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RESUMO 

Esta pesquisa objetivou descrever, analisar e discutir se o agir ético docente, no final do 
ensino médio e no último ano de graduação, é reproduzido pelos alunos em fase de 
conclusão de um período escolar que exige posturas políticas e pessoais, sejam na 
escolha profissional ou na entrada no mercado de trabalho e início de carreira. Para isto 
recorreu-se, como fundamento da pesquisa, ao pensamento fenomenológico de Hannah 
Arendt (1993; 1999; 2008; 2011; 2012; 2014) que, imbuída nas suas discussões sobre o 
conceito de homem e de sua ação política, aponta para uma ética do agir humano. Esta 
ação política e humana, segundo Freire (2001; 2005; 2007; 2010), traz consigo uma 
condição existencial do homem no mundo, sua capacidade de transformá-lo por meio do 
pensar, refletir e assim realizar escolhas. Aponta o diálogo como uma condição 
existencial crítica sobre a realidade ética ao se fazerem escolhas políticas para si e para 
os outros. A pesquisa de natureza quanti-qualitativa realizou uma análise descritiva, 
crítica e documental dos princípios éticos presentes nas propostas pedagógicas de três 
cursos do ensino médio e de três cursos de graduação. Para isto foi realizada uma coleta 
de dados, através de aplicação de um questionário com questões semiesturutradas, on 
line, a docentes e seus discentes das turmas citadas acima. Com a  análise do material 
coletado foi possível conhecer o perfil dos professores e de seus alunos e, através de 
análise de conteúdo, levantou-se categorias que permitiram descrever a ética existente 
no fazer pedagógico destes docentes e confrontá-las com a análise documental realizada 
nas propostas pedagógicas. Identificou-se as possíveis respostas sobre que ética existe 
na concepção dos discentes neste momento de escolhas. Seu agir permeado de ações 
que ora reproduzem literalmente as de seus professores e ora, mesmo que numa 
perspectiva inovadora, esta influenciada sempre pela sua formação escolar.  

 

Palavras-chave: Ética do Agir; Formação Humana; Formação Política. 
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ABSTRACT  

This researches it was aimed to describe, to analyze and to discuss if the ethical teaching 
acting at the end of high school and the last year of graduation, it is reproduced by 
students in stage of completion of a school period that requires requires political and 
personal attitude, are the professional choice or in entry into the labor market and early 
career . For this we used as the basis of research, the phenomenological approach of 
Hannah Arendt (1993; 1999; 2008; 2011; 2012; 2014), which imbued in their 
discussions about the concept of man and his political action, points to a ethics of 
human action . This policy and human action, according to Freire (2001; 2005; 2007; 
2010 ) carries an existential condition of man in the world , his ability to transform it 
through to think, to reflect and thus to make choices . Points the dialogue as a critical 
condition on existential about reality ethical political while making choices for 
themselves and others. The research of a quantitative and qualitative conducted a 
descriptive analysis , critique and document the ethical principles underpinning the 
educational proposals of three high school courses and three graduate courses . For this, 
was performed the data collection was conducted through a questionnaire with 
questions semiesturutradas, online, the teachers and their students of the classes 
mentioned above. With the analysis of the collected material was possible to know the 
profile of teachers and their students and , through content analysis , rose categories that 
to describe the allowed existing ethics teaching these teachers do and compare them 
with the document analysis performed on proposals pedagogical . We identified the 
possible answers that ethics exists in the design of the students at this time of choices . 
His to act of actions that permeate sometimes literally reproduce their teachers and 
sometimes , even a fresh perspective , always influenced by their schooling . 
 
Keywords : Ethics Act ; Human Formation ; Policy formation 
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GLOSSÁRIO  

Este glossário elucida conceitos cunhados por Hannah Arendt, presentes nas 
referências citadas neste trabalho. 

 
 
ANTISSEMITISMO: Forma de hostilizar o povo judeu. 

CONDIÇÃO HUMANA - compreende mais que as condições sob as quais a vida foi 
dada o homem. Não é o mesmo que natureza humana. 

FEMININE GENERIS- Aquilo que é próprio da condição feminina de agir. 

IMORTALIDADE - significa a continuidade do tempo. 

MUNDANIDADE - termo usado para designar o que pertence ao campo das atividades 
humanas. 

