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RESUMO

Na pesquisa desenvolvida buscouse analisar a importância da reflexão ética na educação,
considerando o contexto da sociedade neoliberal que interfere, crucialmente, nas relações
sociais, na concepção de educação, na missão da escola, na relação professoraluno e no
papel do professor. A educação, nesse contexto, é influenciada pelo ideário neoliberal que
dissemina valores individualistas, competitivistas e consumistas, que contribuem para a
desigualdade social, à degradação ambiental e à exclusão social, desvinculandose deste
contexto econômico as relações sociais, fragmentandoas e despolitizandoas. Nesse
sentido, no trabalho abordase a possibilidade de uma dimensão na educação capaz de
questionar e repensar estas relações antagônicas e desiguais que massificavam os
indivíduos, valorizando a educação como mediação, diálogo, discussão dos valores
apregoadas como verdades absolutas. Assim, através da análise de um projeto de
discussão ética desenvolvido por professoras da Rede Municipal de Ensino de Curitiba 
ensino fundamental, no ano de dois mil , bem como seu relatório final que apresentou as
atividades desenvolvidas, defendeuse a Ética como instrumento de reflexão crítica da moral
vigente, acreditandose que através desta reflexão e de um posicionamento político do
professor, é possível construir um projeto alternativo de sociedade, considerando os
indivíduos como pessoas pensantes, participativas e capazes de transformar. A educação é
um dos caminhos para se repensar as relações sociais marcadas pelo predomínio da
técnica, do saberfazer, reorientandoas para a exaltação da ética, do por quê fazer,
primando pela qualidade de vida e pela equidade social, defendo e lutando pelos direitos
humanos, sociais e ambientais. Na análise do projeto e do relatório procurouse abordar a
necessidade de conceituar e compreender Ética, diferenciandoa de Moral, contribuindo
para a operacionalização metodológica desta dimensão, numa visão interdisciplinar e
transdisciplinar, não transformando a ética numa doutrinação moral, num trabalho
fragmentado e reduzido à valores. Ética deve ser compreendia como problematização dos
valores morais, como reflexão das normas estabelecidas, como questionamento das
relações sociais, como investigação de uma realidade histórica. Ela não justifica, ao
contrário, clarifica.
PalavrasChave: educação, reflexão, ética, moral, neoliberalismo, valores, sociedade,
professor, cidadania, transformação.

ABSTRACT

This study tries to analyse the importance of an ethical reflection on the educational process
considering the neoliberal society which crucially interferes in the social relations, in the
conception of education, in the school’s aim, in the teacher and the student relation, and in
the teacher’s role. Within this context, education is influenced by neoliberal ideas, which
disseminate individualistc, competitive and consumerist values. It contributes to social
disparity, environmental degradation and social exclusion, disengaging the economic
context from the social relations, fragmenting and dissociating the from politics. Thus this
study deals with the possibility of a dimension within the education process capable of
questioning and rethinking the antagonistic an different relations which caused individual’s
alienation, valuing education simply as mediation, dialogue and discussion of values
acknowledged as absolute truths. Through the analysis of an ethical discussion project,
conducted by teachers from Curitiba Municipal Public Education – elementary school, in
2002, and its final report, which covered the activities engaged in that project, ethics is
studied as an instrument of critical reflection on current moral. The study supports that
through this reflection and through teacher’s political orientation it is possible to build a
project on alternative society in which individuals are regarded as people capable of thinking,
participating and transforming. Education is one of the options to rethink social relations,
which is predominantly characterized by technique and by knowing how to do, in order to
reorient it to the exaltation of ethics and to the reasons for doing, placing emphasis on life
quality and social equity as well as defending and fighting for human, social and
environmental rights. The project and report analysis tried to deal with need for ethics
conceptualization and understanding, differentiating it from moral and contributing for the
operational methodology of this dimension, in an interdisciplinary and a transdisciplinary
view, transforming ethics into moral doctrines, fragmented and reduced to values. Ethics
must be understood as a matter of moral values, as a reflection on established rules, as a
query about social relations, as an inquiry into a historical reality. It does not justify, on the
contrary, is clarifies.

Key words: education, reflection, ethics, moral, neoliberalismo, values, society, teacher,
citizenship, transformation.
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INTRODUÇÃO

A história da humanidade vem sendo marcada por interesses divergentes e
antagônicos, os quais caracterizam a sociedade contemporânea como desigual,
excludente, competitiva, seletiva e elitista. Ao mesmo tempo em que promove as
mudanças e evoluções tecnológicas, contribuindo com a ciência e a medicina, com a
facilidade da vida doméstica, com a comunicação, traz também prejuízos
econômicos e sociais: na sociedade globalizada e neoliberal1 o que impera é a
produção acelerada, sem fronteiras e limites. O importante são os investimentos
econômicos, o retorno financeiro, a conquista e a detenção de poder econômico.
Nessa ótica, as pessoas são peças manipuláveis para alcançar os objetivos do
mercado. Não só os produtos são descartáveis, as pessoas também são. Prova
disso, é o novo perfil de trabalhador: polivante, flexível, sem direitos trabalhistas,
criativo, empreendedor, autônomo.
Essa sociedade produz, incorpora e dissemina valores que sustentam a
sociedade capitalista: individualismo, competição, consumismo exacerbado, seleção,
ganância, poder, status. E o que há de preocupante nisso? Ou melhor, e o que a
educação tem a ver com as conseqüências dessa sociedade que dizem neoliberal?
É nesse contexto turbulento e contraditório, que apregoa o individualismo e o
consumo exacerbado, que privilegia o ter em detrimento do ser, que enaltece a
técnica e a racionalidade instrumental, que produz miseráveis e aumenta a exclusão
1

O Neoliberalismo constituise como sendo o ressurgimento do liberalismo do século XVIII, num
contexto diferente deste. Esse ressurgimento ocorre como resultado da crise do nacionalpopulismo e
da derrota do socialismo. Defende a idéia de que o mercado, e não o Estado, deveria ser o único
alocador de salários e capital. Luta contra o capitalismo sujeito às influências do sindicalismo. Tal
modelo econômico pressupõe a reestruturação produtiva e a globalização. Postula um mundo
formado por indivíduos que devem comportarse de forma competitiva por maximizar os lucros. A
economia de livre mercado é o resultado racional da livre concorrência entre os indivíduos. Investese
no âmbito econômico em detrimento do social.
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social, que agride o ambiente e busca incansavelmente avanços tecnológicos e
científicos, que a educação necessita criar estratégias de combate, fortalecendo as
escolas no redimensionamento de suas ações, buscando um ensino mais humano,
mais social, mais político e, impreterivelmente, ético.
As novas tecnologias vêm causando um crescimento brutal dos poderes do
homem, agora sujeito e objeto de suas próprias técnicas. Isso ocorre num estado de
vazio ético, no qual as referências tradicionais desaparecem e os fundamentos da
ética se perderam. Originase, assim, a crise da ética.
Como professora das séries iniciais do ensino fundamental da Prefeitura
Municipal de Curitiba há oito anos, a prática muito evidenciou as contradições
oriundas dessa sociedade, mostrandonos como esse contexto macro influencia
diretamente nas situações vivenciadas em sala de aula, no contexto micro.
Trabalhando em bairros de periferia, experienciamos situações dramáticas
que nos fizeram repensar nosso papel enquanto professoraeducadora, mas
também como cidadã. As condições materiais das famílias, a situação precária de
infraestrutura, a carência de limites e de carinho, a violência, as drogas, a ausência
da família na vida escolar, a evasão escolar, o trabalho infantil, foram questões que
vivenciamos e que percebemos serem fruto de um sistema que exclui para incluir,
que desrespeita os direitos, que fabrica indivíduos cada vez mais pobres, que
aumenta a miserabilidade e a subalternidade, que não valoriza a escola e os
professores. Isso tudo traz conseqüências indesejáveis à sociedade e à educação.
Compreendemos que seria importante e necessário intervir nessa realidade,
no

início investigandoa, estudando seus problemas, para depois pensar em

estratégias de ação. Foi durante o curso de Serviço Social que passamos a
questionar o sistema capitalista e a analisar sua influência no sistema educacional,
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através da falta de qualidade de ensino, despreocupação com as questões sociais,
ênfase no individualismo e na competição, ações preconceituosas em relação à
família e seus valores, à pobreza, ausência do debate político, práticas
reprodutivistas.
Em 1998, a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba apresentou a
proposta do Projeto Fazendo Escola, com base na qual os professores,
individualmente ou em equipe, poderiam apresentar projetos de intervenção que
passariam por uma seleção. Os professores cujos projetos fossem selecionados
teriam bolsaauxílio durante os seis meses de duração de suas propostas e seriam
acompanhados pelas Instituições de Ensino Superior de Curitiba. Não estaremos
aqui avaliando essa proposta no que diz respeito às suas ideologias e intenções
políticas, mas como uma oportunidade de aperfeiçoamento, estudo, diálogo, ação e
reflexão teórica.
Apresentamos projetos que foram selecionados nos anos de 1998, 1999,
2000, 2001 e 2002. Todos enfatizavam a relação entre ética e educação, procurando
atender às necessidades sociais e políticas da educação, através do trabalho com
questões éticas que discutissem a cidadania e as questões sociais.
Essa rica experiência de estudo, pesquisa e intervenção instigounos a ler
mais sobre o assunto, a buscar aprofundamento em questões relativas a ética.
Desses estudos resultou a elaboração de projeto de pesquisa cujo problema está
relacionado à ética e à educação, para o curso de Mestrado.
A preocupação com as questões sociais, com a disseminação de valores
egoístas, destrutivos em relação à reprodução do ser humano, com o acirramento
das desigualdades e injustiças, feznos repensar o já referido contexto e ver na
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educação uma possibilidade, e não o único caminho, de transformação: a reflexão
ética.
A reflexão ética pressupõe um novo paradigma para a sociedade e para a
educação.
Um paradigma que reconhecesse a interdependência existente entre
os processos de pensamento e de construção do conhecimento e o
ambiente geral, que colaborasse para resgatar a visão do contexto,
que não separasse o indivíduo do mundo em que vive e de seus
relacionamentos, que os promovesse como seres interdependes,
reconhecendo a vida humana entrelaçada com o mundo natural.
Uma proposta que trouxesse a percepção de mundo holística, global,
sistêmica, que compreendesse o perfeito entrosamento dos
indivíduos nos processos cíclicos da natureza, uma proposta capaz
de gerar um novo sistema ético respaldado por novos valores, novas
percepções e novas ações e que nos levasse a um novo diálogo
criativo do homem consigo mesmo, com a sociedade e com a
natureza, mas que, ao mesmo tempo, reconhecesse a importância
das novas parcerias entre educação e os avanços científicos e
tecnológicos no mundo de hoje. (MORAES, 2000, p. 17).

Assim, os fatos apresentados e o paradigma ora explicitado constituíram fatos
relevante na definição do nosso problema de pesquisa: qual a possibilidade de
mediação entre ética e educação, no projeto Ética: uma discussão para a
construção da cidadania, considerando o contexto da sociedade neoliberal?
Diante de tal proposta, propusemos como objetivo geral da pesquisa:
 Analisar o Projeto “Ética: uma discussão para a construção da cidadania”,
desenvolvido junto aos professores da Prefeitura Municipal de Curitiba, em relação à
reflexão ética proposta.
Partindo desse objetivo geral e dos pressupostos levantados no delineamento
da problemática, enunciamos os seguintes objetivos específicos:
 Compreender as mudanças da sociedade neoliberal no mundo do trabalho.
 Identificar os desafios postos à educação nesse contexto de mudanças.
 Repensar sobre a importância da ética como possibilidade de intervenção e
construção de um projeto de sociedade.
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 Refletir sobre as concepções dos professores idealizadores do projeto, no
que diz respeito aos desafios da educação e ao papel da ética na sociedade
globalizada.
Ao discutir essa mediação, levamos em consideração a compreensão que o
professor tem de ética e de educação e a forma como expande esse seu referencial
na prática pedagógica. Assumimos, nessa perspectiva, o interesse da pesquisa pela
valorização do indivíduo, do sujeito, de suas capacidades de reflexão e criação.
Trabalhamos as representações do educador dentro de uma perspectiva de
construção, entendendo que, nessas representações, entrelaçamse questões
pessoais, estruturais e funcionais. Para Patrão (2000, p. 72),
é por meio de suas ações, no cotidiano escolar, que os educadores
entram em contato com a realidade escolar e podem participar do
processo de transformação e construção da sociedade humana,
elaborando o saber. Na produção desse saber (conhecimento), o
sujeito, o objeto, o pensamento e a ação são elementos
fundamentais, e questões de ordens prática e teórica estão
permanentemente em interação. Mediando essa interação é que
aparecem as representações.

Nessa perspectiva, optamos por uma pesquisa qualitativa, uma vez que nos
propusemos a analisar e compreender a importância da dimensão ética na
educação, procurando apontar mudanças acerca de sua representatividade e
concepção. Dessa forma, construímos uma possibilidade de intervenção na
educação e na sociedade.
Para a coleta de dados, considerando as representações do sujeito,
escolhemos um questionário que enfocasse aspectos da formação e atuação
profissional, assim como uma entrevista semiestruturada, com três professores da
Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Curitiba  R.M.E da P.M.C, com
a finalidade de obter informações acerca das suas concepções teóricas de homem e
mundo, para posterior análise.
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Por se tratar de uma pesquisa descritivaanalítica, além da entrevista,
utilizamos a análise de fonte escrita, ou seja, a análise do projeto proposto pelas
citadas professoras sobre a ética e o relatório final do mesmo, com a finalidade de
compreender como o sujeito da pesquisa concebe teoricamente o problema em
questão, como suas construções e seus referenciais influenciam na idealização e
operacionalização de propostas de ação e intervenção. Como a pesquisa pretende
avaliar uma determinada propostas, é imprescindível coletar, além da fala, os dados
teóricos.
Para discutir a proposta de trabalho propriamente dita, a importância da ética
na educação, realizamos a entrevista, a qual teve como questões norteadoras:
1  Como você analisa as mudanças que estão ocorrendo na sociedade
contemporânea? Que mudanças são essas?
2  Quais os desafios postos à educação neste contexto de mudanças?
3  Em que perspectiva a ética pode ser resgatada pela educação?
4  Como você operacionaliza metodologicamente a dimensão ética na sua
ação pedagógica?
Para melhor compreensão do problema investigado e posteriormente
analisado, estruturamos o trabalho de maneira especificada a seguir.
No primeiro capítulo, apresentamos uma abordagem teórica sobre o contexto
econômico atual, as transformações no mundo da produção e do trabalho, oriundas
da ruptura com o fordismo/toyotismo e o predomínio de um modelo baseado na
reestruturação produtiva, que visa à acumulação flexível e à flexibilização do
trabalho. Procuramos identificar a influência desse modelo nas novas exigências de
qualificação profissional, no perfil do trabalhador, nas características da própria
sociedade, nos valores dessa sociedade da informação e suas implicações no
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contexto educacional, nos valores apregoados no cotidiano escolar, nas mudanças
conceituais de escola e de aluno, questionando o verdadeiro sentido e função da
educação e repensando o papel político do educador.
No segundo capítulo, fazemos um resgate histórico da ética, distinguindoa da
moral, e trazemos as concepções de diferentes pensadores: ética grega, cristã,
moderna, contemporânea, defendemos uma eticidade alternativa, capaz de dar
conta de refletir os problemas da sociedade atual.
No terceiro capítulo, estabelecemos uma discussão sobre a possibilidade de
mediação entre a ética e a educação, procurando analisar em que sentido a ética
serve aos problemas apresentados à escola na busca de novos valores e
paradigmas que se contraponham à ética do mercado.
No quarto capítulo, apresentamos os dados coletados, posteriormente
analisados, e refletimos sobre como os professores concebem a ética, como
analisam sua importância e de que maneira operacionalizam a reflexão ética nas
suas ações pedagógicas. Nosso objetivo, nesse capítulo, não é o de criticar o
projeto desenvolvido, mas de refletir como a ética está sendo proposta e
compreendida. Assim, o referencial dos professores, sua visão de homem e mundo,
seus valores e concepções são destacados como responsáveis por suas ações e,
por isso, analisados no trabalho.
A importância desse último capítulo está em valorizar proposta que prime pela
dimensão ética, mas que não a deturpe e que não contribua para a reprodução do
sistema vigente. Ao contrário, essa proposta apresentase como resistência, como
oposição ao referido sistema, apontando para outra trajetória da sociedade e da
educação: a construção de uma sociedade cidadã, o desejo pela mudança, por
alternativas, acreditando que a educação é um dos caminhos, que o professor é o
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articulador desse processo construtivo e que a escola é o espaço de construção da
FELICIDADANIA, termo criado por Rios (2000, p. 125):
A associação de felicidade e cidadania se dá na medida em que o
exercício da cidadania é possibilitador da experiência da felicidade
(...) Desenvolver seu trabalho no sentido de colaborar na construção
da cidadania democrática. Se esta se identifica com a possibilidade
de instalação de uma vida digna e feliz para todos, podese dizer de
outro modo o que se acabou de afirmar: a escola é um dos lugares
de construção da felicidadania. Esse deve ser, pois, o objetivo dos
educadores, em especial do professor, em todos os níveis de ensino
e qualquer que seja sua área de especialização.
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CAPÍTULO I
AS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRAB ALHO E SUAS IMPLICAÇOES
NO PARADIGMA EDUCACIONAL

1.1 Da Sociedade Industrial à Sociedade da Informação

A sociedade contemporânea está em constante movimento; caracterizase
pela dinamicidade e flexibilidade. As mudanças ocorrem rapidamente, deixando seus
rastros de indagação, perplexidade e, até mesmo, curiosidade.
Essas mudanças atingem diferentes segmentos da sociedade, mas estão
pautadas na estrutura macroeconômica, que direciona as relações sociais  sejam
estas a esfera da cultura, da educação, da política, da religião ou outras.
Todas essas esferas são influenciadas pelas mudanças no mundo do
trabalho, as quais evidenciam uma nova sociedade, com diferentes características
de percepção e atuação dos indivíduos, que também têm modificado o seu papel e
sua concepção enquanto cidadãos.
A década de 80 foi marcada por profundas transformações no mundo do
trabalho. Foi uma década de grande salto tecnológico, incremento e evolução da
automação, da robótica e da microeletrônica, que desencadearam novas relações
de trabalho e de produção do capital.
Com isso, entra em crise o modelo fordista e também taylorista de
acumulação, concentração e centralização do capital, substituindose o controle do
tempo, a produção em série e de massa pela flexibilização da produção, buscando
se novos padrões de produtividade. Ocorre uma separação entre elaboração e
execução no processo de trabalho. Esse momento histórico é denominado Terceira
Revolução Industrial, por alguns autores.
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Nesse novo modelo de organização social há o controle e monopólio do
progresso técnico e do conhecimento. É a “Sociedade do Conhecimento”.
O controle e o monopólio do progresso técnico e do conhecimento
que está na base desta nova sociabilidade é crucial na competição
intercapitalista e na subordinação do trabalho ao capital. Mas o
conhecimento é também uma força (material) na concretização dos
interesses dos trabalhadores. (FRIGOTTO, 1999 p. 54).

Na sociedade do conhecimento ocorre uma mudança de mecanismos que
diferencia o novo paradigma tecnológico: a transformação da nossa “cultura
material” pela organização através da tecnologia da informação, como nos mostra
Ianni (2000, p. 16):
Na aldeia global, além de mercadorias convencionais, sob formas
antigas e atuais, empacotamse e vendemse as informações. Estas
são fabricadas como mercadorias e comercializadas em escala
mundial. As informações, os entretenimentos e as idéias são
produzidos, comercializados e consumidos como mercadorias.

