogo organizou a melhor estratégia, 

ganhou o respeito e venceu o opressor.  

 Em nossos tempos, os guerreiros professores, consideram o valor 

diálogo imprescindível para se relacionar com os alunos: “[...] o diálogo é algo 
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que tem de estar explícito na relação que se estabelece entre professor e 

aluno, para que possa haver horizontalidade de idéias, de comportamento e de 

conhecimento.” (AVILIS). Os professores-educadores ensinam este valor 

porque sabem que a habilidade na comunicação é uma ferramenta essencial 

que os ajudará a sobreviverem na sociedade. 

Hesíodo mostrou o valor justiça como a maior recompensa do homem 

trabalhador que, com o “suor do próprio rosto” (JAEGUER, 2003:92) construiu 

sua história de forma honesta, justa e honrada. Independente da classe 

econômica é possível ser excelente naquilo que faz.  Não é porque o indivíduo 

é pobre que não pode ser um homem de excelência. Pelo contrário, o aedo 

evidenciou que ser uma pessoa de valor não tem a ver com condições sociais. 

Os guerreiros professores tem se esforçado para ensinar isso: 

  

Praticando-a em primeiro lugar. Ao ensinar a justiça temos que impor 
limite. Ensiná-los a somar, dividir, multiplicar na matemática da vida. 
[...] a justiça pode ser aplicada e cultivada no dia a dia no 
relacionamento, no trabalho, nos estudos, dentro da sala de aula, no 
intervalo e inclusive entre os colegas professores, que devem ser os 
maiores representantes e baluartes desta e demais virtudes. (RUTH). 

 

 

O valor justiça tem sido praticado desde a antiguidade até nossos dias 

porque sua pratica é necessária independente da época. Segundo Reale 

(1993), Sócrates deixou claro que tudo que é bom e justo são virtudes e as 

virtudes provêm do conhecimento. De posse da sabedoria o homem se torna 

virtuoso e terá menos chances de errar. Platão (2001), ao idealizar sua 

república utópica destacou a justiça, pois acreditava que com ela o homem 

seria capaz de ter uma vida equilibrada, justa e feliz.  
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A imaginação dos professores sobre a justiça mostra que eles acreditam 

neste valor, por isso, se dedicam a ensiná-lo: “[...] fazemos nossos alunos 

pesquisarem na questão da justiça o que leva o cidadão ser justo com o outro 

e, porque existem leis e regras. [...] nós trabalhamos a questão da justiça social 

que é a formação do cidadão.” (MIRIAM). Destarte, quando Marx e Engels 

(1980) confirmam que aquilo que o homem produzir será o que determinará a 

verdade, entendemos que ele poderá inventar, criar, realizar e educar. Assim, 

os valores também poderão ser revelados por aquilo que ele fizer. 

Os valores respeito e solidariedade igualmente foram encontrados no 

percurso do nosso estudo. O valor respeito foi praticado por Aquiles com os 

companheiros combatentes; foi praticado pelos Sofistas enquanto ensinavam 

seus alunos na arte da argumentação e na habilidade da oratória, como 

também, por Protágoras, que considerava o respeito uma virtude política 

importante para o homem viver em sociedade.  O filósofo Aristóteles acreditava 

que este valor era uma virtude moral que se fosse praticada dia a dia o homem 

teria mais chances de encontrar a felicidade.   

Na Idade Média, a questão da felicidade também foi pontuada por Santo 

Agostinho (2007) que evidenciou que era importante que o homem cultivasse 

virtudes se quisesse ser feliz, todavia, era preciso “crer para compreender e 

compreender para crer” (AGOSTINHO, 1999:13). Para ele o aprendizado vinha 

do interior do homem, por inspiração divina. 

 O valor da solidariedade é muito propagado nos dias atuais. Tomás de 

Aquino (1980) ensinava a prática da caridade. Há diferença? A caridade é o 

amor. É possível ajudar alguém sem compadecer-se e sem ter amor no 

coração? O conceito deste valor entre as duas épocas não se modificou, o que 
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ocorreu foi uma transformação no seu entendimento de acordo com os fatos e 

as necessidades de cada período. Sobre estes valores a maioria dos 

professores reconhecem que eles mesmos precisam ter boa vontade: “[...] não 

só nas escolas de São Paulo, como em todas as escolas do mundo, a boa 

vontade e o espírito cristão de cada professor, a obra se tornará mais profícua 

e mais fácil”. (RUTH). Assim, a caridade, a solidariedade, a boa vontade e o 

espírito cristão estão ligados.  