NATALIDADE – a capacidade que o homem possui de agir, iniciar algo novo se define 
ontologicamente pelo nascimento. Não é baseada em uma categoria biológica, mas sim 
política. Pode-se entender o nascimento na visão arendtiana como um segundo 
nascimento, no qual o recém-nascido é apresentado para mundo político.  

PÁRIA – pária refere-se ao indivíduo excluído da sociedade.  

PLURALIDADE - entendida como a condição da ação humana porque somos todos 
iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é igual a qualquer outro 
que viveu, vive ou viverá. Possui o duplo aspecto da igualdade e da distinção. É a 
igualdade que permite o convívio entre homens em sociedade, conhecer o passado e 
fazer planos para o futuro. 

SINGULAR - que é inerente ao homem, a capacidade que o ser humano possui de iniciar 
algo singularmente inédito.   

SIONISMO: movimento político e filosófico que defende o direito a autodeterminação 
do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano. 

VITA ACTIVA – em contraposição à vida contemplativa. São três atividades humanas 
fundamentais que compõem o ser humano: o trabalho, a obra e a ação.   A condição 
humana do trabalho é a própria vida. A condição humana da obra é a mundanidade. E a 
condição humana da ação, como única atividade que ocorre diretamente entre os 
homens. 
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INTRODUÇÃO 

  
O homem é um corpo consciente. Sua 
consciência, intencionada ao mundo, é sempre 
consciência de em permanente desapego até a 
realidade. Daí que seja próprio do homem estar 
em constantes relações com o mundo. 
(FREIRE,2011, p.100 ) 

  
Conhecer se a postura ética docente influencia na formação ética dos alunos, em 

final de curso ou no momento da escolha de profissão, é um fenômeno que se apresenta 

de forma desafiadora na construção desta investigação, sob o enfoque político-filosófico 

arendtiano1. Este fenômeno sinaliza que o momento histórico da sociedade atual, 

marcada por mudanças, incertezas e crises das mais distintas, solicita a atenção para os 

fenômenos que interpelam o agir humano. 

Preocupações éticas, principalmente neste último século, têm sido alvo de 

discussões árduas em nossa sociedade. Princípios éticos presentes na formação da 

sociedade e da educação propriamente dita, bem como nas relações éticas pautadas na 

existência humana, tornaram-se parte das instituições de educação, afinal, trabalham 

diretamente com o ser humano. “Se a educação é mediação, isso significa que ela não se 

justifica por si mesma, mas tem sua razão de ser nos efeitos que se prolongam para, 

além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica”. (SAVIANI, 

1997, p. 85) 

A partir desta pesquisa percebeu-se que há uma influência da postura ética do 

profissional docente, em sua dimensão humana, de acordo com a sua formação no 

ensino médio e ensino superior. Assim, suscitou, que existindo esta influência, como se 

dá? Se não existir, por quê?  

Refletir sobre as possíveis respostas a estes questionamentos e analisar a questão 

da postura ética do profissional docente e em que ética as escolas de educação básica e 

instituições de graduação estão pautadas, são os objetos de análise desta pesquisa.  

                                                           

1 Hannah Arendt (1906-1975) era de origem alemã e judia, viveu na época sombria do nazismo, foi 
naturalizada norte-americana, estudou filosofia política, foi muito influente para o pensamento político do 
século XX como contribui até os dias atuais. 

 



19 

 

Escolhas fazem parte do dia-a-dia, mas discutir o conceito de ética, agir, conduta 

humana e os processos que envolvem o agir humano na escola e promover uma 

compreensão da ética do agir foram tratados nessa pesquisa a partir de Arendt (1993, 

1999; 2008, 2011,2012, 2014) e Freire (2001; 2005, 2007, 2010, 2014).  

No capítulo I, foi abordada a formação humana pela visão de Arendt e Freire, 

alguns questionamentos foram levantados para uma melhor compreensão do agir ético 

na formação escolar e as perspectivas frente à diversidade humana de acordo com o agir 

pedagógico. Freire (2007) aponta que a verdadeira humanização somente é possível 

com a ética do ser humano, e não podemos aceitar o discurso manipulador que a 

globalização traz, causando sofrimentos para diferentes pessoas do mundo.  A formação 

humana na escola, em sua dimensão política, e por que não educacional, ao forjar o agir 

ético como constituição do ser humano considera que: 

O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, e sempre 
devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 
política, social, ideológica etc., que nos estão condenando à desumanização. 
O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se vem fazendo 
permanente na história que fazemos e que nos faz e re-faz. (FREIRE, 2005, 
p. 99.)  