A mudança de paradigma baseiase em princípios de integração vertical na
divisão social e técnica institucionalizada de trabalho. Há a transição da produção
em massa para a produção flexível, ou do “fordismo” ao “pósfordismo”. Caracteriza
se pela diversificação dos mercados e pelo ritmo acelerado da transformação
tecnológica, superando um sistema rígido de produção. Opõese, pois, ao fordismo
taylorismo, produzindose em rede de empresas. Nesse novo modelo de
organização, exaltase a capacidade de lidar eficazmente com a informação para
transformála em conhecimento. A informação passa a atuar como força produtiva
determinante ou como “capitalinformação”.
O novo conceito de produção exige uma massa de conhecimentos e atitudes
bastante diferentes das qualificações formais requeridas pelas organizações do
trabalho de tipo fordista e taylorista. O que se coloca em debate é a qualificação, o
perfil e as competências do novo trabalhador. Rompese com a noção de
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trabalhador no chão da fábrica e ampliase o próprio conceito de trabalho; na
automoção programável, eliminase o trabalho manual, sobretudo o de natureza
simples e repetitiva, aumentase a produtividade do trabalho direto. A introdução de
sistemas automatizados complexos requer um volume maior de manutenção,
inclusive em áreas de especialização novas, como a programação e a manutenção
eletrônica dos equipamentos. É a substituição do trabalho vivo (homem) pelo
trabalho morto (máquinas).
Os novos perfis profissionais associados ao avanço e à difusão dos novos
métodos de organização de produção requerem maior capacidade de abstração, o
exercício do discernimento, e certas qualidades comportamentais relacionadas com
a confiança e a cooperação.
Para Rezende Pinto (apud FRIGOTTO, 2000, p. 155), o conceito de

policognição tecnológica busca explicitar as demandas emergentes do sistema
produtivo capitalista dentro do novo padrão tecnológico, que se caracteriza por um
conjunto de conhecimentos que envolvem:
a) domínio dos fundamentos científicointelectuais subjacentes às
diferentes técnicas que caracterizam o processo produtivo moderno,
associado ao desempenho de um especialista em um ramo
profissional específico; b)compreensão de um fenômeno em
processo no que se refere tanto à lógica funcional das máquinas
inteligentes como à organização produtiva como um todo; c)
responsabilidade, lealdade, criatividade, sensualismo; d)disposição
do trabalhador para colocar seu potencial cognitivo e comportamental
a serviço da produtividade da empresa.

Portanto, quando se fala em polivalência é preciso distinguir, para Salerno
(1994, p. 59),

o trabalhador multifuncional e o trabalhador multiqualificado: o

primeiro sabe operar mais de uma máquina com características semelhantes, pouco
lhe acrescentando em qualificação profissional; o segundo desenvolve e incorpora
diferentes habilidades e repertórios profissionais. A segunda abordagem privilegia o
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desenvolvimento da competência técnica da equipe operária para diagnosticar e
atuar sobre as causas dos problemas, resultando em menos redução da atividade
da produção. Possibilita, também, saltos de eficiência e capacidade de inovação de
produto e processo.
No terceiro milênio, o principal recurso econômico será o
conhecimento. O grupo social mais importante será aquele
constituído pelos trabalhadores do conhecimento. O trabalhador do
conhecimento não será necessariamente aquele que opera um
computador ou algum equipamento sofisticado, mas aquele que
transforma os dados processados em benefício para o cliente ou
para a sociedade, sobretudo o trabalhador que conhece e sabe
operar alguma tecnologia. E a tecnologia será apenas uma
ferramenta à disposição do homem e não mais o elemento
condicionador da atividade humana. A tecnologia como apêndice do
homem e não mais o homem como apêndice da máquina.
(CHIAVENATO, 2000).

A nova demanda necessita de mais conhecimento, mais qualificação geral,
mais cultura geral. Portanto, na realidade brasileira, confrontase a exigência com o
atraso brasileiro de um século na universalização da escola básica, o que demonstra
o desacordo entre o discurso da modernidade e a defesa de uma educação com
qualidade.
Este é um dos grandes desafios postos à sociedade contemporânea: como
aliar tecnologia, conhecimento, qualificação e educação? O que ocorre, no
mencionado contexto de mudanças e exigências, é a expansão do desemprego
estrutural. Não existe um número consistente de trabalhadores qualificados para
competir no mercado globalizado. Assim, com a diminuição do operariado industrial,
aumenta o subproletariado. Expandese acirradamente o trabalho precário e a
exclusão social e econômica. Há, portanto, de acordo com Antunes (2000, p. 88),
maior heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora.
Outro agravante que impera
flexibilização

traz

para

as

no mundo global são as implicações que a

novas

formas

de

trabalho,

aumentando

a
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subproletarização, através do trabalho precário, parcial, temporário, terceirizado,
vinculado à economia informal. Distanciase, cada vez mais, o trabalhador do seu
próprio trabalho. É a era dos descartáveis, em que tudo pode ser aproveitado por um
determinado tempo e espaço e, depois, eliminado. É a desvalorização do próprio
trabalho e a subalternização do trabalhador ao processo de produção, onde este se
humaniza diante do homem.
Negase, nesse paradigma, o que Marx concebia como trabalho, como
humanização do homem, como condição de existência do homem. Na sociedade
capitalista, o trabalho tornase estranhado2. Nessa ótica, o trabalho não é visto como
elevação e realização da própria condição humana, mas apenas como subsistência.
A força de trabalho tornase uma mercadoria, com a finalidade de produzir
mercadorias. É a precariedade e a perversidade do trabalho na sociedade
capitalista.
Como resultante da forma do trabalho na sociedade capitalista tem
se a desrealização do ser social. O resultado do processo de
trabalho, o produto, aparece junto ao trabalhador como um ser
alheio, como algo alheio e estranho ao produtor e que se tornou
coisa. Temse, então, que essa realização efetiva do trabalho
aparece como desefetivação do trabalhador. (MARX, 1983, p.
147148).

Essa forma de trabalho estranhado e excludente acarreta problemas também
no que diz respeito à mobilização dos trabalhadores. Com o processo de
flexibilização, no qual se diminui o trabalhador estável e aumentam os terceirizados,
quebrase a idéia de representação sindical, dificultamse as possibilidades de
consolidação de uma consciência de classe dos trabalhadores, pois estes não
possuem um sentimento de pertencimento de classe. Com essa individualização das

2

O termo estranhamento é utilizado por Antunes (2000) para expressar a existência de barreiras
sociais que se opõem ao desenvolvimento da personalidade humana. Ao invés de desenvolvêla,
podem desfigurála e aviltála.
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relações de trabalho ocorre o desaparecimento ou o enfraquecimento do movimento
sindical, uma vez que não se luta por direitos e conquistas sociais de um grupo, de
uma categoria: o trabalhador está mais preso ao capital, do qual se torna
instrumento ideológico na acumulação e exploração intensivas. A instabilidade, a
incerteza inibe a mobilização e a luta por melhores salários, melhores condições de
trabalho e maior estabilidade no emprego. Existe um exército de reserva imenso
esperando a sua vaga, o seu “emprego”. Com isso amarrase o trabalhador às leis
do mercado e do capital.
O trabalhador, nesse contexto de mudanças, rupturas e inovações, tem a
impressão de ser mais livre e autônomo, sentindose mais como proprietário do que
empregado. Por conseguinte, não analisa que está, cada vez mais, fora da estrutura
interna da empresa e que seu trabalho pessoal tornase a razão de seu sucesso na
produção de mercadorias, de modo que o trabalho invade sua vida, explorandoa
intensamente.
Nessa perspectiva, qual é o valor do trabalho na elevação da existência
humana? É o valor da alienação e exploração, da produção acelerada da maisvalia,
do desprezo à dignidade humana, da destruição ou da autoconstrução do indivíduo
enquanto homem e não como produtor de mercadorias?
Se considerarmos o homem como responsável por si mesmo e pelo mundo,
avaliaremos que está em processo de autoconstrução através das atividades que
realiza em todos os campos de sua existência. Assim, como afirma Oliveira (1998, p.
189):
Só existe ser humano através de obras produzidas por suas ações
contingentes e limitadas: estas ações são o próprio processo de
mediação de seu ser. Precisamente porque o homem não é
simplesmente......, mas antes é um ente à busca da conquista de seu
ser, ele é um ente que necessita das ações e de seus produtos
através de que ele se vai efetivando enquanto homem. Elas são,
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assim, a unidade da subjetividadeintersubjetividade com a
objetividade, do incondicional da exigência com o contingente das
formas diferenciadas de sua efetivação.

O homem é mediado, no processo de sua gestação, por suas ações. Nesse
sentido, o valor ético se decide pelo valor da pessoa humana que é sujeito. Assim,
se toda atividade humana está a serviço da efetivação do ser pessoal e se a
dignidade está a serviço do próprio ser humano, a finalidade de toda e qualquer
atividade é o próprio homem, sua efetivação enquanto ser humano.
Entretanto, as ações humanas podem contribuir para a degradação dessa
efetivação.
Se o homem é o ente da conquista de seu próprio ser, isto significa
dizer que suas atividades, ao invés de serem mediação de seu ser,
podem ser utilizadas como destruição deste ser, como opressão,
como diminuição de sua dignidade, como sua violação, ou seja, elas
podem ser transformadas em meios de alienação do próprio homem,
o que certamente ocorre em muitas das situações antes descritas.
Portanto, as ações humanas podem ser utilizadas como instrumento
de degradação da pessoa humana na medida em que a dignidade de
seu sujeito, das mais diferentes formas, não é efetivamente
reconhecida. (OLIVEIRA, 1998, p. 190).

O homem é um ser histórico, capaz de se autoconstruir, de produzir e
reproduzir através de suas ações. Especificamente no que diz respeito às ações
econômicas, o que se pretende entender como princípio norteador do trabalho, num
sentido estrito, é que o homem reproduz a sua vida na busca da satisfação de suas
necessidades básicas. É a reprodução material. Não se considera o conflito
existente na busca dessa satisfação. Essa racionalidade da ação econômica
considera apenas o aspecto sistêmico  a eficiência na produção de bens ,
desconsiderando o caráter ético das relações sociais. A ética preocupase com o
reconhecimento dos sujeitos e sua dignidade, pela conquista da humanidade do
homem, pela configuração das interações sociais, para saber se elas estão voltadas
à reprodução da vida de todos, num horizonte de inclusão contra a lógica da
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exclusão. Buscase articular, mesmo num sistema econômico globalizado, a
efetivação da dignidade e dos direitos primordiais do ser humano e o respeito à
natureza.
Na lógica excludente, em que o mercado é considerado o único mecanismo
capaz de coordenar a economia, desprezandose outros meios, o homem é visto
como peça morta e descartável, capaz de produzir mercadorias, num processo que
não eleva a sua condição de vida e sua própria existência. Entretanto, a revolução
tecnológica necessita extrapolar e mudar conceitos, abrindo espaço para que o
homem satisfaça a sua vida, mas não no sentido estrito material. Para que ele
considerese como sujeito construtor e criador, capaz de mudar sua realidade e suas
condições de vida, é preciso efetivar a primazia do ético sobre o sistêmico, em busca
de uma nova lógica social.
O estranhamento e a alienação do trabalho atingem também a esfera do
consumo, ou seja, a esfera fora do trabalho. O tempo livre é, em boa parte,
submetido aos valores do sistema produtor de mercadorias e das suas necessidades
de consumo.
Para Antunes (2000, p. 189), as alternativas mais essenciais que se devem
resgatar para a busca de uma nova lógica social são as quatro indicadas a seguir:

Primeira: alterar a lógica da produção societal, pois a produção deve estar
prioritariamente voltada para produzir valores de uso e não valores de troca.

Segunda: a produção de coisas socialmente úteis deve ter como critério o
tempo disponível e não o tempo excedente. Com isso o trabalho social perderia seu
caráter fetichizado e estranhado, ganhando um sentido de autoatividade.

Terceira: empreender mudanças e resistências que, no plano imediato,
incorporem as aspirações nascidas no interior da vida cotidiana da classequevive
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dotrabalho. Mas é fundamental que tenham, no seu sentido mais profundo, uma
direção essencialmente contrária à lógica destrutiva do capital.

Quarta: reinventar um projeto socialista global, que resgate os valores mais
essenciais da humanidade. Um bom ponto de partida é desenvolver uma crítica
contemporânea e profunda à (des)sociabilização da humanidade sob o capital.

1.2 Os Desafios postos à Educação numa Sociedade Neoliberal

As mudanças na sociedade do trabalho apontam para uma realidade cada
vez mais dinâmica e flexível, na qual o conhecimento tornase o passaporte do
futuro, peça fundamental para o progresso e desenvolvimento.
O mundo está vivendo um processo de transformações profundas e
aceleradas, pelos avanços técnicocientíficos e pelas novas configurações das
relações sociais. Tudo está em movimento, em processo de mudanças e
turbulências.
Em vez de ordem, temos a desordem crescente, a criatividade e o
acidente. Do caos, surgem a esperança, a criatividade, o diálogo e a
autoorganização construtiva. No lugar da estabilidade e do
determinismo temos a instabilidade e as bifurcações. Há sempre a
possibilidade de uma mudança de perspectiva como característica do
mundo fenomênico. Estamos imersos num universo menos
previsível, mais complexo, dinâmico, criativo e pluralista, numa dança
permanente. (MORAES, 1997, p. 136).

Ocorre, na verdade, uma tentativa de ruptura com modelos rígidos e
estruturados, para a utilização de sistemas mais abertos. Tudo está conectado, o
conhecimento se dá em rede. Enfatizase o todo em vez das partes. Categorias
como as de espaço e tempo e, inclusive, a de matéria, estão dando lugar à
dimensão holística, que obriga a considerar o mundo do ponto de vista das relações
e integrações, e não a partir de entidades isoladas.
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Essas formas novas de significar o mundo supõem, como assegura Boff
(1996, p. 30), novos “modos de ser, de sentir, de pensar, de valorizar, de agir, de
rezar”, que trazem consigo necessariamente “novos valores, novos sonhos e novos
comportamentos assumidos por um número cada vez maior de pessoas e de
comunidades”.
Frente ao novo contexto de sociedade, como conceber e compreender os
caminhos que a educação trilhará? Em que perspectivas se darão as mudanças no
campo educacional? Quais serão os desafios à escola e ao professor numa
sociedade globalizada, turbulenta e em constante processo de construção do
conhecimento?
A missão da escola mudou: sua missão, segundo Moraes (1997), é atender
ao aprendiz, ao usuário, ao estudante. E esse aprendiz é um ser indiviso, que
constrói o conhecimento usando não apenas seu lado racional, mas também as
sensações e emoções. É um ser de qualidade, que busca sua autonomia de ser e
de existir. É um ser inconcluso que necessita educarse permanentemente. Um
sujeito de diálogo.
A construção do conhecimento se dá numa comunidade de aprendizagem. A
aprendizagem resulta da interação sujeitoobjeto, numa relação de interdependência
entre ambos. O importante é aprender a aprender, processo que possibilita a
autonomia do sujeito, o qual, com base em suas construções, descobre por si
mesmo. Assim, a relação professoraluno deve estar baseada no diálogo aberto, por
meio do qual o aprendiz, ao aprender, também educa, e o educador também é
educando.
Nesse sentido, afirma Moraes (1997, p. 145):
A pedagogia atual não poderá se contentar em ser mera
transmissora de conteúdos e informações, embora como insumo a
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informação seja fundamental. Ela deverá ir muito mais além, pois a
emancipação, pessoal e socialmente, requer muito mais do que a
mera transmissão e a mera reprodução da informação; ela exige a
capacidade de construir e reconstruir conhecimentos, ou seja, o
desenvolvimento da autonomia. Os recursos utilizados deverão
colaborar para a compreensão da gênese do conhecimento na
criança, esclarecer o funcionamento de sua mente, para que
possamos ajudála a construir uma atitude positiva, crítica e criativa
diante da vida. A pedagogia dos meios modernos requer que
aprendamos a olhar para a frente, a fazer antecipações e
simulações, a inventar, a projetar questões e a testar novas
experimentações como produto das interações entre indivíduos no
sentido de criar uma linguagem própria.

Assim, segundo Gadotti (2000, p. 82), será preciso pensar num novo
professor, que seja mediador do conhecimento, sensível e crítico, que seja
pesquisador e curioso:
O professor deve estabelecer uma nova relação com quem está
aprendendo, passar de “solista” ao de “acompanhante”, tornandose
não mais alguém que transmite conhecimentos, mas aquele que
ajuda os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o saber.
(DELORS apud GADOTTI, 2000, p. 45).

Na era do conhecimento deverá surgir também um novo aluno, sujeito da
sua própria formação, autônomo e curioso. O que fará a diferença é a vivência do
estudante, sua capacidade de adaptarse a novas situações, seu espírito crítico, sua
facilidade de comunicarse, capacidade de lidar com pessoas e de trabalhar em
equipes.
Para isso é preciso uma nova escola, gestora do conhecimento, não
lecionadora, uma escola inovadora, construtora de sentido. E para que seja possível
um novo professor, um novo aluno e uma nova escola é urgente um novo sistema
de ensino  único e descentralizado, no sentido de democratizar o conhecimento e
permitir a pluralidade de organizações e instituições.
Nesse sentido, a escola terá um novo currículo, que emerge da ação do
sujeito em interação com outros, tendo como idéia principal a sustentabilidade.
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No entanto, a educação necessita estar atenta a outros desafios que se
fazem presentes nos tempos atuais. Compreender a missão da escola na sociedade
do conhecimento, das interações, das mudanças, mas também dos contrastes
sociais, das desigualdades econômicas, da degradação ambiental e da exclusão, é
fundamental.

Mas

como

acompanhar

as

rápidas

mudanças, os

avanços

tecnológicos, a competitividade acirrada, sem tornarse instrumento de alienação e
reprodução, uma mercadoria a mais no processo de acumulação?
A escola encontrase numa grande encruzilhada, numa tendência fundada na
perspectiva neoliberal, que reduz sua qualidade à competitividade, valorizando o
individualismo. Nesse contexto, as pessoas são concorrentes e precisam sobreviver
no mercado. O perfil do homem exigido é o consumidor, criativo, capaz de inovar
processos de trabalho, empreendedor  que aumente o capital; versátil e ágil.
Diminuise a proximidade com o outro, com o coletivo. O sucesso depende do
esforço individual. As chances são dadas a todos, porém, os mais fortes vencem.
Assim, há o aumento da produtividade, em detrimento da realização pessoal do
trabalhador.
À

educação

é

conferido

um lugar

privilegiado

nos

processos

de

reestruturação produtiva e no desenvolvimento econômico, para a inserção de
grande parte da força de trabalho. Essa valorização educacional está alicerçada nos
pressupostos da economia através de discursos, como mostra Haddad (apud
BARONE, 2000, p. 37):
... educar para a competitividade, educar para o mercado, educar
para incorporar o Brasil no contexto da globalização. Tal visão
restrita acabou por deixar de lado muitos valores que anteriormente
vinham informando o fazer educacional: educar para a cidadania,
educar para a participação política, educar para construir cultura,
educar para a vida em geral.
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A escola, nessa ótica, é considerada um espaço fértil de implementação dos
ideários neoliberais, tornando cada vez mais econômico e menos político o discurso
educacional e traduzindo valores próprios da ética pública e cívica na clave da ética
do livre mercado e do consumo: a solidariedade e a cooperação cedem lugar, assim,
à competição e ao mérito individual como metas finais. O interesse está em obter
maior rendimento e produtividade. A escola deve formar consumidores e não
cidadãos.
Tentase destruir a imagem coletiva de uma sociedade de cidadãos
que, em virtude de direitos, negocia e luta por seus interesses de
grupo e pela democratização da vida econômica e social na arena
política, em favor da imagem de uma sociedade sem cidadãos e de
consumidores em competição. Ainda que a “ética do consumo”
prometa um universo de livre escolha (de escolhas racionais e
autônomas) para os indivíduosconsumidores, ao desconsiderar e
ocultar as desigualdades e assimetrias envolvidas nas relações de
poder e ao apagar o quadro que regula a política, o que em realidade
garante e impõe é a reprodução e a produção de sujeitos sociais com
escassa autonomia na compreensão e intervenção críticas no mundo
social. Ainda que, a partir de suas próprias enunciações, as
apologias do mercado e do consumo apareçam como militantes da
“individualidade responsável”, uma análise razoavelmente profunda
das conseqüências e implicações de suas propostas nos leva a
afirmar sua vocação para dissolver as subjetividades construídas
historicamente pelas maiorias e para produzir outras, caracterizadas
por uma forte heteronomia e alienação. (SANTOS apud SUÁREZ,
1999, p. 263).