Puig (2007) mostrou que os valores se sobressaem na ordem da 

afetividade. Dificilmente ficamos apáticos diante de algum fato que acontece. O 

vocábulo caridade e solidariedade têm exigido dos professores um esforço 

dobrado. Por mais intenso que sejam os apelos diante das questões 

catastróficas divulgadas continuamente pelos diferentes tipos de mídia, ainda 

assim, este é um valor que precisa ser constantemente trabalhado em sala de 

aula, visto a individualidade e a influência que o mundo presente tem 

provocado nos estudantes:  

 

[...] eles não tem visão de solidariedade. [...] ajudar pegar alguma 
coisa, ajudar o menino machucado [...] eles não fazem isto. É a 
cultura do individualismo mesmo! É a cultura bem capitalista “eu 
quero, eu primeiro”. Infelizmente, o mundo o mundo lá fora é assim. 
Sempre batemos na mesma tecla: se a família em casa, não tem 
essas bases, nós não conseguiremos. Eles não são solidários. São 
solidários, só entre si mesmos. (LIETE). 

 

A fala da professora reforça o pensamento de Lipovetsky (2005) quando 

afirma que na contemporaneidade o homem se nega aos valores. Hoje, se 

configura uma ética que propaga o direito da individualidade, da boa vida, da 

autonomia, da felicidade e da satisfação pessoal, mantendo apenas alguma 

tolerância no convívio social. Os veículos de comunicação, a mídia, formam a 
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opinião pública e ditam as normas de consumo e de comportamento, 

substituindo à religiosidade e à ética com informações pontuais, rápidas e sem 

rodeios. O valor está naquilo que se apresenta como real. 

Crianças, adolescentes, jovens e até os adultos, tem passado grande 

parte do tempo assistindo programas televisivos que não agregam valores, 

assim como acessam sites inúteis com informações ilusórias, vazias, 

fantasiosas e perigosas para a formação moral e ética.  Nesta dura realidade, 

os professores-educadores acreditam que devem continuar ensinando o valor 

da solidariedade, porque esperam que em algum momento os alunos possam 

entender a sua importância: 

 

[...] Então, a solidariedade na sala de aula, sempre foi vista como 
certa necessidade de fazer os alunos compreenderem que todos são 
iguais. Um não é melhor do que o outro. [...] esse é um trabalho que 
sempre desenvolvemos no sentido de fazer com que os alunos 
reflitam sobre suas condutas com foco na solidariedade. (AVILIS). 

 

Segundo Tomás de Aquino (1980), a caridade/amor é uma virtude 

teologal porque vem de Deus. Entretanto, os professores sabem que muitos 

estudantes não sabem o que é amor, porque não são amados no próprio lar. 

Também, não entendem o que é ser solidário. O trabalho dos professores tem 

se tornado mais pesado, mais fatigante porque os estudantes estão cada vez 

mais distantes dos valores, mas os professores continuam ensinando dentro 

das suas possibilidades o significado do amor e do valor solidariedade.  

Na Idade Moderna, Martinho Lutero deu destaque a todos os valores 

enquanto bravamente lutava por uma educação digna. Ressaltou a justiça, o 

diálogo, o respeito no modo de educar as crianças e jovens, ou seja, o respeito 
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ao ser humano e enalteceu o valor da solidariedade. Com esses valores,  

determinação e coragem, ergueu uma sociedade apagada e sofredora à luz da 

educação. 

O valor respeito também foi pontuado por Rousseau. Ressaltou a 

importância de respeitar as fases do desenvolvimento da criança. Acreditava 

que com liberdade a criança aprenderia a viver, desenvolver-se, descobrir-se e 

tornar-se uma pessoa capaz e boa. 

 Na atualidade o valor respeito talvez não seja ensinado com a mesma 

liberdade proposta pelo filósofo, porque para que a criança entenda esta 

liberdade é preciso que desde pequena seja educada nesta direção. Os 

professores reconhecem que este valor foi mais fácil de ensinar e que agora 

tem sido um desafio em sala de aula: 

  

Antigamente, era mais fácil falar sobre isso com os alunos, porque 
traziam de casa com eles. [...] A própria sociedade está fazendo este 
respeito diminuir. O valor do ser humano está modificado. [...] Nós 
perdemos a nossa autoridade, conseqüentemente, eles não têm 
respeito. [...] Estamos impondo este respeito o tempo todo, e 
infelizmente, não conseguimos porque não temos respaldo da família. 
(LIETE). 