 

A ética como valor a ser ensinado e constitutivo do agir humano, deve ser 

entendida como uma prática social, uma prática educacional e, sobretudo, uma prática 

humana. O que permite ao homem que ele seja entendido e compreendido como ser 

humano é o conhecimento incorporado, e não a formação massificada. Uma vez 

conhecendo a verdade, é possível comprometer-se e viver conscientemente através dos 

atos que transformam.  

Certamente não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um 
declínio sempre crescente nos padrões elementares na totalidade do sistema 
escolar, e a seriedade do problema tem sido autoridades para deter a maré. 
(ARENDT, 2011, p.221-222)  
 

Entender e compreender leis e direitos morais prescritos socialmente não 

significa ter a completude consciente da ética que está posta. Faz-se necessária a 

vivência para que a ação seja verdadeira. Existe um distanciamento entre o que se 

elabora e o que se vive, o ser humano está inserido em contextos históricos e a todo o 

momento se depara com escolhas. Assim, entende-se que a ética é um valor adquirido 

pela prática, parte constitutiva do perfil dos alunos que estão sendo preparados pelos 

docentes do século vinte e um. 
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No Capítulo II foram realizadas análises das propostas pedagógicas de três 

instituições de ensino médio público e privado e de três cursos de graduação de duas 

instituições de ensino superior, em seu ano de conclusão, do município de Pouso 

Alegre/MG. Estas análises das propostas pedagógicas realizadas foram fundamentadas 

na metodologia existencialista arenditiana, que compreende a realidade através do 

contexto em que cada instituição, docentes e discentes estão inseridos.  

No Capítulo III foi conceituada a metodologia empregada na pesquisa, sob a 

visão fenomenológica de Arendt (1989), que usa da descrição do objeto de pesquisa, 

uma forma de compreensão de si mesmo. Uma pesquisa de natureza dialética, com 

abordagem quanti-qualitativa.  Apresentou-se também neste capítulo, a pesquisa 

empírica realizada através de aplicação de questionários a professores e alunos do 

terceiro ano do ensino médio da educação básica e do último ano do ensino superior de 

um curso de licenciatura, de um bacharelado e de um tecnólogo, permitindo traçar o 

perfil dos alunos e professores pesquisados.  

No capítulo IV, através do levantamento de categorias, buscou-se encontrar  ética 

presente no agir da prática pedagógica em reflexo no agir do aluno.  As questões foram 

semiabertas, distribuídas de tal forma que permitiram, a partir dos dados colhidos, uma 

discussão da formação ética dos alunos no momento de escolhas, sejam estas 

profissionais ou humanas.  

Sob o ponto de vista qualitativo, foram investigados e analisados os resultados da 

aplicação de questionário aos alunos do terceiro ano do ensino médio de duas escolas 

públicas e uma privada. O questionário também foi aplicado aos professores dessas 

instituições, objetivando o confronto de respostas e categorização dos indicativos éticos 

que foram encontrados nas propostas pedagógicas do ensino médio e superior.  

Freire, convencido de que os educadores libertadores não são missionários, não 

são técnicos, não são meros professores. “Têm de se tornar, cada vez mais, militantes! 

Devem ser militantes no sentido politico dessa palavra. Algo mais que um ativista. Um 

militante é um ativista crítico”. (FREIRE, 1986, p.65).  

Essa ideia nos coloca frente ao posicionamento do professor que é crítico e 

examina a própria prática, não se permitindo aceitar como ser pronto e acabado, mas 

que reinventa a escola e por consequência a sociedade. Os dados coletados a partir dos 

questionários foram compilados em construção por meio de análise de conteúdo, com 

descrição e argumentação a partir de gráficos e tabelas que permitiram, de forma 

objetiva, comparar os dados entre si. 
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CAPÍTULO I 

AGIR ÉTICO, VITA ACTIVA, DIÁLOGO 

Formação Política e Humana na Escola 

 
...o trabalho assegura...a vida da espécie,... 

a obra...a futilidade da vida mortal,....  
...a ação cria a condição ....para a história. 