Na ótica do neoliberalismo, a escola deve ser capitalista, atendendo às
necessidades e aos interesses do capital. Deve funcionar como uma empresa
capitalista, onde o conhecimento deixa de ser instrumento de interpretação e crítica,
de ser uma questão cultural, ética e política, para ser simplesmente um espaço de
mera transmissão de habilidades e técnicas que sejam relevantes para o
funcionamento do capital. Assim, além do mercado, a escola também produz
desigualdades.
Na nova ordem social, defensora do mito do progresso, não há limites às
ações humanas. O progresso técnicocientífico é apresentado como caminho para o
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paraíso, para a realização de todos os desejos individuais. Tudo é feito em nome do
progresso, e em seu nome tudo é justificado. Em nome do progresso ou da
modernização condenamse milhões de pessoas à miséria ou à morte, provocamse
desequilíbrios no meio ambiente e põese em risco a vida humana.
Se o progresso técnico é a solução para todos os nossos problemas e
dúvidas, não há mais lugar para a ética. Esta foi substituída pela técnica. Mas a
interiorização dessa ordem burguesa moderna não é perfeita, e por isso continuam
existindo pessoas que a contestam em nome de outros valores. É por isso que a
ética voltou a ser um tema importante na nossa sociedade.
É nesse contexto que a escola assume um papel fundamental, pois não existe
ação sem intenção, ou seja, a atuação da escola não é neutra. Toda ação educativa
está comprometida com alguma perspectiva filosóficapolítica. Se quisermos que
haja uma mudança na educação, temos que ver os professores como força de
trabalho de mudança.
Abordar o sentido social do ensino para, finalmente, contribuir para que os
indivíduos sejam autônomos, críticos e solidários, respeitosos consigo mesmo e com
os demais e com o próprio meio é uma tarefa urgente, a fim de que a escola
contribua para a criação de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária.
A luta por uma escola democrática deve ser encarada como compromisso de
todos os envolvidos no trabalho escolar. A busca por uma autonomia moral precisa
ser realimentada, considerandose os outros além de nós. Devemos considerar que
a ética exige mudança de atitude, pois os valores de uma sociedade de concorrência
impedem que as pessoas se solidarizem umas com as outras e que se unam para
mudar a orientação da sociedade, buscando o bem comum. A falta de solidariedade
e de união ajuda a manter as injustiças sociais, assim como a riqueza e poder de
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uns poucos que se julgam acima da lei. É preciso assumir uma ética da
responsabilidade, repensando a estrutura educacional vigente, rumo à construção
de novos valores e relações sociais que rompam com a moral individualista. O papel
da escola não deve ser o da manutenção e fortalecimento do sistema hegemônico;
ao contrário, suas políticas e ações devem estar traçadas para a transformação das
relações sociais.
Da educação e especificamente dos educadores, urge uma preocupação e
reflexão ética, pautada no reconhecimento de uma sociedade antagônica,
conflituosa, movida por interesses econômicos, preocupada com a acumulação
excessiva, com a formação cada vez maior de consumidores e operadores eficientes
que contribuam com essa produtividade. É imprescindível oporse à sociedade do
ter, para construir uma sociedade que valorize o ser. Essa é uma tarefa e um grande
desafio da ÉTICA.

31

CAPÍTULO II
RESGATANDO A LINHA HISTÓRICA DO CONCEITO DE ÉTICA

Na vida cotidiana nos deparamos com situações que exigem determinadas
posturas que pautam o comportamento por normas consideradas necessárias e
dignas de ser cumpridas. Nos perguntamos qual é a melhor ação, como devemos
agir, se desta ou de outra maneira.
Toda cultura possui um conjunto de valores e normas que sustenta e legitima
a sociedade. A esse conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações
dos indivíduos numa comunidade social, dáse o nome de moral.
A moral só existe quando se tem uma natureza social, ou seja, quando se é
membro de uma coletividade, pois ela exige um certo comportamento do indivíduo
em relação a si próprio e aos outros. Quando recorremos às normas, para realizar
determinadas ações, cumprir atos, formar juízos para justificar decisões, estamos
enfrentando problemas morais. Portanto, não agimos só moralmente, mas refletimos
sobre nossas ações. Essa reflexão sobre a moral caracteriza a ética ou os
problemas éticos.
Do ponto de vista filosófico, segundo Hermann (2001, p. 15), “a ética
interpreta, discute e problematiza valores morais e a fundamentação do agir moral.
Ela nasce da reflexão dos costumes... é a busca de uma compreensão racional dos
princípios que orientam o agir humano”.
Nessa concepção, a ética pode contribuir para fundamentar ou justificar certa
forma de comportamento moral. Diante dessa concepção podemos distinguir moral
de ética. O termo moral vem do latim mos ou mores, que significa modo de proceder
segundo usos e costumes. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, ou
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caráter, enquanto forma de vida organizada pelo homem. Etimologicamente, os dois
termos não apresentam nenhuma diferença significativa; têm o mesmo objeto, seja o
costume, seja o hábito do indivíduo de agir segundo costumes legitimados. A
preocupação em distinguir esses termos nasce na filosofia moderna, sendo
impensável na tradição grega.3
Para Vazquez (1975, p. 12), não se pode confundir a ética e a moral. A ética
não cria a moral, não é a ética que estabelece princípios, normas ou regras de
comportamento. Ela parte de uma série de práticas morais, procurando determinar a
essência da moral. “A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade. A ética é a ciência da moral”.
Considerando que a ética não é a moral, não pode ser reduzida a um
conjunto de normas e prescrições, sua missão é explicar a moral efetiva e, nesse
sentido, pode influir na própria moral.
A ética caracterizase pela generalidade e cientificidade. Por investigar e
refletir sobre as formas de comportamento dos homens (moral), considera a
diversidade de morais. Não defende um determinado conjunto de regras, no seu
particular. Considera a totalidade e a diversidade; por isso, apresenta um caráter
teórico e científico. Difere da moral, que não apresenta esse caráter, pois não é
ciência, mas objeto da ciência. A ética tem propriedades científicas, por ter um
objeto de estudo  a moral.
É preciso considerar, além do conjunto de princípios, valores e prescrições
que os homens, numa determinada sociedade, consideram válidos, os atos reais em
que tais princípios e valores se concretizam. Dessa maneira, distinguese o plano
ideal (moral)  conjunto desses princípios, normas , do plano real (moralidade) 
3

A filosofia grega centrouse na discussão da importância da vida moral ou ética, como princípios da
“vida boa” (Aristóteles). As palavras moral e ética eram consideradas sinônimas, não havendo
preocupação em fazerse distinção entre ambas.
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conjunto das relações efetivas ou atos concretos que adquirem um significado moral
com respeito à moral vigente.
Segundo Rodrigues (2002, p. 11), a moralidade “é o campo vivencial das
normas. Nele pode ocorrer tanto o cinismo ético quanto o moralismo ético, ponto
extremo da vida moral, nenhum deles saudável, por se constituírem em aspectos
radicalizadores e determinísticos” .
Por ser a ética uma reflexão sobre a moral vigente, está intimamente ligada a
um contexto histórico. Como forma de procurar responder aos problemas morais da
sociedade, das relações entre os homens, diferentes foram as doutrinas éticas que
se dedicaram a explorar e conceituar tal categoria.
A questão ética ou moral inicialmente é discutida na filosofia grega, quando se
democratiza a vida política da Antiga Grécia, e particularmente, de Atenas. A
preocupação com os problemas políticos e morais desperta o interesse de muitos
filósofos, que apresentaram concepções diferentes sobre o mesmo objeto de estudo.
Os principais filósofos da filosofia grega que pensaram e discutiram sobre a moral
foram Sócrates (469399 a. C.), Platão (428348 a. C.) e Aristóteles (384322 a. C.).
Considerado o “fundador da moral”, Sócrates obedecia às leis, mas as
questionava em seus diálogos, procurando fundamentar racionalmente a sua
validade. Ousava perguntar se as leis eram justas. Não deixou nada escrito, mas o
seu pensamento foi sistematizado por amigos, principalmente Platão. O pressuposto
básico da moral ou da ética de Sócrates era este: basta ao homem saber o que é
bondade, para que seja bom. Essa noção foi perfeitamente coerente com o
pensamento  ainda que não com a prática  da sociedade grega, que pensa na ética
não como uma especulação abstrata, mas como uma força transformadora, capaz
de trazer a felicidade para a sociedade e para o indivíduo. Essa era a única forma de
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obter tal felicidade. A mais profunda garantia da sua ética é o potencial auto
reconstrutivo da verdade, um conhecimento capaz de, por si só, tornar o homem
mais sábio e melhor. O período socrático é antropológico, pois é voltado para o
conhecimento do homem, particularmente de seu espírito e de sua capacidade para
conhecer a verdade. Daí sua máxima “conhecete a ti mesmo”.
Sócrates elabora a tese da virtude (areté). Na visão socrática, conforme
Hermann (2001, p. 23),
cultivar a areté é cultivar a alma, aquilo que a torna boa, o que
permite alcançar o fim próprio do homem. A essência da alma é a
razão. Sócrates define virtude como conhecimento ou ciência, não
sendo possível separála de saber. O oposto da virtude é o vício que
é responsável pela privação do conhecimento através da ignorância.
A areté é aquilo que aperfeiçoa a alma. Ela é ensinável e sua posse
depende do esforço do indivíduo.

As questões socráticas, na visão de Chauí (1997, p. 341),
inauguram a ética ou filosofia moral, porque definem o campo no
qual valores e obrigações morais podem ser estabelecidos, ao
encontrar seu ponto de partida: a consciência do agente moral. É
sujeito ético moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as
causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de
suas atitudes e a essência dos valores morais.

Nesse sentido, a eticidade significa uma ação racional e a virtude é a
inteligência, a razão, não o sentimento, o costume, a tradição, a opinião comum.
Valoriza a razão para que haja uma ação moral. O fim do homem é o bem, que se
realiza pela virtude; e a virtude realizase mediante o conhecimento. Assim, o maior
bem do homem é a sabedoria.
Discípulo de Sócrates, Platão, ao contrário do mestre, interessouse
vivamente pela política e pela filosofia política. O elemento central da filosofia de
Platão é a Teoria da Idéias representada no Mito da Caverna, comentado por
Strathern (1997, p. 18):
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Platão explica que os seres humanos, em sua maioria, vivem como
se estivessem em uma caverna escura. Tudo o que conseguem ver
são sombras que tremem, dançando na parede da caverna, e
tomando isso por realidade. Somente se aprendermos a nos virar
contra a parede e as sombras, e a escapar da caverna, poderemos
esperar ver a verdadeira luz da realidade. Acredita que tudo o que
percebemos ao nosso redor é mera aparência. A verdadeira
realidade é o reino das idéias ou das formas de que essa aparência
decorre. Quando aprendemos a ignorar o mundo dos particulares
sempre em mutação e nos concentramos na realidade perene das
idéias, nossa compreensão começa a subir na hierarquia das idéias
até uma apreensão ulterior e mística das idéias de Beleza, Verdade
e, em última instância, do Bem.

Esse é o fundamento da ética de Platão. Somente com a ajuda da razão
podemos alcançar a idéia universal maior de bem. A Idéia do Bem, no sistema
platônico, é a realidade suprema. Dela dependem todas as demais idéias, assim
como todos os valores éticos, lógicos e estéticos que se manifestam no mundo
sensível. Na razão, o homem realiza a sua humanidade: a ação racional realiza o
sumo bem, que é, ao mesmo tempo, felicidade e virtude. Agir moralmente é agir
racionalmente, e agir racionalmente é filosofar. E filosofar é suprimir o sensível,
morrer aos sentidos do corpo, do mundo, para o espírito, o inteligível, a idéia.
O sábio, para Platão, não é um cientista teórico, mas um homem virtuoso ou
que busca a vida virtuosa e que assim consegue estabelecer, em sua vida, a ordem,
a harmonia e o equilíbrio que todos desejam. O sábio faz penetrar em sua vida e em
seu ser a harmonia que vem do hábito de submeterse à razão. A virtude também é
uma purificação, através da qual o homem aprende a desprenderse do corpo com
tudo o que este tem de terreno e de sensível, para contemplar o mundo ideal,
imutável e eterno. A prática da virtude é, por isso, a coisa mais preciosa para o
homem. Platão estabelece diferentes virtudes, sendo as principais: a justiça, a
prudência ou sabedoria, a fortaleza e a temperança.
A ética de Platão relacionase intimamente com a sua filosofia política, porque
para ele a polis é o terreno próprio da vida moral.
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No pensamento de Platão, o reencontro da ética e da realidade dáse através
de uma grande reforma social, política e econômica que torne a cidade mais
simples, mais desligada dos valores materiais, mais igualitária. A preservação dessa
nova cidade só poderia ser feita se o poder fosse centralizado no estrato dominante
dos guardiões para os quais a simplicidade e a privação, bem como a educação,
deveriam ser ainda mais rígidos. Esses homens, escolhidos por seus méritos,
praticaram a harmonia completa do verdadeiro sentimento ético, sacrificando a si
próprios em defesa do bem comum, sem outra recompensa senão a gratidão de
seus súditos.
Como o indivíduo por si só não pode aproximarse da perfeição, tornase
necessário o Estado. O homem é bom, enquanto bom cidadão. A idéia do homem se
realiza somente na comunidade. A ética se manifesta necessariamente na política.
O fim último do Estado é a virtude, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos
meios necessários para isso. A ética é a doutrina moral individual, a política é a
doutrina moral social. O Estado é superior ao indivíduo, porquanto a coletividade é
superior ao indivíduo, o bem comum sobrepõese ao bem particular.
Tanto para Aristóteles como para Platão a ética está relacionada com a vida
na polis, com a vida pública. Aristóteles critica o autoritarismo da utopia de Platão,
seu mestre, considerandoa impraticável e inumana. A reflexão aristotélica sobre a
política não se separa da ética, pois a vida individual está imbricada na vida
comunitária. A finalidade da ação moral é a felicidade do indivíduo, assim como a
política tem por fim organizar a cidade feliz. Logo, dá importância à educação na
formação ética dos indivíduos para a vida em comunidade.
O objetivo da ética aristotélica é determinar qual é o bem supremo para as
criaturas humanas e qual é a finalidade da vida humana. Todo ser tende
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necessariamente à realização da sua natureza, à atualização plena da sua forma: e
nisto está o seu fim, o seu bem, a sua felicidade e, por conseqüência, a sua lei. A
razão é a essencial característica do homem. Ele realiza a sua natureza vivendo
racionalmente e mediante a virtude  que é uma atividade que pressupõe o
conhecimento racional  consegue a felicidade, entendida como o fim do homem. As
virtudes éticas, morais não são mera atividade racional. Implicam um elemento
sentimental, afetivo, que deve ser governado pela razão e não pode ser resolvido
completamente na razão. A razão aristotélica governa, domina as paixões. A virtude
ética não é razão pura, mas uma aplicação da razão; não é unicamente ciência, mas
uma ação com ciência. Entretanto, as virtudes éticas, práticas, ativas são
subordinadas ao conhecimento, ao intelecto. Aristóteles valoriza, mais do que seu
mestre, a vontade humana, a deliberação e o esforço em busca de bons hábitos. O
homem precisa converter melhor suas disposições naturais em hábitos, de acordo
com a razão. Assim, para Aristóteles, segundo Hermann (2001, p. 28), “o fim a ser
atingido é a perfeição do agente pelo conhecimento da natureza e das condições
que tornam melhor ou excelente o seu agir. A ética é um saber que indica a melhor
maneira de operar, segundo o melhor critério, ou seja, a razão. Pela práxis ética, o
homem atinge sua perfeição racional”.
Uma longa tradição histórica sustenta a finalidade idealista da educação como
formação do homem virtuoso, capaz de realizar o bem. Ao término de um processo
educacional, o homem possui uma virtude que lhe permite agir orientado pela razão.
Desse modo, a educação encontra um fundamento ético que a conduz para a busca
da perfeição. Essa idéia de perfeição, que nasce com os gregos, encontra o mais
alto desenvolvimento no pensamento cristão.
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Durante a Idade Média, a visão teocêntrica do mundo fez com que os valores
religiosos impregnassem as concepções éticas, de modo que os critérios do bem e
do mal se achavam vinculados à fé e dependiam da esperança de vida após a
morte. Enquanto os filósofos gregos buscavam a plena e perfeita realização humana
através da razão, as tradições cristãs trouxeram novos ideais, segundo os quais o
homem depende totalmente de um Deus único e criador, que se revela como o
verdadeiro fim.
A ética cristã tem como principal representante São Tomás de Aquino, cuja
sua ética é a da perfeição e da ordem. A ação ética deve realizar a perfeição do ser
humano, que é racional e livre. A vida ética do cristão não é definida por sua relação
com a sociedade, mas por sua relação espiritual e interior com Deus. A virtude se
define por nossa relação com Deus e não com a cidade, nem com os outros. As
duas virtudes cristãs são a fé e a caridade. A concepção de vontade, nessa ética, é
que somos seres fracos, pecadores, divididos entre o bem e o mal, e o livre arbítrio
nos dirige para o mal e para o pecado. Assim, precisamos da intervenção divina para
nos tornarmos morais.
Na perspectiva religiosa os valores são considerados transcendentes, porque
resultam de doação divina, o que determina a identificação do homem moral com o
homem temente a Deus.
A ética moderna representou a ruptura com a filosofia cristã, que defendia a
ética teocêntrica e teológica da Idade Média. A ética moderna (desde o século XVI
até o começo do século XIX) foi conseqüência de muitas mudanças na sociedade,
sejam econômicas, através da evolução e incremento das forças produtivas e da
ciência; sociais, pelo fortalecimento da burguesia; ou estatais pela criação dos
Estados modernos, únicos e centralizados. No plano espiritual, a religião deixa de
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ser a forma ideológica dominante e a Igreja Católica perde a sua função de guia. A
razão separase da fé; a natureza, de DEUS; O Estado, da Igreja; e o homem; de
Deus.
A modernidade abandona o recurso a uma causalidade transcendente,
transferindo para o homem a responsabilidade pelo seu destino e por suas ações. A
ética moderna aposta no sujeito como legislador moral. Diante da autonomia do
sujeito, o problema passa a ser como harmonizar um eu individual com a
comunidade ética.
Muitos pensadores participaram da construção da ética moderna. Destacase
Kant (17241804) como imprescindível na compreensão do novo fundamento da
sociedade, que teve como movimento histórico importante e responsável o
Iluminismo. Este foi um movimento intelectual que exaltou a capacidade humana de
conhecer e agir pela “luz da razão”. Critica a religião que submete o homem à
heteronomia, que o subjuga a preconceitos e o conduz ao fanatismo. Defende o
ideal da tolerância e da autonomia. No lugar das explicações religiosas, fornece três
tipos de justificativa para a norma moral: ela se funda na lei natural, no interesse e
na própria razão.
Kant colocou no centro do mundo cognoscitivo não o objeto, e sim o sujeito. A
vontade humana é verdadeiramente moral quando regida por imperativos
categóricos, voltados para a realização da ação, tendo em vista o dever. Rejeita as
concepções morais até então predominantes, que norteiam a ação moral a partir de
condicionantes como a felicidade ou o interesse.
O agir moralmente fundase exclusivamente na razão. A lei moral que a razão
descobre é universal, pois não se trata de descoberta subjetiva; e é necessária, visto
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que é ela que preserva a dignidade dos homens. A autonomia da razão

supõe a

liberdade e o dever.
Valores históricos, tradição e costumes são irrelevantes para determinar o
caráter moral ou imoral das ações, por isso a ética kantiana é formalista. Nossas
ações devem ser submetidas a um procedimento moral. A idéia de felicidade é
substituída pela de obrigação.
Hermnan

(2001,

p.

59)

coloca

que

a

moralidade

para

Kant

é

autodeterminação da vontade, enquanto independente do mundo sensível, ou seja,
autonomia pura da vontade. Desse modo, a perfeição moral, que na ética medieval
dependia de Deus, agora tem sua validade absoluta na lei. O aperfeiçoamento
moral só pode resultar de uma vontade livre. O pressuposto fundamental da ética
kantiana é o pressuposto da liberdade, pois só o ser livre pode moralmente
obedecer às leis. Assim, a liberdade é condição de possibilidade do agir ético.
Como reação ao formalismo e ao racionalismo abstrato kantiano, apresenta
se a ética contemporânea, numa tentativa de resgatar o homem concreto. As novas
tentativas de fundamentação do agir moral preocupamse em evitar o relativismo
moral e buscam uma fundamentação nãotranscedental.
As doutrinas éticas posteriores a Kant e a Hegel surgem depois da Revolução
de 1789, num contexto de profundas contradições e de progressos científicos e
técnicos que colocam em questionamento a própria existência da humanidade.
Enfocaremos, neste trabalho, as idéias de Marx referentes à ética, pela sua
importância, reconhecimento e teoria, que evidenciaram uma nova moral.
Marx parte do princípio de que o homem não é um indivíduo isolado, mas é o
ser da práxis, dependente da natureza. Ao mesmo tempo em que depende da
natureza, age sobre ela. O homem é o “ser da mediação”. É através do trabalho que
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ele estabelece relação entre si e a natureza. Nesse sentido, para Marx, o trabalho é
condição de existência do homem.
Na economia capitalista, a produção é isolada, privada e autônoma de
produtos destinados à troca, isto é, ao mercado. Temse a aparência de simples
circulação de mercadorias. Tal aparência oculta as relações sociais que se
estabelecem no processo de produção, mostrandose apenas como relações entre
coisas. Marx (1999, p. 94) chama essa aparência no mundo capitalista de fetichismo:
A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as
características sociais do próprio trabalho dos homens,
apresentandoas como características materiais e propriedades
sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a
relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o
trabalho total, ao refletila como relação social existente, à margem
deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através dessa
dissimulação, os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas
sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos
sentidos. (...) Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado
aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É
inseparável da produção de mercadorias.