 

No entanto, os guerreiros professores, continuam acreditando que 

ensinar este valor é imprescindível nos tempos atuais: 

 

[...] Respeitando o indivíduo que está a minha frente, construirei uma 
relação de respeito. Portanto, é perfeitamente possível trabalhar isto. 
Mesmo quando temos que fazer um processo de punição, ou chamar 
a atenção, ou de repreender duramente um aluno, penso, que 
sempre precisa ser norteado pelo respeito à pessoa. Não humilhar, 
não detratar, não tratá-lo como ninguém, ou descaracterizar a 
pessoa, pelo contrário, enaltecendo-o sempre como ser humano, 
como ser pensante, capaz de ações nobres. A partir daí, então, trazer 
para a realidade a conduta, sempre questionando se está correto, se 
não está correto, para que ele mesmo consiga perceber o erro que 
está cometendo. (AVILIS). 
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 Notemos que o professor diz ser “perfeitamente possível” ensinar o valor 

respeito. Não coloca obstáculos, não apresenta a injustiça que ele e seus 

colegas tem sofrido dia a dia, não discute sobre o descaso que a classe do 

magistério tem passado, apenas diz: é perfeitamente possível. Se o professor 

que está no campo de batalha diz ser possível ensinar este valor, isso significa 

que é possível também ensinar outros valores. A voz deste professor faz com 

que pensamos em Baumam (2007), quando acredita ser possível imaginar um 

novo alvorecer recuperando-se do que foi perdido e reavendo a dignidade. Mas 

isto só acontecerá se tivermos também, na frente da batalha, professores 

guerreiros. 

Lendo citações como essas e outras relatadas pelos professores 

entrevistados, entendemos mais claramente o porquê Durkheim enfatizou que 

seriam as instituições educacionais responsáveis pela formação do indivíduo. 

O sociólogo acreditava que os professores são capazes de ensinar as 

habilidades físicas, intelectuais e morais para os estudantes. 

Sabemos que o exercício de educar não é fácil, mas os professores têm 

mostrado que é possível dentro das suas possibilidades e limitações. 

 Reconhecem que na contemporaneidade, se não ensinarem algo que 

faça a diferença a seus alunos, talvez, ninguém mais o faça. Os guerreiros 

professores sabem da importância dos valores na formação dos alunos e 

entendem que não será pela imposição que alcançarão os objetivos. Para 

Bauman (1997), os valores precisam ser vistos com outro olhar e com uma 

nova forma de pensar e praticar.   

Coménio considerou importantíssimo e fundamental ter a disciplina 

moral (ética), pois por ela os alunos aprenderiam sobre o valor da obediência, 
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da justiça, da veneração, da caridade e da religião. Estes mesmo valores são 

hoje estudados, apenas referidos com outro termo.  

O valor respeito, Coménio apresentava como veneração. Este valor  

está no sentido do respeito ao próximo ou a alguma coisa. O valor diálogo, o 

educador ressaltava a maneira de saber se comunicar. O aluno deveria saber a 

hora de falar e como falar. Nada de gritar ou falar alto para ser ouvido.  O valor 

da religião não foi estudado por nós, mas foi conferido nos contextos históricos 

de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero e Inácio de Loyola e 

para todos eles, Deus foi a base de sustentação. Portanto, entendemos que 

estes valores podem ser considerados preceitos bíblicos. De todos os 

professores entrevistados apenas um falou sobre a importância da religião no 

ensino. Mesmo que o  ensino religioso não seja obrigatório nas escolas, 

compreendemos ser significativo na formação dos estudantes, justamente por 

fazer parte da disciplina moral (ética). 

Observamos que cada professor entrevistado, com sua maneira de 

ensinar, tem procurado transmitir a seus alunos a importância dos valores. 

Acreditam que contribuirão na formação possibilitando-os de fazerem uma “[...] 

reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão moral do 

comportamento.” (RIOS, 2005:23), como também, poderem discutir com seus 

pares os “[...] valores, opções (liberdade), consciência, responsabilidade, o bem 

e o mal, o bom e o ruim.” (NOSELLA, 2008:256).  

Os valores expressos por Terezinha Rios foram encontrados nos 

diferentes períodos históricos e vivenciados no imaginário docente. 

Entrementes, cada valor com as suas características, de acordo com a época, 

cultura e o regime político. Se os alunos que deixam a escola não têm um 
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comportamento desejável, em nenhum momento poderemos culpar os 

professores. Cada aluno é livre para escolher o caminho que quer seguir, 

mesmo que esse seja o mais doloroso.   

Por outro lado, devemos apoiar nossos professores na causa pelo 

ensino pautado nos valores, pois são eles os guerreiros dentro da escola que 

dirigem e ensinam futuros combatentes a sobreviverem dentro da sociedade. 

Nossos professores-educadores estão fazendo o que podem para tornar 

nossos estudantes em pessoas de valor. 
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