Nesse sentido, a sociabilidade no mundo capitalista constituise através do
mecanismo de troca. A interação social dáse pela mediação das coisas, através
dos produtos do trabalho que aparecem no mercado. Assim, a mercadoria adquire
mais valor do que quem a produziu. É a humanização da coisa, da mercadoria e a
coisificação do homem, que não é visto na sua complexidade, mas apenas como
instrumento de força de trabalho.
Como afirma Oliveira (1993, p. 262),
As coisas funcionam como elo de ligação entre as pessoas,
possibilitam relações sociais, ao mesmo tempo em que as encobrem.
As relações de produção só se efetivam sob a forma de relação entre
as coisas. A troca emerge então como o mecanismo fundamental da
sociabilidade sistêmica numa sociedade mercantilcapitalista. As
relações sociais de produção não são apenas simbolizadas pelas
coisas, mas se realizam efetivamente através das coisas.
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Nessa relação de trabalho entre produto e homem, percebese que o segundo
é alienado e “inferior” ao primeiro, uma vez que não se estabelecem relações diretas
entre as pessoas que trabalham, mas relações materiais, nas quais o produto tem
vida própria, passando a dominar o seu criador. A mercadoria passa a ser condição
de sociabilidade, pois ela estabelece relações sociais entre os homens.
Portanto, na medida em que o homem deixa de ser dominado pela natureza,
fazendose senhor dela, o trabalho rompe com seu caráter alienador e reprodutor.
Emerge como realizador do homem, que deixa de ser suporte de produção para ser
o verdadeiro sujeito.
Superando a visão capitalista de homem enquanto submissão e objeto, Marx
considera o homem na sua concreticidade, enquanto essência, ação e interação. O
homem é o que ele faz socialmente: ele não é, tornase. Criase a si mesmo, por
seus atos. Ele não pode ser compreendido separado da natureza. Portanto, a
relação entre homemnatureza é modificada, ampliada.
O homem, portanto, só se desenvolve em conexão com este outro
que ele traz em si próprio: a natureza. A sua atividade só se realiza e
progride fazendo urgir do seio da natureza um mundo humano. Ë o
mundo dos objetos, dos produtos da mão e do pensamento humano
(...). No decurso do seu desenvolvimento, o homem exprimese e
criase a si mesmo através deste outro, que são as inúmeras coisas
moldadas por ele. Tomando consciência de si próprio, na qualidade
de pensamento humano ou de individualidade, o homem não pode
separarse dos objetos, bens e produtos. Se se distingue deles e até
se lhes opõe, tal fato só é possível numa relação dialética: numa
unidade (...). O homem só se torna humano pela criação de um
mundo humano. Na sua obra e pela sua obra, o homem tornase ele
próprio, sem com ela confundir e, no entanto, sem dela se separar.
(LEFÈBVRE apud GADOTTI,1998, p. 75 ).

A busca pelo homem concreto e pela liberdade humana, preceitos negados
na eticidade capitalista, serão os fundamentos da eticidade alternativa da análise
marxiana de sociedade. Essa passagem tem como premissa principal o homem,
posto como sujeito verdadeiro. As relações não são estabelecidas entre coisas, mas
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como relações sociais, orientadas pela interação. O trabalho deve ser pensado como
cooperação: os homens não serão guiados pela direção autoritária, mas pela
autodireção coletiva, alicerçada numa socialização interativa. A ação do sujeito será
mediada por uma socialização em que as coisas não são mediadoras entre as
pessoas, mas as pessoas mesmas se relacionam imediatamente entre si. O técnico
será submetido ao ético; o reino da necessidade, ao reino da liberdade.
A ética de Marx está pautada numa possibilidade de transformação social,
econômica, política, cultural, não se limitando a aspectos isolados desse processo
de mudança. A nova eticidade traz consigo a superação da submissão do homem a
uma divisão do trabalho baseada nos imperativos do sistema. O trabalho deixa de
ser simplesmente contributivo à produção da riqueza. Portanto, para essa superação
serão necessárias novas relações de propriedade dos meios de produção. Assim, a
emancipação humana não é tarefa moral, mas tarefa ética, como aponta Oliveira
(1993, p. 285): “o oprimido não pode emanciparse sem suprimir suas próprias
condições de vida, sem estabelecer um novo processo de constituição de vida, sem
estabelecer um novo processo de constituição da totalidade histórica”.
Ocorrerá, para Marx, o surgimento do homem novo, o homem histórico, pela
substituição do homem unilateral, especializado e alienado. Terseá o homem
omnilateral, nãoespecializado, livre da exploração e da alienação da sua força de
trabalho.
Esse novo homem necessita ser construído, num processo de redefinição de
princípios sociais. Sendo assim, considerase a educação um dos caminhos
possíveis para essa transformação e construção. E, para que a educação seja
instrumento de rupturas, de diálogo, de questionamento crítico na construção de um
sujeito político e autônomo, é fundamental a mediação com a ética.
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CAPÍTULO III
A MEDIAÇÃO ENTRE ÉTICA E EDUCAÇÃO:
CONSTRUINDO UMA ESCOLA CIDADÃ

Nos capítulos anteriores evidenciamos que o mundo está vivenciando
grandes rupturas paradigmáticas, construindo novos conceitos, repensando posturas
e caminhando para rumos que traduzem as sociedades modernas como
interconectadas, integradas em uma totalidade, expostas a incertezas, ao
imprevisível, ao flexível.
A educação, nesse contexto, também se mostra instável e receptora dos
ideais de mudança, redimensionando suas políticas e traçando outras metas a
serem atingidas. A responsabilidade educacional tem, cada vez mais, dimensões
econômicas, políticas e sociais que interferem, de forma incisiva, no espaço escolar,
o qual tem seus papéis reorientados, exigindose outro perfil de educador e outra
formação para o educando.
Essa crise de paradigmas leva à mudança em nossas formas de pensar e
compreender o mundo, modificando nossos valores. A modernidade, ao mesmo
tempo em que proporcionou avanços tecnológicos e científicos que trouxeram
facilidades, contribuiu também para o aparecimento de hábitos e valores que
privilegiam o consumo excessivo de coisas supérfluas. Gera, para a produção
desses bens, uma ação devastadora sobre o meio ambiente, fundada em um
desenvolvimento tecnológico desequilibrado que produz poluição sonora e química,
comprometendo a saúde humana. Devemos considerar outros desastres como os
sociais, causados pelo aumento da miserabilidade e da subproletarização, que
tornam a sociedade cada vez mais desigual e excludente.
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Nesse sentido, como afirma Moraes (1997, p. 173):
A crise atual não é uma crise pertinente a um indivíduo, a uma
sociedade, mas, sim, uma crise de dimensões planetárias que requer
uma profunda mudança na nossa forma de perceber e compreender
o mundo, nas relações e nas interrelações entre os diversos
organismos que habitam este planeta, que exige uma revisão de
nossos valores, nossos hábitos, nossas atitudes e nossos estilos de
vida na tentativa de criar um meio ambiente físico, mental e espiritual
mais saudável e que cause menos problemas às gerações
vindouras. É preciso uma revisão dos princípios éticos responsáveis
pela intermediação das relações interpessoais e sociais; é preciso
repensar o modelo de sociedade que impera no mundo. Esse novo
modelo requer um posicionamento importante da educação, para que
se possa repensar a sociedade do futuro no que se refere às formas
de organização política, aos sistemas de produção e consumo, aos
conceitos de propriedade, à soberania e à valorização dos indivíduos
e das culturas. A responsabilidade consigo mesmo, com a sociedade
e com a natureza será o princípio básico do movimento de educação
para uma nova era.

Nessa perspectiva, aumenta a responsabilidade da educação como política
que contribua para a inversão e a construção de valores que primem pela qualidade
de vida de todos, que defenda os direitos humanos, que almeje uma sociedade
menos competitiva e consumidora. Compete à educação, sobretudo elevar o
desenvolvimento humano, possibilitar a formação de sujeitos participativos e
responsáveis pelas mudanças e conquistas sociais.
Diante dessa realidade, é preciso perguntar sobre o próprio sentido e valor da
educação para a sociedade. O caráter de classe da escola deve ser ressaltado e
considerado. Nas suas relações com a sociedade, a escola pode assumir duas
funções distintas: manutenção e fortalecimento ou, ao contrário, transformação das
relações sociais.
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Como instituição reprodutora da ideologia dominante, a escola serve aos
interesses da classe burguesa. Reproduz os valores, as idéias, a cultura, o mundo da
classe que está no poder, como um único mundo correto e possível.4

Assim, a escola transmite e consolida os valores do individualismo e da
competitividade, e a falta de solidariedade. Aceita a sociedade desigual e
discriminatória, esta aparece como o resultado natural e inevitável das diferenças
individuais evidenciadas em capacidades e esforços.
Essa concepção manifestase na estrutura escolar, seja no currículo, na
seleção de conteúdos ou nos procedimentos de ensino. Tudo está repleto de
perspectivas ideológicas. Gadotti (apud GONÇALVES, 1994, p. 60) alerta para uma
postura política através da escola e da educação:
A pedagogia do conflito, portanto, pretende mostrar que não existe
educação neutra e que toda vez que o educador evita a questão
política da educação, a vinculação entre o ato político e o ato
educativo, está defendendo uma certa política, camuflando,
ingenuamente ou conscientemente, essa vinculação. Partimos da
hipótese de que toda educação, numa sociedade de classes, é uma
educação de classes ou, mais precisamente, da classe dominante,
da classe economicamente dominante. Colocar a hipótese dessa
maneira não significa politizar a educação, porque ela supõe que a
educação sempre tenha sido política.

Ao mesmo tempo em que na escola acontecem as contradições sociais que
se manifestam na sociedade em que está situada, nela pode ocorrer a superação
desses conflitos. Isso não significa destinar somente à escola a instância de luta pela
transformação da sociedade, mas considerála na perspectiva de preparar os
caminhos para uma nova sociedade.5

4

Na teoria críticoreprodutivista a educação é vista como um elemento da própria sociedade, a
reproduz e está exclusivamente ao seu serviço. É determinada por seus condicionantes econômicos,
sociais e políticos; portanto, está a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes.
5
Superando a visão críticoreprodutivista a educação não é meramente instrumento de reprodução.
Pode assim agir, mas também pode configurarse como transformação da sociedade. A educação
nem redime nem reproduz a sociedade, mas serve de meio (ao lado de outros) para realizar um
projeto de sociedade, que pode ser conservador ou transformador. É uma instância que atua na
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Como afirma Spozati (2000, p. 25), “a educação por si só, não é capaz de
garantir uma sociedade mais justa e equânime. (...) A educação é sim o caminho
mais curto para estender o conceito de cidadania a todos os cidadãos”.
Nesse mesmo espaço de contradição, existem espaços de autonomia que
podem enfrentar a reprodução conservadora do status quo. Como forma de se
contrapor aos valores da sociedade capitalista, que provoca o processo de
classificação, de exclusão das minorias e do posicionamento diferenciado para o
mundo do trabalho e da participação social, legitimando as diferenças sociais,
existem políticas diferenciadas e profissionais comprometidos com a busca da
cidadania, preparando os alunos para pensar criticamente e agir democraticamente
numa sociedade nãodemocrática.
A igualdade de oportunidades não é um objetivo ao alcance da escola. O
desafio da escola é atenuar, em parte, os efeitos da desigualdade e preparar cada
indivíduo para lutar e se defender no cenário social. Como afirma Bernstein (apud
GÓMEZ; SACRISTÀN, 2000, p. 25):
A escola deve transformarse numa comunidade de vida e, a
educação deve ser concebida como uma contínua reconstrução da
experiência. Comunidade de vida democrática e reconstrução da
experiência baseadas no diálogo, na comparação e no respeito real
pelas diferenças individuais, sobre cuja aceitação pode se assentar
um entendimento mútuo, o acordo e os projetos solidários. O que
importa não é a uniformidade, mas o discurso. O interesse comum
realmente substantivo e relevante somente é descoberto ou é criado
na batalha política democrática e permanece tão contestado como
compartilhado.

Nessa trajetória de reconstrução social, o professor constituise como um
grande partidário, devendo ser considerado como um intelectual transformador, com
o claro compromisso político de provocar a formação da consciência dos cidadãos

perspectiva de sua democratização efetiva e concreta, atingindo não só os aspectos políticos, mas
também os econômicos e sociais.
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na análise crítica da ordem social da comunidade em que vivem. O professor é ao
mesmo tempo um educador e um ativista político, no sentido de intervir abertamente
na análise e no debate dos assuntos públicos, assim como por sua pretensão de
provocar nos alunos o interesse e compromisso crítico com os problemas coletivos.
Portanto, a cidadania que buscamos é aquela que, segundo Demo (2000, p.
96), “saiba confrontarse com o neoliberalismo, o qual, sabendo usar o
conhecimento de maneira tão criativa, somente possa ser combatida à altura com a
criatividade do conhecimento, orientado pela ética da democracia e dos direitos
humanos”.
É necessário que escola e professor se engajem na perspectiva crítica sobre
as relações entre a escola e as desigualdades sociais, respeitando o caráter ético da
atividade de ensino. Gómez & Sacristán (2000, p. 379) enfatizam esse compromisso
e valorizam a prática profissional:
A prática profissional do docente é considerada como uma prática
intelectual e autônoma, não meramente técnica. É um processo de
ação e de reflexão cooperativa, de indagação e experimentação, no
qual o professor aprende a ensinar e ensina porque aprende,
intervém para facilitar, e não para impor nem substituir a
compreensão dos alunos, a reconstrução de seu conhecimento
experiencial; e ao refletir sobre sua intervenção exerce e desenvolve
sua própria compreensão.

A compreensão que se deve ter do posicionamento do professor é a de que
ele não mantém uma neutralidade, uma vez que sustenta posições políticas

e

ideológicas que direcionam e legitimam sua ação. Assim, professores intelectuais
transformadores educam os estudantes para serem cidadãos ativos e críticos, e não
meros ouvintes e receptores.
Nesse sentido, para termos professores intelectuais transformadores, como
aponta Giroux (1997, p. 163), é essencial tornar o pedagógico mais político e o
político mais pedagógico. Tornar o pedagógico mais político é inserir a escolarização

49

na esfera política, na qual as escolas são consideradas como espaços de luta nas
relações de poder. Nessa luta, a reflexão e a ação críticas tornamse parte do
projeto social fundamental de ajudar os estudantes a se empenharem pela
superação das injustiças econômicas, políticas e sociais e humanizaremse ainda
mais no decorrer do processo. Tornar o político mais pedagógico é utilizar formas
de pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o
conhecimento problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar a
favor de um mundo melhor para todas as pessoas.
Diante dessas considerações, reconhecemos que a reflexão ética é uma
condição essencial na educação, entendendose ética como uma reflexão teórica
que analisa e critica ou

legitima os fundamentos e princípios que regem um

determinado sistema moral. A indignação ética deve estar presente nas relações
entre escola e sociedade. É expressão de liberdade frente às normas injustas e
petrificadas

aceitas

com normalidade.

A

dimensão

ética

nos

permite

o

questionamento sobre as práticas, atitudes, regras e ações humanas.
O professor que possui uma consciência ética não assimila os valores e
normas morais vigentes na sociedade como sendo únicos e inquestionáveis. Essa
consciência surge com a desconfiança de que os valores morais da sociedade
encobrem algum interesse particular que é posto acima do bem da coletividade.
Segundo Silva e Mo Sung (1995, p. 112):
A moral individualista, da defesa do interesse pessoal, articulada com
a moral essencialista das instituições modernas, produz progressos
técnicos que geram injustiças sociais e aplicações cínicas de
normas e princípios que pioram ainda mais a situação dos pobres e
dos mais fracos (...) A moral do sistema capitalista se opõe a uma
ética da responsabilidade por não considerar os efeitos de suas
ações sobre outros seres humanos, ou só levar em conta o seu
mundo e interesse particular, desconsiderando a maioria dos que
estão fora dele.
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É contra essa moral que se defende uma postura ética que esteja atenta às
situações concretas e que rompa com os limites do individualismo da sociedade
moderna, buscando uma ética da responsabilidade solidária. Essa responsabilidade
solidária não pode ser confundida com a minimização do papel do Estado na
implementação de políticas sociais, no sentido de transferir essas tarefas à
sociedade civil, mas numa perspectiva de inversão dos valores competitivistas e
individualistas, visando a um compromisso social com o bem comum.
O mundo moderno levou ao predomínio da técnica em todas as esferas da
nossa vida, através de uma racionalidade fria, impessoal, fragmentada e
desumanizadora. Tornamonos escravos do tempo e nos comportamos como se
fôssemos robôs. Ao se solidarizarmos uns com os outros, nos tornamos mais
humanos e sensíveis.
Através de mediações direcionadas ao repensar ético da educação, podemos
construir novos valores e relações sociais, tornando a educação mais humana e
comprometida com as mudanças. Ao rompermos com a moral individualista,
recobramos a capacidade de conviver uns com os outros e de nos descobrirmos, à
medida que criamos espaços livres das amarras da coerção e das convenções
sociais.
Se desejamos uma sociedade humana e justa, a educação deve ser crítica,
participativa e criadora. Certos valores podem ser desenvolvidos, como a
participação, o respeito, a solidariedade, a justiça, a democracia e outros não
comumente praticados em nossa sociedade.
Conforme Demo (2000, p. 64),
o principal poder de transformação da educação está na capacidade
de formar sujeitos capazes de história própria, individual e coletiva,
que, dentro de circunstâncias dadas, elaboram competência humana
suficiente para dar sentido alternativo à História.
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As bases dessa nova sociedade serão construídas com a promoção e
aplicação dos princípios democráticos em todas as atividades da escola e o
incentivo à formação de uma visão de mundo que permita o entendimento do caráter
de classe da escola. Uma educação ética é aquela que permite o desenvolvimento
da autonomia, que exige uma reflexão crítica, um ato de pensamento sobre as
regras a que nos submetemos. Essa autonomia desenvolvese pelo respeito mútuo,
em relações de cooperação. A moralização do indivíduo não se dá de forma isolada,
mas em relações sociais. Nesse sentido, é preciso ressaltar que a realização moral é
um empreendimento coletivo, seja através da vida econômica, da estrutura social e
política, ou da vida espiritual da sociedade.
Um dos motivos que torna muito conveniente a ocupação da educação ética
reside no fato de que hoje os problemas mais importantes que se apresentam à
humanidade em seu conjunto não são problemas que têm uma solução
exclusivamente técnicocientífica, mas sim situações que precisam de uma
reorientação ética dos princípios que as regulam. As relações do homem consigo
mesmo e com os demais povos, raças e crenças; do homem com seu trabalho e
com as formas econômicas que criou; do homem com seu ambiente natural e
urbano; ou do homem com seu próprio substrato biológico, são todos eles problemas
de orientação e de valor que exigem uma atenção especial da escola no processo
de educação de seus alunos.
A ética se expressa em proposições de afirmação que não se conformam com
o mínimo, e sim tendem à plenitude. Ativa ações e relações, preocupações e
exigências que se traduzem na afirmação da autenticidade e legitimidade. Como nos
ilustra Humberto Maturana, citado por Gutiérrez (2000, p. 101):
Se eu não sou capaz de ver o outro como legítimo outro, não tenho
preocupação ética. A preocupação ética nunca vai além dos

52

domínios sociais em que surge. Fundase na emoção, no amor, na
visão do outro. Se uma pessoa não vê o outro, não se importa com o
que aconteça a ele. Quando uma pessoa vê o outro, quando se fixa
no que ocorre com o outro, começa a importarse com ele, antes
não. A preocupação ética é a preocupação pelo que acontece com o
outro e pelo efeito de nossas ações. Se eu me preocupo com as
conseqüências de minhas ações sobre o outro, quer dizer que tenho
uma preocupação ética.

Reconhecer uma dimensão ética na educação é pensar num conjunto de
competências que devem guiar o fazer educativo. Para Rios (2001), o
reconhecimento de uma dimensão ética é a mediação entre duas competências: a
técnica e a política. Como elemento de mediação, a ética deve estar presente na
técnica, que não é neutra, e na política, que abriga uma multiplicidade de poderes e
interesses. A ética se estabelece, portanto, numa relação dialética.
Definese aqui a ética como uma reflexão de caráter crítico sobre os
valores presentes na prática dos indivíduos em sociedade. É no
domínio da ética que se problematiza o que é considerado bom ou
mau numa determinada sociedade, que se questionam os
fundamentos dos valores e que se aponta como horizonte o bem
comum, sem dúvida histórico, mas diferente de um bem determinado
por interesses particulares e, muitas vezes, insustentáveis... O bem
comum é algo que se constrói no esforço conjunto dos indivíduos, na
superação das contradições reais dos contextos sociais concretos,
na instalação da possibilidade de igualdade na diferença. É um bem
coletivo, portanto, e não uma soma de experiências individuais de
bemestar, ou resultante da posse de bens materiais socialmente
valorizados. (RIOS, 2001, p. 87).

A dimensão ética caracterizase pela reflexão, pelo questionamento dos
valores postos na sociedade, considerando a perspectiva da realização do bem
comum, que extrapola a noção do bem individual, egoísta. Levandose em
consideração a amplitude do conceito, é possível pensar na essência dos seres
humanos e na felicidade como sinônimo desse bem comum. O trabalho de todos
deve ser orientado para que se alcance tal objetivo.
Assim, vale reafirmar que, para um professor competente, não basta
dominar bem os conceitos de sua área  é preciso pensar
criticamente no valor efetivo desses conceitos para a inserção
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criativa dos sujeitos na sociedade. Não basta ser criativo  é preciso
exercer sua criatividade na construção do bemestar coletivo. Não
basta se comprometer politicamente  é preciso verificar o alcance
desse compromisso, verificar se ele efetivamente dirige a ação no
sentido de uma vida digna e solidária. (RIOS, 2001, p. 108).

É preciso pensar a ética não como uma coisa, um conteúdo, uma disciplina,
um conhecimento que se deve acrescentar ao fazer educativo. Ela é, como defende
Gadotti (2000, p. 81), “a própria essência do ato educativo”.
As questões relacionadas à ética permeiam todo o currículo. Portanto, não há
razão para que sejam tratadas em paralelo, em horário específico de aula. Pelo
contrário, passar ao lado de tais questões seria, justamente, prestar um desserviço à
formação ética do aluno: induzilo a pensar que ética é uma especialidade, quando,
na verdade, ela diz respeito a todas as atividades humanas, está presente nas
relações no interior da escola e nas relações com a comunidade.
Para validar e sustentar essa concepção, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997)6 colocam a proposta da transversalidade, rompendo com
diferentes concepções acerca da reflexão ética. Justificase a proposta de
transversalidade para não se refazer o erro da má experiência da Moral e Cívica,
que partia do pressuposto de que a formação moral corresponde a uma
especialidade e deveria ser isolada no currículo por meio de aulas específicas. A
compreensão de que a problemática ética está presente em todas as experiências
humanas e, portanto, deve ser enfocada em cada uma dessas experiências que
ocorrem tanto durante o convívio na escola como no embate com as diversas
matérias, ajudando o aluno a não dividir a ética num duplo sistema de valores 
aqueles que são falados e aqueles que, de fato, inspiram ações  constitui também

6

PARÂMETROS Curriculares Nacionais. Apresentação dos Temas Transversais e Ética. Secretaria
da Educação Fundamental. v. 8. Brasília : MEC/SEF, 1997.
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sólida justificativa da referida proposta. Associar a educação ética a discursos sobre
o Bem e o Mal nada mais faz do que reforçar o divórcio entre discurso e prática.
Essa compreensão contribui para que tenhamos uma visão de totalidade, de
complexidade da dimensão ética, que não deve ser reduzida à educação pura e
fragmentada de valores, pois estes devem estar inseridos numa discussão maior e
mais profunda do modelo de sociedade e de sistema no qual estamos inseridos. Por
isso, tal compreensão implica o redimensionamento e a tomada de posturas, de
concepções políticas sobre a educação, caso contrário estaremos reforçando a
obediência à moral imposta, não refletindo coletivamente, mas individualmente.
Dessa forma, o diálogo não caminha para o repensar das relações sociais, mas é
usado como doutrinação cega e acrítica acerca do relacionamento humano, do bem
e do mal, muito mais numa perspectiva psicológica do que social e política.
O crucial é buscar uma educação que possibilite uma convivência harmônica
e enriquecedora entre os indivíduos; uma educação que, ao considerar as
contradições e desigualdades da sociedade, reforce o posicionamento político do
educador, no sentido de ele instigar os alunos a pensarem em construir outro tipo de
sociedade. O professor precisa, também, proporcionar aos alunos o repensar sobre
suas

relações

consigo

mesmo

e

com os

outros,

facilitando

a

eles

o

autoconhecimento e o reconhecimento do outro. Para tanto, será preciso “educar
para a diversidade dos outros, saber que somos diferentes e que cada um tem o
direito de ser diferente, único e singular, o que exige um aprofundamento no respeito
pelo outro e na compreensão do outro” (MORAES, 1997, p. 226).
Almejamos a busca por uma pedagogia ética do ser humano que se
contraponha à ética do mercado: em vez de competir, é preciso cooperar; no lugar
de consumir, é necessário conservar; do egoísmo, cultuar o altruísmo.
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Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não
ser assumindonos como sujeitos éticos (...) a ética de que falo é a
que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de
gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa,
não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos,
que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar é vivêla em
nossa prática, é testemunhála, vivaz, aos educandos em nossas
relações com eles. (FREIRE apud GADOTTI, 2000, p. 81).

A educação para a reflexão ética precisa ser compreendida como uma ruptura
com a educação tradicional de adestramento moral, passando a ser vista como uma
condição de instigar os alunos ao debate, ao processo dialógico que desperte a
sensibilidade às questões éticas, à preocupação com os problemas sociais,
ecológicos e comportamentais que são presentes na realidade caótica.
A escola e o professor, nessa visão, não transmitem valores, mas os
questionam, tendo em vista as características dessa “nova sociedade” instável e
flexível, plural e contraditória. Não se trata de criar uma relação de valores, mas de
propor a capacidade de reflexão, de indagação do que é posto como verdade
absoluta, como modelo social. A educação não é espaço de implementação
autoritária de verdades e normas. É espaço de práxis, de confronto.
Goergen (2001, p. 152) assinala esse novo enfoque da educação moral, no
sentido de não ser uma transcrição mecânica de valores e normas, mas de se
apresentar como uma aprendizagem em decisões circunstanciadas.
O correto agir é o resultado de um projeto de aprendizagem, uma
tarefa educativa. O correto agir não preexiste na forma de
prescrições que a educação teria como que em carteira para
transferir aos alunos. A educação, portanto, não pode gerar nos
alunos um conjunto acabado de disposições (virtudes) voltadas para
a justiça, para o respeito ou solidariedade. Em outros termos, não é
pela educação que alguém se torna junto. O que a educação pode
fazer é abrir aos alunos o mundo do agir moral por meio de um
processo pedagógico/reflexivo/comunicativo a respeito das
proposições morais que integram o ambiente cultural. Mesmo assim,
a introdução do aluno no mundo moral e sua familiarização com as
expectativas
de
comportamento
(normas)
culturalmente
estabelecidas não significam que ele de fato irá comportarse em
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conformidade com isso. Há uma diferença entre este cosmo moral e
o comportamento concreto. Este a escola não tem como garantir. A
ação e o comportamento concretos realizamse no contexto de
múltiplas circunstâncias e determinações, as quais resignificam
constantemente os princípios morais gerais. As crianças podem ser
introduzidas no mundo moral, mas seu comportamento não pode ser
predefinido. (id ibid, p. 147).

Nesse sentido, a tarefa da escola não é a de trabalhar com a internalização
de normas e valores morais, mas de proporcionar aos alunos condições e
oportunidades de repensar e analisar a importância, a necessidade e a efetividade
dessas normas e valores para a vida em sociedade.
Podese dizer que a busca por uma nova ética contrapõese à visão mecânica
e linear de análise social. Rompese com a educação tarefeira, pragmática que
privilegia a técnica, o “saberfazer” e enfatizase o “porquefazer”, considerando o
macro contexto e seus determinantes sociais, políticos, econômicos, culturais. É
uma visão de totalidade do sujeito e da própria sociedade.
Na sociedade pósmoderna, o homem centrouse na busca incansável das
tecnologias e na evolução cientifica, pretendendo dominar a própria natureza. Mas,
apesar de tantos avanços, criações e poder, ele encontrase num vazio ético, pois
perderamse os referenciais tradicionais, as crenças, gestandose outros valores.
Como afirma Dupas (2000, p. 90), “restaram as formas contemporâneas de
individualismo, privilegiando o indivíduo, valor supremo que aliena o coletivo”.
A ética para nosso tempo pressupõe o reconhecimento de todos os membros
da comunidade científica enquanto parceiros de discussão, com igualdade de
direitos. Hans Jonas  pensador alemão nascido em 1903, aluno de Husserl e de
Heidegger  analisa a importância da ética como uma rediscussão dos ideais de
progresso. A ética de Jonas estabelece imperativos categóricos a partir de uma
humanidade frágil, alterável e perecível, objeto de tecnologias inquietantes. Tais

57

imperativos demonstram uma responsabilidade engajada pelo ser da humanidade
futura. São eles:
Aja de modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a
permanência de uma vida autenticamente humana sobre a terra; aja
de modo que os efeitos de tua ação não sejam destruidores para a
possibilidade futura de tal vida; não comprometa as condições da
sobrevivência indefinida da humanidade na terra; finalmente, inclua
em tua escolha atual a integridade futura do homem como objeto
secundário de teu querer. (DUPAS, 2000, p. 94).

Por conseguinte, a relação com o outro não deve mais se construir em torno
de deveres ratificados pela tradição e orientados por princípios hierárquicos, mas por
considerações imanentes que participam do projeto do bem comum. A nova
exigência ética articulase mais em torno da comunicação e, sobretudo, do desejo da
comunicação horizontal com outrem.
A Teoria da ação comunicativa e a ética do discurso, de Habermas, esforçam
se por resgatar um conceito comunicativo de razão e uma visão de sociedade na
qual os atores estão conscientes do que fazem e são responsáveis pelas suas
ações. Essas ações nunca são vistas de forma isolada ou unilateral, mas são
colocadas em discussão. Os valores, as normas e as sanções vigentes na
sociedade são tematizadas. Tratase da tentativa de superar o paradigma

da

subjetividade e alcançar o da intersubjetividade. É pela argumentação que se
tematizam as pretensões de validade pelas quais os agentes morais orientamse na
prática cotidiana. A ética discursiva é, portanto, uma teoria moral que pressupõe a
linguagem.
Superando a perspectiva meramente sociológica, e acrescentando
lhe a dimensão epistemológica e moral e, finalmente, a perspectiva
psicológica, Habermas mostra que é no interior dos processos de
comunicação que se realiza a individuação do sujeito, a construção
de sua autonomia e identidade próprias.
O entendimento é
interpretado como um processo ou seqüência de ações em que um
ator procura, por meio de argumentação racional, convencer o outro
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da verdade de uma afirmação, da validade de uma norma ou da
veracidade de suas declarações. (GOERGEN, 2001, p. 44).

Nessa perspectiva, a educação ética constitui um processo dialógico, de
confrontos, de discussão, de superação de verdades prontas. Pretendese, nesse
prisma, através da comunicação e da argumentação, questionar valores ou normas
e estabelecer sanções. É uma construção, e não imposição.
Na busca por uma nova ética, nos deparamos com a necessidade de construir
uma nova educação, que não seja concebida como instrumento de conformidade,
mas de superação. Essa superação implica um redimensionamento do pensar e do
agir, ultrapassando interesses individuais e particulares e propondose a defender os
interesses coletivos.
Diante do novo contexto econômico  marcado pela diversidade, concorrência,
dinamismo na produção, ausência de fronteiras, novos conceitos de tempo e espaço
 a educação, por estar inserida nele, sofre profundas influências.
A idéia de sociedade está sendo progressivamente substituída pela
de mercado. Eliminase a organização forte pela organização branda,
flexível e complexa, adaptada eficazmente às exigências do
mercado. O que se pretende, segundo o argumento dos pós
modernos, é alcançar um novo padrão de qualidade e lealdade com
a mudança. A escola individual deve tornarse a base da mudança:
cada escola é uma organização única e cada uma deve aprender
segundo seus próprios recursos e horizontes. O que se pretende
assim é uma administração de rosto humano que se apresenta como
um sócio colaborador do usuário. A valorização e a
responsabilização das escolas criará um cenário fragmentado em
que algumas escolas serão mais e outras menos competentes.
Segundo as leis do mercado, estas últimas teriam que fazer esforços
para se aproximar das primeiras para não perder sua cota no
mercado. Enfim, a educação tornase mercadoria e, como tal, sujeita
a todas as leis do mercado. Nisso perdese, novamente, o rosto
humano da educação. (GOERGEN, 2001, p. 75)

Criamse, dessa maneira, escolas isoladas, fragmentadas, as quais, iludidas
com a idéia de autonomia, desvinculamse da idéia de um projeto maior de
sociedade. As ações são particulares e individuais. E, nessa ótica, diminuise, cada
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vez mais, a intervenção estatal, pois cada escola é responsável por sua gestão e por
suas políticas. É a pseudodemocracia que está invadindo os discursos e as práticas
escolares.
Considerando essa característica de incerteza da sociedade, de mudança, da
individualização de ações, de projetos isolados, de perda de referenciais e do
próprio norte do agir humano, é que se faz necessário repensar sobre os reais
fundamentos e princípios que devem ser focalizados na escola. Os educandos
necessitam muito mais do que conteúdos e informações. Precisam saber lidar com o
incerto, reconhecer as questões que tornam caótica a realidade e pensar de que
maneira devem orientarse socialmente, nas suas relações. Nesse sentido, a
educação para a reflexão ética é um processo coletivo e não individual.
Por ser um processo coletivo a educação ética pressupõe o envolvimento de
diferentes atores  família, comunidade, professores, alunos, demais funcionários da
escola. Portanto, a escola deve oportunizar momentos e condições para essa
construção coletiva, proporcionandolhe um espaço ético, democrático e justo. O
discurso tem que estar de acordo com a prática. Do que vale a escola discutir e
defender a importância da solidariedade e da cooperação, se desenvolve atividades
competitivas e egoístas? Daí a importância do Projeto Político Pedagógico, que
define a filosofia da escola, a sua identidade, em um processo no qual todos os
atores envolvidos precisam “falar a mesma língua”, comprometendose em praticar o
que foi defendido como sendo a proposta pedagógica, filosófica e política da escola.
Os princípios éticos só adquirem significado prático quando o caráter abstrato
e geral que possuem é confrontado com o conteúdo concreto da realidade vivida.
Receitas e manuais não existem para o trabalho com a ética. O importante é

60

considerar a construção coletiva como o melhor caminho; o diálogo como
instrumento fundamental; e a valorização de cada sujeito como a melhor estratégia.
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CAPÍTULO IV
REFLEXÃO ÉTICA: UM OLHAR PARA A EDUCAÇÃO
E UM PARADIGMA PARA A SOCIEDADE

O referencial teórico até aqui construído, neste trabalho, tem importância
fundamental para podermos compreender e repensar o problema de pesquisa a que
se pretende responder, não como resposta única e acabada, mas como
aproximações do real, num processo de reconstrução do conhecimento.
Diante do problema de pesquisa: Qual é a possibilidade de mediação entre
a Ética e a Educação, no projeto Ética: uma discussão para a construção para
a cidadania, considerando o contexto da sociedade neoliberal?, pretendese
neste capítulo analisar como a escola pública e os professores estão pensando a
ética e como desenvolvem metodologicamente essa concepção em sua prática
pedagógica. Nesse sentido, foi selecionado um projeto desenvolvido em uma escola
municipal de Curitiba, das séries iniciais do ensino fundamental, para posterior
análise e reflexão. É preciso deixar claro de onde surgiu esse projeto, por que foi
escolhido e de que maneira será avaliado.
A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a partir do 2º semestre do
ano de 1998, apresentou uma proposta de pesquisa às escolas municipais,
configurada no Projeto Fazendo Escola7. Esse projeto, segundo a Secretaria,
nasceu como incentivo à pesquisa e à inovação pedagógica, princípios por ela
defendidos como possibilidades de melhoria da qualidade da educação do cidadão
curitibano.
7

O Projeto Fazendo Escola constituise como uma política da Prefeitura Municipal de Curitiba,
estando presente durante o mandato do atual Prefeito  Cássio Tanigushi. Para melhor compreender
essa política, acreditamos ser melhor caracterizálo como um programa de governo, para não se
confundir com os projetos apresentados e selecionados para o referido Projeto Mãe (Fazendo
Escola).
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Essa iniciativa vem ao encontro da Lei nº 9394/96 que, em seus artigos 14 e
15, determina aos sistemas de ensino que assegurem grau progressivo de
autonomia pedagógica, financeira e administrativa para as escolas, reforçando a
necessidade de que os profissionais que atuam nas diferentes áreas da educação
tenham uma atuação empreendedora e criativa.
O Fazendo Escola consiste na concessão de bolsasauxílio aos servidores da
carreira do magistério municipal que atuam em unidades escolares de Curitiba,
centros de atendimento especializado, faróis de escola e creches da Secretaria
Municipal da Criança  S.M.E.8, para que elaborem projetos visando ao
desenvolvimento de novas propostas e experiências educacionais aplicáveis à sua
ação diária.
O projeto abrange a rede municipal de ensino, tendo como público alvo os
professores e pedagogos da carreira do magistério. Tem como órgãos envolvidos:
Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Recursos Humanos,
Secretaria Municipal das Finanças, Procuradoria Geral do Município e Instituições de
Ensino Superior.
O objetivo geral do projeto é estimular e promover o avanço qualitativo da
educação na rede municipal de ensino. Os objetivos específicos são os seguintes:
 incentivar os profissionais da educação para o desenvolvimento de novas
propostas de trabalho, voltadas para a obtenção de melhores resultados no
processo ensinoaprendizagem;
 estimular os profissionais da educação para a atualização permanente e
conseqüente aplicação prática dos seus conhecimentos, como forma
diversificada de capacitação em serviço;

8

A Rede Municipal de Ensino de Curitiba abrange as unidades escolares constituídas pelas escolas
municipais do ensino fundamental; os centros de atendimento especializados que atendem crianças
com necessidades especiais (auditiva, mental, visual), os faróis de saber que se caracterizam por
bibliotecas próximas às escolas que atendem toda a comunidade; e as creches que atendem crianças
de 0 a 6 anos.
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 estimular o trabalho cooperativo e interdependente, por meio do
desenvolvimento de projetos que permitam a atuação conjunta de
pedagogos e professores das diversas áreas do conhecimento;
 possibilitar e estimular trocas de experiências;
 proporcionar aos profissionais da educação melhores condições de
desenvolvimento do trabalho pedagógico, a partir do acompanhamento das
Instituições de Ensino Superior;
 buscar a melhoria da qualidade da educação por meio de práticas de
investigaçãoação.

Para participar da seleção, que depende do número de bolsas ofertadas,
podese apresentar projeto individual ou projeto em equipe, sendo que em 2002
foram ofertadas 2000 bolsasauxílio no valor de 6 parcelas de R$ 180.00 (cento e
oitenta reais).
O

encaminhamento

metodológico

tem

como

embasamento

para

a

investigação pedagógica a sistematização de vivência didática na área de atuação
do profissional, mediante procedimento de pesquisaação.
Os critérios de seleção e classificação perpassam duas instâncias: na
primeira, os projetos são analisados pela escola, ou seja, pela equipe pedagógica e
diretores; em segunda instância, são selecionados por profissionais das Instituições
de Ensino Superior conveniadas9 que atuam na área do projeto, as quais priorizam
aqueles que apresentem:
 novas propostas em componentes curriculares;
 utilização de novas tecnologias;
 gestão e organização do trabalho pedagógico;
 relação comunidade X escola;
 propostas de educação inclusiva  Educação de jovens e adultos e
Educação Especial;

9

Entidades de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, Uniandrade, Unicenp, , Faculdades Integradas Espírita, Faculdade de Artes do Paraná.
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 atividades socioeducativas;
 alfabetização ecológica.
A prioridade a ser dada pelas Instituições de Ensino Superior na classificação
dos projetos atende aos critérios definidos no primeiro manual de orientação
apresentado em 1998, que ainda prevaleceu para as seleções posteriores:
 caráter inovador;
 embasamento científico;
 coerência dos objetivos estabelecidos com as ações propostas;
 soluções criativas para a prática pedagógica;
 vinculação com a área de atuação do proponente;
 potencial para promover a melhoria da prática pedagógica;
 propostas voltadas à obtenção de melhores resultados no processo
educacional.

Com base nessa política nasce o projeto Ética: uma discussão para a
construção da cidadania, selecionado pela UNICENP, que será analisado como
alternativa de intervenção para a busca da melhoria da qualidade da educação.
Esse projeto foi selecionado para análise por ter como princípio teórico a reflexão
ética.
Foi desenvolvido no ano de 2000 por cinco professores da rede municipal de
ensino de Curitiba, tendo duração de seis meses. O público alvo do projeto foi uma
turma da segunda etapa do ciclo I, duas turmas do anexo 2 e aulas de arte10. O

10

O sistema de ensino da Rede Municipal de Ensino de Curitiba sofreu alterações e passou de série
para ciclo. Assim, entendese Ciclo I a Educação Infantil, a 1ª e a 2ª série do ensino fundamental; e
como Ciclo II, a 3ª e a 4ª série. As escolas de educação integral possuem uma arquitetura
diferenciada. Assim, os alunos que cursam o período integral ficam um turno no ensino regular (sala
de aula) e outro turno no Complexo II, onde cada escola possui um projeto diferenciado. Os alunos
que participaram do projeto do complexo II participavam do Laboratório com atividades de culinária e
artesanato. As aulas de arte integram o quadro de aulas especiais oferecidas aos alunos do ensino
regular, no dia de permanência do professor que constituise no momento de planejamento de aulas
do professor regente. Neste dia os alunos tem aula com outros professores, sendo educação física,
arte, e projetos específicos de cada escola.
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projeto orientouse pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que tratam da Ética,
elegendo como encaminhamento metodológico os blocos de conteúdos: justiça,
respeito, diálogo e solidariedade.
O Projeto Ética: uma discussão para a construção da cidadania foi
desenvolvido no Centro de Educação Integral P.F.M. , que atende a uma clientela de
nível sócioeconômico médiobaixo, constituída por famílias com diferentes arranjos
familiares. A grande maioria dessas famílias não faz parte da camada populacional
qualificada para as novas exigências do mercado de trabalho, visto que aqueles que
as mantêm são pertencentes ao mercado informal, empregados em empresas
comerciais, industriais ou prestadores de serviços. Vivenciam, também, a
problemática do desemprego. Residem em casa própria e uma parte considerável
paga aluguel. Também se faz presente nessa comunidade a violência dentro e fora
da família, alcoolismo, famílias desprovidas de bens e recursos produzidos pela
sociedade. É grande o número de famílias chefiadas por mães e avós, devido à
ausência do pai.
No seu Projeto Político Pedagógico  P.P.P., a escola apresenta diagnósticos
levantados que dizem respeito à comunidade escolar:
 problemas constantes de disciplina (alunos agressivos, alunos sem limites);
 famílias desestruturadas por motivos diversos, de ordem emocional, social e
econômica;
 famílias ausentes, sem se inteirar do que acontece na escola;
 professores desmotivados, sem uma linha única de ação.
No marco referencial do P.P.P., consta o ideal que os elaboradores do projeto
têm de escola, ficando em destaque a preocupação desta com a disciplina. Existe
anseio, expresso no referido projeto, de que a disciplina seja promovida através:
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 das relações interpessoais baseadas no respeito, na cooperação e
participação;
 de uma linha única de ação: integração da prática educativa de todos os
profissionais que trabalham com o aluno;
 de união e diálogo nos grupos;
 da criação e respeito às regras feitas em conjunto;
 do combate à discriminação, ao preconceito e à rotulação;
 das famílias atuantes e participativas, assumindo seu papel na educação
dos filhos.
Faz parte ainda do P.P.P. uma programação dedicada à pesquisa, para o
conhecimento do contexto social em que o aluno está inserido, e também o trabalho,
juntamente com o coletivo da escola, de conteúdos relacionados à ética, os quais
estão esses conteúdos impregnados em toda prática cotidiana. São eles: respeito
mútuo, justiça, diálogo e solidariedade.
Além disso, são metas da escola trabalhar as normas referentes às condutas
dos alunos, pais e profissionais que trabalham no ambiente escolar, assim como
definir o que é esperado de cada grupo. Esse trabalho tem como ideal respeitar os
direitos e exigir que se cumpram os deveres de cada um dos segmentos escolares.
Considerando essa realidade escolar e visando ao atendimento de suas
necessidades e expectativas, surge o projeto em questão como instrumento de
investigação e ação por parte dos professores, com o objetivo de proporcionar aos
alunos e à escola momentos de reflexão e discussão dos valores morais, no sentido
de construírem, juntos, um outro modelo de relações pessoais e sociais. Aliando
autonomia e valores morais, procurouse ajudar os alunos a refletirem os valores
que, constantemente, são impostos a eles e a adquirirem uma prática de discutir
conceitos que considerem importantes.
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Assim, temse como justificativa apresentada no projeto a reconstrução de
valores éticos que foram perdidos e minimizados na sociedade globalizada, que
enfatiza a concorrência acirrada e que apresenta questões seríssimas de
empregabilidade, tendo como conseqüência a miserabilidade, a violência, o tráfico
de drogas, o desrespeito aos direitos humanos, que acabam afetando as famílias
dos alunos, o aluno e a escola. Com o desenvolvimento do projeto buscouse
oferecer condições aos alunos de se posicionarem frente à realidade com que
convivem, buscando assim construir uma sociedade mais justa, igualitária e
democrática.
Para operacionalizar metodologicamente a proposta teórica, propuseramse
atividades com a função de oportunizar  através de palestras, textos, músicas,
livros, debates, brincadeiras, dinâmicas de grupo  o resgate e a construção dos
valores éticos, que foram muitas vezes deturpados e desconsiderados através do
desenvolvimento social do homem.
Visando a uma melhor compreensão dessa proposta de trabalho, foram
entrevistadas três professoras que idealizaram, analisandose seus posicionamentos
políticos e suas compreensões sobre a ética, a partir das quatro questões
norteadoras apresentadas na introdução deste trabalho. Tais questões posicionam o
sujeito

enquanto

educador

e

enquanto

homemcidadão,

abordando

sua

compreensão de homem e mundo, das mudanças que estão ocorrendo na
sociedade e da importância do educador político no contexto dessas mudanças. As
professoras serão identificadas como Professora 1, Professora 2 e Professora 3.
A compreensão da reflexão ética está estreitamente relacionada com os
conhecimentos construídos pelo sujeito, sendo que esse conjunto de conceitos,
paradigmas e posições é que determinarão a compreensão que o sujeito tem da
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ética, como a concebe e a operacionaliza. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é
repensar o papel da ética no contexto educativo, procedendo mediações entre o que
se pensa e se elabora teoricamente sobre essa categoria e sua implementação
prática.
Um projeto que prima pela discussão ética necessita ter bem definida a
concepção que tem de ética, para que seja possível nortear e embasar seu
desenvolvimento teóricoprático.
No referencial teórico apresentado no projeto, a ética é conceituada e
entendida como “um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica sobre os
costumes ou ações humanas” (p. 9). O resgate da reflexão ética é visto como
necessário, não como uma atitude solitária, particularizada, mas, sim, como um
empreendimento coletivo e solidário: “buscar o meu prazer, minha realização, mas
também o prazer e a realização do outro” (p. 13).
Ainda se coloca, nesse referencial, que as pessoas pensam somente em
normas e responsabilidades ao pensar a ética. No entanto, existe outra palavra a ela
relacionada: “a liberdade. A liberdade é vital para o homem, é o livre arbítrio que
permite o julgamento” (p. 13).
“Agir eticamente é agir de acordo com o bem” (p. 15).
“É uma ciência prática, que trata da ação e não apenas do discurso” (p. 15).
“A ética é o eterno pensar, refletir e construir” (p. 18).
A concepção de ética apresentada no projeto direcionase numa posição de
reflexão da moral, fundamentando ou justificando certa forma de comportamento
moral. Cabe à moral estabelecer normas e regras para pautar o comportamento
humano; cabe à ética refletir sobre essas normas e regras, sobre esse
comportamento prático.
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Nesse sentido, assegurase o caráter teórico da ética, evitando que se reduza
a uma disciplina normativa ou pragmática.
“A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de
experiência humana ou forma de comportamento dos homens, o da
moral, considerado porém na sua totalidade, diversidade e
variedade”. (VAZQUEZ, 1975, p. 11).

Seu caráter científico faz com que não se elaborem juízos de valor ou normas
que apregoem recomendações ou formulações de prescrições morais, do certo ou
do errado.
A teoria ética pretende explicar a natureza, fundamentos e condições
da moral, relacionandoas com as necessidades dos homens. Um
código moral ou um sistema de normas, não é ciência, mas pode ser
explicado cientificamente, seja qual for o seu caráter ou as
necessidades sociais às quais corresponda. (VAZQUEZ, 1975, p.
15).

Quando perguntamos às professoras quis as suas concepções sobre ética,
tivemos como respostas:
“A ética pra mim, não sei se vai com aquele moralismo. São valores: justiça,
igualdade, pra você avaliar um conteúdo, um acontecimento. Na minha visão
entraria a questão histórica, a questão se é justo ou não é justo, a questão de
como a sociedade se organiza para avaliar uma coisa. Ela ajuda a organizar o
pensamento. É um instrumento de reflexão. Já a moral fica naquela coisa do certo
ou do errado. A ética busca dentro de um contexto, refletir, pode ser assim, pode
ser assado. Depois de uma reflexão é que você vai chegar num parecer seu, que
nem sempre é o julgamento do certo e do errado. Não é um julgamento de valor”.
(Professora 1).

“Ética é o resgate de valores que estão esquecidos e que a gente tenta mostrar
para as crianças com atividades palpáveis. Que só a teoria não dá certo. Mostrar
estes valores no diaadia, na escola, na família”. (Professora 2).
“Ética é o trabalho com valores como o respeito, cooperação, solidariedade”.
(Professora 3).
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Quando se fala de ética devese buscar sua compreensão teórica, investigála
conceitualmente, para não entregála a “achismos” e a concepções errôneas que
comprometam sua validade.
Ética é diferente de moral. No segundo capítulo fizemos essa distinção
teórica. No entanto, na prática, os conceitos se confundem e levam a ações
pedagógicas moralistas e preconceituosas.
Associar ética a valores é comum entre os professores, mas essa associação
está equivocada quando é feita isoladamente, fragmentada, assemelhandose à
doutrinação e não à reflexão. A reflexão ética repensa os valores de uma sociedade,
questionandoos, porém não incorpora esses valores, impondoos à mesma. É uma
“açãodiscussãoconstrução” e jamais uma reprodução.
Quando pensada numa visão doutrinária, a ética é responsável pelo
desenvolvimento da moralidade. Todavia, discordamos dessa visão, pois a ação
ética é sóciopolítica, uma vez que somos seres sociais. A reflexão ética não ocorre
pela imposição moral e pela lei, mas pela discussão da vida em sociedade, das
relações que se estabelecem entre os indivíduos.
A compreensão que as Professoras 2 e 3 têm de Ética distinguese da
concepção apresentada no referencial teórico do projeto por elas desenvolvido. Essa
distância ou diferença conceitual é um agravante, pois ao se construir um projeto
pedagógico, posicionase teoricamente sobre a problemática em questão, elabora
se uma metodologia que esteja de acordo com o embasamento teórico dos
professores. Entretanto, ao serem entrevistadas, as mencionadas professoras
demonstraram um desacordo com a concepção apresentada no projeto. Como,
então, discutir a ética no projeto? Baseada em construções teóricas bem definidas,
ou em opiniões subjetivas?
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A Professora 1 caminha numa concepção mais científica de Ética, no sentido
de compreendêla como instrumento de reflexão e não de juízos de valor. Essa
concepção atende aos objetivos propostos no referido projeto:
“ Criar discussões dos valores éticos entre professores e alunos, tendo
como objetivo que os alunos aprendam a formular e expressar seus
próprios pensamentos, ouvindo e respeitando as posições dos outros,
forjando e empregando critérios adequados para a avaliação de conceitos
e a adoção de valores próprios;
 Ajudar os alunos a refletir efetivamente sobre os valores que
constantemente são impostos a eles. Adquirindo, assim, a prática de
discutir os conceitos que eles consideram importantes”.

Embora, nos objetivos propostos, tenha sido abordada a discussão, a
possibilidade de rediscutir valores impostos, instigando os alunos a repensarem e
reconstruírem conceitos, a ética afirmouse como sendo a adoção de valores. A
discussão de valores éticos está muito mais relacionada com a relação euoutro,
numa perspectiva comportamental, individual, desvinculandose essa relação de um
contexto maior que atua diretamente nas relações sociais. Minimizouse a ética
como condição de resgatar valores atitudinais, sem relacionálos como um modelo
moral,

com

um

sistema

estrutural

econômico

que

implica

determinados

comportamentos e atitudes. Essa concepção fragmentada de ética é apresentada
por Rodrigues (2002, p. 63):
... ética tem sido utilizada como fundamento e como justificativa para
comportamentos morais desejados como úteis ou convenientes,
sendo utilizada por muitos em seus discursos ou ações, mesmo por
aqueles que não sabem precisamente do que falam.

Este é um grande risco no trabalho com a Ética: associar ética ao resgate de
valores, sem buscar a relação destes com o contexto político, econômico, social e
cultural, recaindose num moralismo e num esvaziamento conceitual.

As atividades 3.2 “Dinâmica dar e receber afeto”; 3.3 “Integração de um grupo
hostil”; 3.4 “Alienação, isolamento  vivenciar”; 3.5 “confiança/desconfiança; 3.6 “Não
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custa nada”, apresentadas no relatório final do projeto demonstram essa visão
reducionista e utilitarista de ética, assemelhandoa à justificativa de comportamentos
morais considerados necessários para conviver em sociedade. Centralizamse no
trabalho com dinâmicas que enfatizam valores de relacionamento e convivência. É
preciso atentar para essa metodologia de trabalho. Enfocar valores isolados, em
aulas compartimentadas, é um risco enorme para a reflexão ética. Ocorre que,
dessa forma, criamse aulas sobre valores, cuja adoção pelos alunos no diaadia é
o que se visa despertar. É a antiga e famosa aula de Ensino Religioso ou de
Educação Moral e Cívica, porém disfarçada com outras denominações mais
modernas. O comportamento e a reflexão ética não ocorrem através da doutrinação,
mas do diálogo, da discussão, da aproximação com as vivências dos alunos, para
que eles percebam a importância dos valores como uma necessidade social e não
uma imposição. As aulas fragmentadas rotulam o professor, como se ele fosse “o
professor que fala para sermos bonzinhos”. Nesse sentido, o aluno não valida e não
valoriza o trabalho, porque lhe é exterior, não construiu esses valores, não houve a
interiorização. E, dessa forma, não ocorrerão mudanças.
É comum, nos primeiros dias de aula, o professor fazer cartazes sobre as
regras da sala de aula e da escola. Os alunos copiamnas em seus cadernos e
repetem em voz alta. Porém, qual será a eficiência desse trabalho? Os alunos
respeitarão as normas estabelecidas exogenamente? Dificilmente.
Na verdade, o respeito às regras é um processo que o aluno vai
conquistando, mas para isso ele precisa compreender que elas são necessárias
para o convívio. Não adianta copiálas e/ou decorálas apenas por obediência. Por
isso, essas regras devem ser construídas coletivamente, mas também inseridas
numa problemática que discuta o seu porquê e não se restrinja apenas aos primeiros
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dias de aula. É imprescindível construir uma relação de respeito. Portanto, existem
dois tipos de respeito, segundo Bovet (apud PIAGET, 1996, p. 4): o unilateral e o
mútuo. O respeito unilateral implica uma desigualdade entre aquele que respeita e
aquele que é respeitado; implica uma coação inevitável do superior sobre o inferior.
É estabelecido numa relação de coação. Já o respeito mútuo prima pela relação de
cooperação, numa discussão sincera e bem conduzida, caracterizandose pelo
sentimento do bem, mais interior à consciência. Segundo Piaget (1996), o primeiro
tipo de respeito conduz à hetoronomia, pois predomina nele a submissão, o medo,
provocando adequação social. As relações de cooperação possibilitam a descoberta
das regras e leis como construções humanas, e não como preceitos sagrados e
imutáveis, que se justificam racional e socialmente. Assim, o indivíduo caminha para
a autonomia pela capacidade de decidir obedecer a uma lei por entendêla
necessária para si e para os outros, o que muitas vezes significa perder vantagens
pessoais, querendo um mundo melhor para todos, não, necessariamente, para si.
Nesse sentido, trabalhar com as regras através do diálogo, mostrando a
importância das mesmas à sociedade, discutindo a sua validade e defendendo o
bem coletivo em supremacia ao interesse individual, contribui para a construção da
autonomia do aluno.
A ética tem como função fundamental, enquanto ciência teórica:
refletir, clarificar, investigar uma determinada realidade histórica,
elaborando e propondo conceitos correspondentes, caracterizando
se como possibilidade reflexiva, com vistas a esclarecer, questionar
ou desenvolver raciocínios de possibilidade. (RODRIGUES, 2002, p.
63).

Tratar a ética como uma disciplina é matar sua amplitude e sua finalidade. A
transversalidade é uma possibilidade para se ultrapassar essa metodologia
fragmentada, dando à ética um espaço mais complexo e rico.
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Todas as situações escolares devem ser trabalhadas como momentos de
aprendizado do agir ético. A proposta teórica do projeto defendeu essa postura.
Entretanto, ao analisar as atividades apresentadas no relatório final, percebeuse
que as práticas desenvolvidas se prenderam ao trabalho com valores isolados, não
estabelecendo relação com um projeto maior, com as disciplinas. Dessa forma,
buscouse com as discussões chegar numa resposta final, como se fosse “a moral
da história”, querendo que os alunos cheguem numa resposta única e conclusiva. A
adoção de atitudes de respeito não ocorrerá com uma única “aula”, ou “discussão”.
Esse é um processo que precisa ser realimentado cotidianamente, com muito
diálogo, exemplos e atitudes.
Nesse sentido, a reflexão ética contribui como uma das possibilidades de
intervenção, mas não a única. É por isso que não se pode responsabilizar a ética
pela formação de alunos bons, disciplinados. Ser ético é ver o outro como diferente,
como único, com potencialidade e capacidades. É estabelecer uma relação de
respeito aos direitos humanos, sociais e ambientais. É indignarse com as injustiças,
pensando em outra realidade diferente e melhor. É perceber nossas ações como
importantes à sociedade. É ter o conhecimento de que o questionamento moral
pressupõe um conflito entre interesse imediato e a longo prazo, e entre o interesse
particular e o da coletividade. Dessa maneira, estaremos desenvolvendo uma
consciência ética.
A consciência ética é diferente de uma simples assimilação de
valores e normas morais vigentes na sociedade. Ela surge com a
“desconfiança” de que os valores morais da sociedade ou os meus 
encobrem algum interesse particular não confiável ou inconsciente
que rompe com as próprias causas geradoras da moral.
Desconfiança de que interesses imediatos e menores são colocados
acima do bem da coletividade, ou que é negada aos seres humanos
a sua liberdade e a sua dignidade em nome de valores petrificados
ou de pseudoteorias. (SILVA; MO SUNG, 1995, p. 22).

75

Nessa perspectiva, ampliase o conceito de ética. Sendo a ética uma reflexão
sobre a moral vigente de uma determinada sociedade, de um contexto histórico e
econômico, é preciso investigar essa realidade no que diz respeito às relações
sociais estabelecidas.
A ética se relaciona, também, com a economia política como ciência
das relações econômicas que os homens contraem no processo de
produção. A ética como ciência da moral não pode negligenciar os
problemas morais apresentados, especialmente em nossos dias,
pela vida econômica; ora, a economia política, como ciência das
relações econômicas ou dos modos de produção, contribui para a
elucidação dos mesmos. (VAZQUEZ, 1975, p. 23).

O contexto econômico contemporâneo está sendo marcado por mudanças
repentinas, por uma flexibilidade absurda e por incertezas incalculáveis. A busca
pela maximização dos lucros, pela aceleração da produção e pela modernização
torna o mercado cada vez mais competitivo e, também, excludente, selecionando os
“mais fortes”, ou seja, os mais “competentes” para a produção. A competência
exigida implica qualificação profissional. Porém, essa qualificação é relacionada aos
novos conceitos incorporados no mundo do trabalho: flexibilidade, criatividade,
empreendedorismo, capacidade de resolver problemas, de se relacionar bem em
grupos e outros. São as novas características do trabalhador: polivante, mas
descartável. Criase, nesse paradigma mercantil, um exército de reserva enorme e
uma mãodeobra fragilizada, sem vínculos empregatícios, com benefícios
disfarçados em direitos. Aumentase o mercado informal e, com ele, a
subproletarização e a subalternização no trabalho.
A modernização tecnológica, ao mesmo tempo em que contribui para uma
evolução do processo de produção, da automação, age como fator de exclusão ao
mercado de trabalho. Colocamse normas formas

e novos significados para o

trabalho. O processo de trabalho e produção passou a estar submetido aos
movimentos do capital em todo o mundo.
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Se, globalmente, podese definir a revolução industrial do século
XVIII pela passagem da ferramenta à máquinaferramenta, a
automação designaria a passagem da máquinaferramenta ao
sistema de máquinas autoreguladas o que implica a capacidade
das instalações automatizadas de substituir não somente a mão
humana, mas também as funções cerebrais requisitadas pela
vigilância das máquinasferramenta. Poderseia definir, pois, a
automação pela autoregulação das máquinas em circuito fechado.
Noutras palavras, a máquina se vigia e se regula a si mesma. (IANNI,
1996, p. 159).

Nessas condições, o emprego é reduzido, pois a microeletrônica, a
automação, a robótica e a informática aceleram o processo produtivo, sendo mais
vantajoso o capitalismo globalizado. Assim, há exigências de maior qualificação para
poder competir com a alta qualificação tecnológica. Essa forma de trabalho resulta
no excesso de trabalhadores que não possuem os requisitos pelo mercado de
trabalho. A acumulação capitalista produz uma intensa população operária
excessiva. Dessa forma, grande parte da classe trabalhadora encontrase excluída
do trabalho formal, pela falta de qualificação e pela questão da competição do
homem pelo homem e do homem pela máquina, acirrandose a problemática do
desemprego e da marginalização.
Essa realidade é apontada pelas professoras entrevistadas:
“O emprego está instável. São poucas pessoas que tem qualificação. A
qualificação seria mais estudo, mas também, mais especialização dentro daquela
vaga que a pessoa quer. A população não tem acesso a essa qualificação. O povo
vai para a escola de 1ª a 4ª série. Uns param na 4ª, outros vão até a 5ª, mas a
qualidade da escola não está boa, eles não aprendem o que eles deveriam
aprender e outros cursos tipo informática, de qualidade, eles não tem”. (Professora
1).

“Tem que se qualificar para não perder o seu emprego, procurando cada vez
melhor uma colocação na empresa, ou onde trabalha, porque o trabalho está
restrito”. (Professora 2).
“Aumenta o trabalho informal: catador de papel, vendedor, faxineiro, porque não
tiveram uma chance de estudar e hoje em dia o estudo não quer dizer muita coisa,
tem muita gente que tem faculdade e está sem emprego, não consegue”.
(Professora 3).
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O trabalho, nessa perspectiva, é representado como sofrimento no
suprimento

de

necessidades

mínimas,

aprisionando

o

trabalhador

nessa

manutenção de vida. Não é vista como sendo espaço criador e libertador, pelo
contrário, concebe o homem como subalterno e marginalizado dos bens e recursos
produzidos pela sociedade, encontrandose num processo de desumanização.
Assim, é nas relações sociais que o trabalho desenvolvese e modificase, que os
homens produzem e reproduzem as condições materiais para a existência humana.
A produção não é apenas material, mas de relação entre pessoas, entre
classes sociais, cujo antagonismo é ocultado, aparecendo como relação entre
mercadorias. Dessa maneira, no processo de produção ocorre a reprodução, pois a
produção capitalista cria, através do trabalho, as condições para a produção da
maisvalia, considerada fruto do capital e não do trabalho. Separase a força de
trabalho e os meios de produção, que são privatistas da classe capitalista. A classe
trabalhadora entrega ao capitalista o valor de uso de sua força de trabalho, gerando
o valor excedente não pago a ela, como mostra Marx, citado por Iamamoto (1990, p.
47), “a classe trabalhadora cria, pois, em antítese consiga mesma, os próprios meios
de sua dominação, como condição de sobrevivência”.
O produto gerado pelo trabalho tornase estranho, possuindo mais valor que o
produtor. Há o fetiche da mercadoria e a conseqüente reificação do homem. Nesse
processo, o trabalho contribui para a alienação humana.
Para Marx, o caminho da emancipação do trabalhador está na libertação do
homem. A liberdade do homem está na condição de o trabalho não se apresentar
como imposição de uma necessidade que acaba por subjugálo, tendo ele que
trabalhar para manter sua vida e reproduzirse. Para que haja liberdade é preciso o
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reconhecimento do papel do trabalhador assalariado, da classe que vive desse
trabalho, considerandose o trabalhador como capaz de trabalhar além do capital, de
reivindicar transformações. A questão está em valorizar o trabalho concreto, criador
de valor de uso; em superar o trabalho abstrato que possui sentido fetichizado, para
tornar o trabalho emancipador, na busca de sujeitos sociais, históricos e livres.
No entanto, numa sociedade regida pela ordem da acumulação do capital, da
exploração humana e da alienação, essa superação tornase cada vez mais limitada
e podada, pois o trabalho é sinônimo de sobrevivência. Assim, as possibilidades de
a classe trabalhadora tornarse autônoma são escassas. Para sobrevier, o
trabalhador restringese aos interesses burgueses, oferecendo sua força de trabalho
em troca de um salário. Existe um exército de reserva, o que faz com que a classe
trabalhadora “acomodese” com as regras impostas, pois há preocupação em
relação ao desemprego. A existência de uma superpopulação trabalhadora, que está
disponível, faz com que se efetive o regime do capital da sua acumulação,
aumentando a exploração de forças de trabalho, o que obriga os trabalhadores a
trabalharem, a se doarem mais.
Nesse sentido, os que se encontram excluídos do mundo formal do trabalho
criam alternativas para poderem sobreviver na sociedade. A situação de
desqualificação, derivada de um processo de condições mínimas de subsistência, na
qual a qualificação dá espaço à inserção precoce no trabalho, faz com que as
possibilidades para o ingresso no mercado formal competitivo diminuam e inexistam.
Criamse estratégias de sobrevivência que se caracteriza pela superexploração da
força de trabalho em situações precárias de trabalho

.

O progresso tecnológico existe, paradoxalmente, ao lado do crescimento da
pobreza. O aperfeiçoamento das técnicas de comunicação e a circulação de objetos
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e idéias culturais convivem com a exclusão social. Assim, estamos num mundo no
qual se desprezam alguns valores fundamentais e se apregoam outros,
devastadores, na construção do mundo e do humano. É um contexto contraditório,
no qual tornase

crucial a indagação sobre os valores que orientam a conduta

humana e as relações entre os indivíduos. Segundo Vaz (1999, p. 8),
A onda ética parece significar como que o sobressalto de nossa
natureza espiritual em face de ameaças que parecem pôr em risco a
própria sobrevivência das razões de viver e dos valores de vida
lentamente e penosamente descobertos e afirmados ao longo destes
três milênios de nossa história. Um relativismo universal e um
hedonismo que não conhecem limites: eis os padrões de avaliação e
comportamento hoje dominantes e cujos efeitos devastadores na
vida de indivíduos e sociedades nos surpreendem e nos inquietam. A
urgência da reflexão ética surge aqui em contrapartida.

No discurso neoliberal, a solução dos grandes problemas que afligem as
populações é o mercado, o qual passa a regular as leis da economia, por uma força
natural. O Estado deve restringir ao mínimo suas funções, deixando para o mercado
o controle da economia. Assim, através do fortalecimento do mercado, com as
transformações econômicas e organizacionais, há uma queda do Estado de Bem
Estar Social, reduzindose custos e, por conseqüência, diminuindose a força de
trabalho. Isso gera o desemprego e o subemprego, aumentando o quadro de
miserabilidade e agravando as questões sociais.
O dilema fidagal do neoliberalismo é a incapacidade de colocar a
cidadania acima das relações de mercado, no sentido do concerto
matricial de meio e fim. Não se trata de aviltar o mercado, como se
fosse algo menos relevante. Como meio, é de absoluta relevância,
porque o bemestar material e a disponibilidade financeira dele
dependem instrumentalmente. O dilema está em que as relações de
mercado não se mantêm como meio, mas emergem invariavelmente
como fim, estabelecendo uma inversão clássica em termos de
valores humanos. (DEMO, 1995, p. 45).

Como forma de enfrentamento das questões sociais, o Estado, através de
políticas sociais, atua como regulador, apaziguando conflitos. A desigualdade e o
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pauperismo são problemas que resultam da busca da acumulação sem limites;
contudo, são também campos de prática do Estado enquanto “tutor” do “bem
comum”. A assistência tem se constituído o instrumento privilegiado do Estado para
enfrentar a questão social sob a aparência de ação compensatória das
desigualdades sociais. A política social atua como acomodação das relações entre o
Estado e a sociedade civil; conseqüentemente, tem pouca efetividade social, sendo
subordinada aos interesses econômicos. Criase um Estado Mínimo, no qual as
relações sociais não precisam ser controladas por um organismo central. A
existência de um Estado forte e interventivo tornase desnecessário aos neoliberais,
e o governo passa a atuar como promotor de políticas sociais paliativas e
emergenciais.
Esse caráter assistencialista das políticas sociais é ressaltado pela Professora 1:

“A questão econômica é elitista em relação ao acesso aos serviços. Eu não vou
criar condições para que você tenha, eu vou remediar. Se a pessoa não tem
comida eu vou fazer um vale para ter uma comida; não tem educação eu vou fazer
um vale, mas não vai criar condições para que a pessoa vá buscar”.

As políticas sociais, através de um Estado Mínimo, amenizam tensões e
conflitos, caracterizandose por práticas assistencialistas e clientelistas que reduzem
os direitos dos subalternizados, provocam o enaltecimento da dominação e, em
decorrência disso, aumentam a exclusão. É um espaço de luta, confronto e
antagonismos. O Estado trabalha pela finalidade de manipular e ocultar as
desigualdades. Através dessa característica estatal, a política social é instrumento
não de busca e efetivação dos direitos, mas de estreitamento em relação a essa
participação, enfraquecendo as possibilidades de organizações populares, para que
estas não perturbem a “ordem social”.
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Nessa perspectiva, procurase deslocar a análise dos agravantes sociais
através do contexto econômico para uma visão despolitizada e fragmentada: o
reduto individual. Assim, o indivíduo é responsabilizado, isoladamente, pelo seu
fracasso e insucesso, naturalizandose as desigualdades sociais e eximindose a
estrutura estatal, política e econômica de suas interferências e responsabilidades,
como se as chances fossem dadas a todos, mas só os mais “competentes”
conseguissem vencer. É a lei do mais forte, reforçando a visão determinista e a
histórica.
A moral burguesa justifica e regula as relações entre os indivíduos numa
sociedade baseada na exploração do homem pelo homem e na opressão.
Uma nova moral, verdadeira humana, implicará numa mudança de
atitude diante
do trabalho num desenvolvimento do espírito
coletivista, na eliminação do espírito de posse, do individualismo, do
racismo e do chauvinismo; trará também uma mudança racial na
atitude para com a mulher e a estabilização das relações familiares.
Em suma, significará a realização efetiva do princípio kantiano que
convida a considerar sempre o homem como um fim e não como um
meio. Uma moral desse tipo pode existir somente numa sociedade
na qual, depois da supressão da exploração do homem, as relações
dos homens com seus produtos e dos indivíduos entre si se tornem
transparentes, isto é, percam o caráter mistificado, alienante, que
tiveram até aqui. (VAZQUEZ, 1975, p. 40).

Para encarar esse desafio de mudança e superação, a educação precisa
romper com conceitos, posturas, estereótipos, ações que desvalorizam e alienam o
homem, buscando, ao contrário, uma educação emancipatória, que eleve o homem,
que o conceba como construtor histórico e participativo. É preciso ter claro o que se
quer da educação, qual o papel da escola nessa batalha e do professor nesse
processo conflituoso e divergente. Essa realidade social exige da educação um
posicionamento, uma direção. Não é possível fechar os olhos para as contradições e
injustiças, pretendese uma educação democrática e cidadã. Tarefa difícil, mas não
impossível. Porém, como contribuir para que se possa construir outro projeto de
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sociedade? Que pressupostos teóricos defender, para oporse à sociedade
mercadológica e de consumo, da sustentação e reprodução das classes?
Esse redirecionamento é apontado pela Professora 1, que evidencia a sua
preocupação com o posicionamento político do professor e denuncia os valores
apregoados pela sociedade neoliberal. Ao mesmo tempo, enaltece a importância de
uma prática reflexiva, que instigue os alunos à participação individual e coletiva, no
sentido de reconstruir conceitos, reorientar as ações para o pensar cuidadoso e
crítico, desenvolver as capacidades de compreensão da realidade social, de modo
que seja possível conhecer e valorar o significado das situações concretas.
“A escola tem a obrigação de pensar o porquê enquanto grupo de professores,
funcionários, todos que estão envolvidos com a educação. Tem que todos
saberem o porquê eu estou aqui, o que eu quero, porque aquele que não pensa
assim ele vai reproduzir. Ele pode até pensar, eu não gosto de política, eu não
entendo nada disso, eu não quero me meter. Só que quando a gente está fazendo
as coisas, está por trás do nosso discurso, aparece isso. Eu estou aqui pra fazer o
que o mercado exige na figura das empresas? O que a prefeitura quer de nós, o
que nós queremos de nós. Nós estamos aqui representando pais de alunos, então
é preciso buscar o que eles precisam, do que os outros estão querendo da gente,
tanto prefeitura, quanto mercado. Só que por outro lado não pode se isolar. Tem
que ter essa relação, saber lidar com isso. Vamos preparar aluno para o mercado
de trabalho? Vamos. Mas um aluno que reflita. Se as pessoas são descartáveis, o
porquê disso e como mudar isso. Não existe aquele emprego que existia
antigamente. Você ficava vinte anos na mesma função. Estabilidade não existe
mais. Mas o porquê disso, qual é a história disso. Será que isso aí vem para
melhorar ou piorar. Temos que mostrar várias visões. De um lado isso é bom, do
outro isso é ruim. Agora você vai ter que fazer o seu valor”.

A ética pressupõe posicionamento, uma postura a ser adotada. Sendo o
professor o desencadeador da reflexão ética, ele coloca em sala de aula as suas
percepções, os seus valores, uma vez que não há educação neutra. Porém, tais
valores não devem confundirse com juízos de valores, com préconceitos: precisam
ser compreendidos como referenciais construídos, que implicam a tomada de
determinadas posturas que situam o professor nas suas ações pedagógicas.
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Nesse sentido, não há ética sem liberdade, pois não há sujeito sem liberdade.
Assim, a participação é uma construção ética. Participar significa ser sujeito, agir
para transformar, tornarse responsável pelos rumos da sociedade. É através do
diálogo, da argumentação, da discussão que se aprende a participar. Concordamos
com Cruz (2002, p. 7273), quando coloca que participar é:
Possibilidade de ser ouvido, ser levado a sério. Se autodeterminar
como sujeito livre, individual e coletivamente são, ao meu entender,
condições primárias de participação. Escravo, reificado, objetificado,
o homem se torna vítima da pior violência ética que se comete contra
a pessoa, que é não considerála como ser humano, priválo de sua
liberdade, cercear seu direito de se definir como pessoa, negarlhe a
possibilidade de intencionalidade em seus atos, coibirlhe a vontade
própria. Sem liberdade não há participação, sem participação não há
democracia, não há sociedade solidária, inclusiva, justa. Sem
liberdade e participação não há ética.

Na apresentação de algumas atividades desenvolvidas, o projeto demonstrou
a preocupação em instigar os alunos à participação, mostrandolhes a importância
de participar na sociedade, em sala de aula, como condição de opinar, de expor
idéias, de reivindicar e exigir direitos, de estar não somente presente, mas de se
representar como cidadão ativo na busca da melhoria do meio onde vive, numa
perspectiva de justiça e igualdade.
A atividade 1  “Formação de um grupo de representante de turmas”, a
atividade 2  “Reuniões com as salas de aula” e a atividade 3  “Eleição para

representantes” atendem aos objetivos propostos no trabalho das professoras, os
quais defendem que “a educação precisa ser repensada segundo as exigências do

mundo atual, que são colocadas segundo os princípios da modernidade reflexiva. A
educação precisa assumir seu verdadeiro papel na formação da consciência crítica,
disseminando a autonomia como valor central na defesa de um projeto de cidadania
moderno que promova a liberdade do homem”. (p. 20).
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A participação é conquistada e também construída. Para isso é preciso criar
condições e oportunidades que colaborem para essa construção. Partir da vivência
do aluno, de suas experiências pessoais é imprescindível para esse aprendizado. A
participação começa na família, com os deveres dos seus membros, com os papéis
que cada um exerce. Estendese ao bairro, com a participação da comunidade na
busca de melhorias à qualidade de vida. Na escola, ela passa a efetivarse mais
concretamente, pois se trabalha em grupos que têm idéias divergentes, interesses
próprios. É no processo de socialização que se compreende a importância da
atuação de cada pessoa no conjunto, no grupo. É através da interação, das relações
sociais

que

se

aprende

a

discutir,

dialogar,

respeitandose

o

diferente,

reconhecendose o outro como condição da própria existência. Esse é o processo
de desenvolvimento da alteridade, no qual, sob o ponto de vista ético, a liberdade é
o fundamento da construção e da busca da identidade pessoal e coletiva, bem como
de qualquer forma de construção social que se proponha inclusiva e solidária.
Portanto, é na relação dialógica que nós nos constituímos, que nos tornamos
sujeitos.
Para Cruz (2002, p. 71):
A negação do diálogo surge a dominação, como processo de
constituição relacional. É a imposição de um sobre o outro. É o
controle do outro. É a negação da palavra que o outro é. Por outro
lado, a aceitação imposta e incondicional da palavra do outro. É a
aniquilação ou corrupção da minha palavra que me faz dominado. Ao
contrário da dominação, o diálogo implica em tensão dialética. A
tensão fecunda o diálogo. A imposição o nega e neutraliza.

Nessa perspectiva, educação participativa é uma educação dialógica, onde a
construção e a reflexão são requisitos decisivos para que haja participação. A
dimensão ética é, impreterivelmente, uma dimensão participativa, autônoma e de
alteridade.
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Participativa porque se preocupa com o posicionamento, com a atuação do
“homemcidadão” na sociedade, enquanto ator e construtor. Autônoma no sentido de
contraporse ao desenvolvimento moral pelas imposições exteriores ao indivíduo e
por fomentar a capacidade dos indivíduos de avaliar e reformular os valores
norteadores da conduta. E de alteridade por implicar o reconhecimento do outro.
Como afirma Rios (2001, p. 121):
A relação social fundamental é uma relação entre sujeitos: euoutro.
Sendo uma relação simétrica. Perde, entretanto, sua simetria,
quando deixo de reconhecer, no outro, alguém como eu, humano do
mesmo modo, portador dos mesmos direitos. Não posso dizer que
sou EU, se não sou reconhecido pelo OUTRO e se não o reconheço
como alguém como EU.

É necessário distinguir ser diferente de ser desigual. A diversidade enriquece
a sociedade na medida em que valoriza cada um com suas capacidades e
potencialidades. Porém, a desigualdade considera natural estabelecer relações de
discriminação e exclusão a um determinado grupo, classe, privilegiando outros com
mais direitos. Sendo assim, ser diferente não é ser desigual.
É papel da escola discutir com os alunos essas questões éticas, defendendo
e mostrando a importância do respeito mútuo na relação entre os indivíduos. Educar
para a vida social é tarefa urgente da educação, a qual não deve preparar o aluno
para o conformismo, para a aceitação cega de regras e a inculcação de valores
morais, do bem e do mal, da religião. Ao contrário: cabelhe construir e reconstruir
valores éticos universais que busquem o bem comum, que primem pelas relações de
respeito, de solidariedade, de justiça, de cooperação, de igualdade, de liberdade, de
emancipação, de participação, de preservação, de paz.
Como afirma Moraes (2000, p. 226):
Uma educação para a Era das Relações almeja uma proposta
educacional que reflita e englobe tanto as dimensões materiais
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quanto espirituais da sociedade, que busque a superação de metas
voltadas para a erradicação do analfabetismo, a melhoria da
qualidade com equidade, a superação dos índices de evasão e
repetência, mas que, simultaneamente, favoreça a busca de
diferentes alternativas que ajudem as pessoas a aprender a conviver
e a criar um mundo de paz, harmonia, solidariedade e fraternidade.

Nesse sentido, a reflexão ética contribui como uma das possibilidades de
intervenção, mas não a única. É por isso que não se pode responsabilizar a ética por
formar alunos disciplinados. Ser ético é ver o outro como diferente, como único, com
potencialidade e capacidades. É estabelecer uma relação de respeito aos direitos
humanos, sociais e ambientais. É indignarse com as injustiças, pensando em outra
realidade diferente e melhor. É perceber nossas ações como importantes à
sociedade. É ter o conhecimento de que o questionamento ético pressupõe um
conflito entre interesse imediato e a longo prazo, e entre interesse particular e da
coletividade. Dessa maneira, estaremos construindo uma consciência ética.
A consciência ética é diferente de uma simples assimilação de
valores e normas morais vigentes na sociedade. Ela surge com a
“desconfiança” de que os valores morais da sociedade  ou os meus
 encobrem algum interesse particular não confiável ou inconsciente
que rompe com as próprias causas geradoras da moral.
Desconfiança de que interesses imediatos e menores são colocados
acima do bem da coletividade, ou que é negada aos seres humanos
a sua liberdade e a sua dignidade em nome de valores petrificados
ou de pseudoteorias. (SILVA; MO SUNG, 1995, p. 22)

A educação para a reflexão ética pressupõe a presença pedagógica junto ao
educando, com o objetivo de despertálo para os problemas e contradições da
sociedade contemporânea, sua forma de organização, tematizando a perspectiva
exclusivamente individualista, instrumental e centralizando o interesse do educando
sobre a dimensão do social e a responsabilidade que cabe a cada um na sua
transformação.
A reflexão ética na educação não garante a diminuição das desigualdades,
dos contrastes sociais, da miserabilidade, pois tais agravantes são econômicos,
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pautados numa estrutura maior e mais complexa, que exige mudanças no sistema
macroestrutural e no modelo econômico vigente. Para atingir a superestrutura, deve
se pensar em um projeto coletivo, societário, que ultrapasse as limitações escolares
e atinja instâncias políticas, sociais e culturais que contribuam na viabilização da
democracia e da cidadania, repensando e reconstruindo os paradigmas vigentes.
Esse projeto representa a busca pela realização do bem comum, entendido como
sinônimo de felicidade.
Se a felicidade é sinônimo de bem comum e se é esta a finalidade
dos indivíduos em sociedade, o trabalho de todos deve ser orientado
para que se alcance esse objetivo. O que é uma vida feliz senão a
possibilidade de viver plenamente o direito de acesso aos bens de
toda natureza produzidos pela sociedade e de participação na
construção de novos bens e direitos?. (RIOS, 2001, p. 107).

Para atingir esse objetivo, é fundamental a presença e a intervenção de um
educador consciente de seu papel político. Sua atividade profissional envolve
aspectos políticos, econômicos e sociais e, mais do que isso, tem uma dimensão
ética, cuja legitimidade está ligada a esses fins. A prática educativa sempre traz em
si uma filosofia política, tenha o educador consciência disso ou não. Tratase de um
problema filosófico de imensa importância, que remete para a necessidade de se
buscar o significado individual e coletivo do próprio trabalho.
A significação do trabalho do professor leva em consideração a maneira
como ele concebe o ensino, de que modo avalia o contexto econômico em que está
inserido, que estratégias seleciona para enfrentar os problemas apresentados em
sua prática pedagógica, como seleciona os conteúdos, que metodologia escolhe
para produzir o conhecimento, de que maneira pensa a avaliação. São fatores que
têm uma importância crucial na caracterização do perfil do professor. Assim,
evidenciase, fortemente, que sua ação é conduzida por uma intenção e que, desse

88

modo, está embutida de ideologias, de posicionamento. Portanto, sua intervenção
não é imparcial, mas intencional, tenha ele consciência disso ou não.
Nesse sentido, por ir ao encontro de uma pedagogia crítica preocupada com a
compreensão do relacionamento entre poder e conhecimento, o currículo é um
instrumento crucial. Numa sociedade sustentada pela racionalidade instrumental, o
professor vê no currículo apenas um veículo de organização e sistematização de
conteúdos, desarticulado com questões mais complexas. Ao selecionar conteúdos e
ao planejar, ele não concebe essas ações como sendo altamente ideológicas.
Quando se pensa no trabalho com a dimensão ética, o risco é ainda maior.
Dependendo da maneira como o professor articula os conteúdos, as disciplinas, a
construção do conhecimento, é que se delineará sua prática. Essa prática, quando
reflexiva e crítica, irá contribuir para ajudar os educandos a entenderem e
envolveremse no mundo ao seu redor, dandolhes a possibilidade de intervenção
para sua transformação.
Portanto, o conhecimento adquirido em sala de aula deve ajudar os
estudantes a participarem em questões vitais que afetam suas experiências
cotidianas, em vez de simplesmente endeusar os valores do pragmatismo
mercantilista. Esse conhecimento deve ter um objetivo mais emancipatório, ajudando
na criação de condições produtivas para a autodeterminação do estudante na
sociedade mais ampla. Nessa perspectiva, o currículo representa muito mais do que
um programa de estudo, um texto de sala de aula ou o vocabulário de um curso.
Mais do que isso, “ele representa a introdução a uma forma particular de vida; ele
serve, em parte, para preparar os estudantes para posições dominantes ou
subordinadas na sociedade existente” (MCLAREN, 1997, p. 216).
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Dessa maneira, a dimensão ética na educação vem contraporse ao currículo
que é inspirado na técnica, no pragmatismo, no ensino conteudista. Ela defende
uma proposta curricular que permite extrapolar a rigidez e a padronização,
valorizando o conhecimento como condição de superação da reprodução e alcance
da emancipação.
A tarefa do professor, numa pedagogia crítica, é contraporse à legitimação
de pressuposições de consenso, que vê a realidade como inalterada. Deve dignificar
a sua posição pelo reconhecimento de que a base de toda a agência humana, assim
como o ensino, apóiase em um comprometimento com as possibilidades da vida
humana e da liberdade. Como nos aponta Mclaren (1997, p. 267):
Eu argumentaria que os professores devem funcionar como mais do
que agentes de crítica social. Eles devem tentar moldar uma
linguagem de esperança que aponte para novas formas de relações
sociais e materiais que atendam aos princípios de liberdade e justiça.
Devem intervir ativamente na condução das questões humanas. O
discurso crítico deve ser mais do que simplesmente uma forma de
dissonância cultural, mais do que a tentativa de minar significados
dominantes e relações sociais. Ao contrário, deve servir para criar
uma comunidade democrática construída sobre uma linguagem de
associação pública e comprometimento com a transformação social.
O discurso crítico deve propor uma nova narrativa através da qual se
possa imaginar e lutar por um mundo qualitativamente melhor.
Devemos estar unidos em face a desigualdades esmagadoras, e a
pedagogia que usamos deve ser capaz de inflacionar a capacidade
humana de lutar contra as forças dominantes, ao mesmo tempo
rejeitando o desespero e a capitulação ao status quo. O ensino é
antecipatório, enraizado numa lógica dialética que faz da crítica e da
transformação seu desafio central (..).

Precisamos ter consciência de que apesar do comprometimento do professor,
de seu posicionamento político, das suas ações voltadas à reflexão ética da
sociedade, de seu trabalho provocador de mudanças e percepções, do desejo de
construir uma sociedade mais igualitária, justa e feliz, não há garantias de sucesso.
A educação para a dimensão ética é possível e extremamente importante, mas não
pode ser vista como a redentora de todos os problemas sociais. Ela é um valioso
instrumento, mas não o único. A formação ética não deve ser vista como meta fixa,
mas como construção constante, processual, cujo desenvolvimento não depende
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apenas da vontade soberana do indivíduo, mas do agir dialógico, interativo e
coletivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão tradicional da instrução de sala de aula e aprendizado como um
processo neutro, removido dos conceitos de poder, política, história e contexto, não
pode mais ser concebida e aceita como verdade.
A prática do ensino como atividade técnica, denominada por Schön (1983)

racionalidade técnica, e por Habermas (1971) razão instrumental da prática social,
reduzse à escolha e ativação de meios para a realização de objetivos. O ensino
tornase um meio para realizar fins externos, enfatizando a eficácia para atingir os
resultados preestabelecidos.
Nessa perspectiva, a educação é orientada pela economia de mercado, que
prioriza a técnica, o saberfazer, desvinculandose de uma visão de contexto. O
professor tornase um tarefeiro que se prende em ações isoladas, burocráticas,
conteudistas,

reproduzindo

um sistema,

uma

ideologia

de

alienação,

da

homogeneidade, do pensar acrítico e ahistórico.
A perspectiva técnica desenvolve a idéia de que a aprendizagem é uma
experiência individual; conseqüentemente, impõese tanto na escola como na
sociedade a ideologia do individualismo, da ênfase na competição e da importância
das aquisições individuais como único valor na vida da escola.
Gómez e Sacristán (2000, p. 83) afirmam que:
O problema fundamental que se coloca para a perspectiva técnica de
intervenção na aula é sua incapacidade para enfrentar a natureza
dos fenômenos educativos. A realidade social, ao contrário da
realidade física, resiste a ser enquadrada em esquemas fixos
preestabelecidos, resiste às classificações taxionômicas, às
generalizações universalmente válidas para todo tempo e contexto,
aos procedimentos algorítmicos, nos quais os passos se encadeiam
mecanicamente, conduzindo sempre aos mesmos resultados. A
realidade social e, concretamente, a realidade da aula é sempre

complexa, incerta, mutante, singular e carregada de opções de valor.

Para

enfrentar

a

sociedade

contemporânea,

com

sua

flexibilidade,

imprevisibilidade, contradições, desigualdades, não basta competência técnica. Ë
importante que se associe a idéia de técnica a de política.
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Como aponta Rios (2001, p. 96), “é preciso que a técnica seja fertilizada pela
determinação autônoma e consciente dos objetivos e finalidades, pelo compromisso
com as necessidades concretas do coletivo e pela presença da sensibilidade, da
criatividade”.
É fundamental a presença da atividade reflexiva que ultrapasse a dimensão
técnica e preocupese com a dimensão ética, comprometendose com a
transformação social, com os direitos humanos, com os grupos subordinados e
marginalizados, com a realização do bem comum. Portanto, é imprescindível o
posicionamento político, pois se fazem escolhas, se tomam decisões, necessidade
do agir orientado por construções teóricas iluminadas pela visão de homem e
mundo.
Nesse sentido, defendendose o comprometimento político do professor com
a educação e a urgência da reflexão ética da sociedade através do ensino,
analisamos o Projeto Ética: uma discussão para a construção da cidadania”, como
uma intervenção possibilitadora do trabalho com a dimensão ética.
Considerando o problema de pesquisa: De que modo se efetiva a mediação
entre ética e educação, no projeto Ëtica: uma discussão para a construção da
cidadania, considerando o contexto da sociedade neoliberal contemporânea?,
fizemos uma análise dos pressupostos essenciais do neoliberalismo, no que diz
respeito ao mundo do trabalho e suas implicações no paradigma educacional. Essa
análise

possibilitounos

a

compreensão

de

que

a

sociedade

neoliberal

contemporânea mostrase imprevisível, transformandose bruscamente, através de
avanços científicos e tecnológicos, pelo discurso da modernização. Com isso, visa a
alcançar, incondicionalmente, o aumento da produção e o crescimento do capital.
A referida sociedade é movida pela lógica do mercado, onde o conhecimento
tornase essencial para o sucesso
fronteiras

e

limites

para

no processo produtivo capitalista. Não há

o capital.

Reproduzemse

as

relações

sociais,

instrumentalizase o mundo da vida. O sistema do capital, desprovido de uma
orientação humanasocietal significativa, configurase como um sistema de controle
no qual o valor de uso é totalmente subordinado ao seu valor de troca, às
necessidades reprodutivas do próprio capital.
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As relações sociais caracterizamse como relações entre coisas, produtos; as
pessoas são vistas como mercadorias manipuladas e descartáveis. Ocorre a
supremacia do Ter em detrimento do Ser. Apregoamse valores individualistas,
egoístas, de competição, de destruição ambiental, consumistas, que desconsideram
o humano e o próprio planeta.
Nas palavras de Bihr (apud ANTUNES, 2000, p. 181),
(...) o modo de produção capitalista em seu conjunto, ao submeter a
natureza aos imperativos abstratos da reprodução do capital,
engendra a crise ecológica. Dentro do universo do capitalismo, o
desenvolvimento
das
forças
produtivas
convertese
em
desenvolvimento das forças destrutivas da natureza e dos homens.
De fonte de enriquecimento convertese em fonte de
empobrecimento, em que a única riqueza reconhecida não é o valor
de uso, mas essa abstração que é o valor. E, nesse mesmo universo,
a potência conquistada pela sociedade convertese em impotência
crescente dessa mesma sociedade (...).

O progresso técnico é visto como solução para os problemas. A Ética é
substituída pela técnica. O saberfazer é mais importante que o porquefazer.
Contrapondose a esse sistema excludente e massificador, que utiliza a educação
como instrumento para reproduzilo e sustentálo, colocase, nesta pesquisa, a
dimensão ética como uma possibilidade de enfrentamento e intervenção social.
O projeto analisado ofereceu condições teóricas e metodológicas de
discussão da dimensão ética. A ética, no projeto, foi concebida como sendo uma
reflexão

científica

sobre

os

costumes

e

ações

humanas.

Direcionouse,

teoricamente, nos questionamentos da moral vigente, estando além do bem e do
mal, do valor e do nãovalor, do dever e do nãodever. Entretanto, nas falas das
professoras e na descrição de algumas atividades, pudemos constatar que o projeto
em questão distanciouse dessa construção teórica, assemelhandose ao trabalho
com valores isolados, descontextualizados de um sistema, reduzindose a uma
doutrinação moral, desprendida de aspectos políticos e históricos. Nesse sentido,
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parece ter sido apresentado muito mais como obrigatoriedade e normatividade do
que como possibilidade real de mediação entre a ética e a educação.
(...) O ético não é norma, mas a origem da norma ética. O ético é
uma possibilidade, a norma moral é uma necessidade. O ético está
naturalmente presente na expressão de um costume ou no poder da
consciência , mas ele não pode ser absolutamente reduzido ou
confundido com determinada norma. (PAVIANI, p. 111).

A mediação entre ética e educação se estabelece através do diálogo, de uma
prática reflexiva (práxis), repensando os valores enaltecidos pela sociedade
neoliberal e confrontandoos com o desejo por uma sociedade regida pelo Bem
Comum, pela concretização dos Direitos Humanos e Ambientais, pela construção da
cidadania.
Educar para a cidadania é pensar num modelo de educação que defenda
princípios de autonomia e razão dialógica, e que os utilize como ferramentas que
tornem possíveis valores como a crítica, a abertura com os demais e o respeito aos
direitos humanos. Não significa violentar as crenças plurais da sociedade, mas
ajudar a viver uma vida mais justa e solidária.
Educar para a reflexão ética significa educar para o respeito à diversidade e
pluralidade, para a indignação pelas injustiças, alienação e exploração, para o
repúdio por ações preconceituosas e discriminatórias, para a preservação do meio
ambiente.
É preciso conceber a ética como postura a ser adotada, como análise crítica
da realidade cotidiana e de suas normas vigentes, como respeito à autonomia de
cada sujeito, pela defesa da razão dialógica. Assim, é preciso concebêla, também,
não como uma disciplina isolada, mas como um eixo transversal. A discussão das
questões sociais, morais, ambientais são muito complexas e amplas para serem
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contempladas em áreas ou disciplinas nos projetos curriculares. Devem ser
abordadas de modo multidisciplinar, por parte dos professores.
Assim, atividades de reflexão ética não devem recair em atividades
ocasionais e desordenadas, mas em atividades orientada por uma proposta de
objetivos e conteúdos sistemáticos; planejadas e contempladas nas disciplinas
curriculares, através de um diálogo aberto e crítico, num prisma interdisciplinar.
Nesse sentido, defendese a educação ética através de um currículo
integrado, encarandose o currículo, como aponta Mclaren, de forma política e
cultural, assumindose as dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas que
são categorias básicas para entender a escolarização contemporânea.
Basear um currículo na política cultural é romper com a racionalidade
instrumental que limita ou ignora ideais e princípios democráticos. É defender um
currículo que se contraponha à reprodução social. Nessa perspectiva, o professor é
um agente político e ético que faz muito mais do que legitimar consenso e
convenções: faz da sala de aula um espaço crítico que ameace a cultura dominante.
Giroux (1997) sustenta que, como alguém que leva a sério a relação entre
linguagem, conhecimento e poder, o professor deve primeiro dignificar a sua posição
pelo reconhecimento de que a base de toda a agência humana, assim como o
ensino, apóiase em um comprometimento com as possibilidades da vida humana e
da liberdade.
Se educar para a reflexão ética é provocar o desvelamento das contradições
e subalternidades, é exigir maior respeito às pessoas, reconhecendo o outro como
um ser diferente, mas não desigual, enaltecendo o homem como ator, criador e
construtor que deseja e tem o direito de ser feliz, concordase com Rios (2001), que
concebe a prática competente como uma aproximação de dois conceitos: Cidadania
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e Felicidade. Entendendose cidadania como participação de todos, como inclusão e
igualdade, e felicidade como ser reconhecido e ouvido, “a associação de felicidade e
cidadania se dá na medida em que o exercício da cidadania é possibilitador da
experiência da felicidade”.
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APÊNDICE 1

COLETA DE DADOS
Conhecendo os sujeitos da Pesquisa

Professora 1
1. ESCOLA: C.E.I. P. F. M.
2. NOME DO PROJETO: ÉTICA  UMA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
3. NOME DO PROFESSOR: E. C. L.
4. IDADE: 28 anos
5. FORMAÇÃO: magistério  Pedagogia  PósGraduação em Psicopedagogia
6. FUNÇÃO NA ESCOLA: Professora regente da segunda etapa do ciclo I
7. TEMPO DE CARREIRA PROFISSIONAL: 8 anos
8. TEMPO DE TRABALHO NA ESCOLA: 4 anos

Professora 2
9. 1. ESCOLA: C.E.I. P. F. M.
2. NOME DO PROJETO: ÉTICA  UMA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
3. NOME DO PROFESSOR: G. A. T. C.
4. IDADE: 42
5. FORMAÇÃO: Magistério
6. FUNÇÃO NA ESCOLA: Professora do Complexo 2  (1ª etapa do ciclo 1)
7. TEMPO DE CARREIRA PROFISSIONAL: 23 anos
8. TEMPO DE TRABALHO NA ESCOLA; 20 anos

Professora 3
1. ESCOLA: C.E.I. P. F. M.
2. NOME DO PROJETO: ÉTICA  UMA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
3. NOME DO PROFESSOR: D. G. V.
4. IDADE: 46 anos
5. FORMAÇÃO: magistério
6. FUNÇÃO NA ESCOLA: Professora do Complexo 2  (2ª etapa do ciclo 1)
7. TEMPO DE CARREIRA PROFISSIONAL: 25 anos
8. TEMPO DE TRABALHO NA ESCOLA: 22 anos
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Professora 4
1. ESCOLA: C.E.I. P. F. M.
2. NOME DO PROJETO: ÉTICA  UMA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
3. NOME DO PROFESSOR: E. K. J.
4. IDADE: 45 anos
5. FORMAÇÃO: Magistério e Pedagogia
6. FUNÇÃO NA ESCOLA:Professora regente da 2ª etapa do ciclo 1
7. TEMPO DE CARREIRA PROFISSIONAL: 20 anos
8. TEMPO DE TRABALHO NA ESCOLA: 5 anos

Professora 5
1. ESCOLA: C.E.I. P. F. M.
2. NOME DO PROJETO: ÉTICA  UMA DISCUSSÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
3. NOME DO PROFESSOR: A. S.
4. IDADE: 30 anos
5. FORMAÇÃO: magistério
6. FUNÇÃO NA ESCOLA: Professora de Ensino da Arte
7. TEMPO DE CARREIRA PROFISSIONAL: 5 anos
8. TEMPO DE TRABALHO NA ESCOLA: 1 ano
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ANEXO 1
Manual de Orientação  Projeto Fazendo Escola
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ANEXO 2
Relatório Final  Projeto Fazendo Escola