(ARENDT, 2010, p.10) 

 
Com intuito de conhecer como se dá a formação no processo educacional, do 

agir ético humano como condição existencial na imersão do mundo social e da 

cotidianidade escolar de cada um, esta pesquisa objetivou investigar, a partir da postura 

docente, sob a dimensão da ética e das escolhas políticas realizadas, que ética possuem 

os alunos ao terminarem o ensino médio e a educação superior. Este período de final e 

de início de outro nível de formação, seja acadêmico ou profissional, foi entendido aqui 

como propício para manifestação do agir humano, amparado em muitos valores, dentre 

eles, o da ética. 

Sob as perspectivas geradas pelos seguintes questionamentos: Em qual princípio 

ético está pautada a escola atual? Qual postura frente à diversidade humana? O agir 

pedagógico docente é capaz de extrapolar para sua ação ética social?  E, na tentativa de 

promover uma compreensão da ética do agir fundamentada em Arendt (1993, 1999; 

2008; 2011; 2012; 2014) e Freire (2001, 2005, 2007, 2010; 2014), todo trabalho de 

análise e compreensão carrega esta preocupação. 

A constituição humana, segundo Arendt (2014), é carregada de tradição e para 

esta explicação forja o termo vita activa2, que significa as condições básicas da 

atividade humana que determinam sua própria existência, o trabalho, a obra e a ação.                                     

Entende-se que a escola atual, de início de século vinte e um, esteja impregnada pelas 

determinações da sociedade capitalista que, cega pelo lucro, incentiva a todo custo a 

sociedade ao consumo. Esta mesma sociedade exige da escola mão de obra cada vez 

mais especializada, com isso a escola passa a cumprir o papel de formar o trabalhador, 

que se encontra alienado à sociedade de consumo. 

                                                           

2 Vide Glossário  
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Em Arendt (2014), o trabalho é, naturalmente, um processo biológico do corpo 

humano, tornando-se a própria vida do homem, sendo assim, o trabalho, atividade 

exclusiva da sociedade dos homens, com objetivo de transformação de seu mundo para 

um mundo melhor, tem o propósito apenas de alienação do trabalhador e de sua força de 

transformação em prol da produção, que gera lucro ao seu empregador. A obra 

representa a mundanidade3 da condição humana, no século vinte, mundanidade esta, 

abordada pela filósofa, está contaminada pela instrumentalização da força de trabalho 

do homem e sua alienação à sociedade de consumo.  E por último, a ação como 

condição política de cada um na sua pluralidade4, como única atividade humana que 

ocorre sem a mediação das coisas ou das matérias, pois corresponde a que o homem 

vive e habita o mundo. 

Estas três dimensões arendtianas atuam na constituição do humano, frente à 

realidade do profissional docente atual, inserido numa época histórica, em que os jovens 

possuem muitas informações, devido à globalização e à evolução rápida informacional 

do final do século vinte ao vinte um. Mas estes mesmos jovens correm um sério risco de 

não saberem o que fazer com estas informações todas. O que aparenta ser da 

responsabilidade escolar, do profissional docente em formar para o mercado de 

trabalho, gera uma atitude ética que advém deste agir discente. Mas que atitude é esta? 

 

1.1. Hannah Arendt: da trajetória biográfica à dimensão política do agir ético 

Na busca pela apropriação e construção do conceito da ética do agir, como foco 

desta pesquisa na reflexão da formação humana apontada por Arendt (2014), prender-se 

à virtude ética que, apesar de ser adquirida, “parece aperfeiçoar o sujeito que ela 

qualifica e propiciar-lhe uma atividade perfeita.” (PHILIPPE, 2002, p.44). Sendo assim, 

de acordo como objeto deste trabalho que foi investigar se há influência do agir do 

educador, espelhado nas escolhas e atitudes dos seus educandos, seja pela forma com 

que o professor age ao realizar opções, escolhas e até nos momentos de decidir por algo 

e não por outro, pode sim, tornar-se para seu aluno um espelho que leva a um reflexo na 

reprodução desta ética do agir no seu dia a dia. 

 Na visão fenomenológica de Arendt (2010), a necessidade de compreender a 

realidade existencial do fenômeno ético nas relações de alteridade e de reflexão sobre 

                                                           

3 Vide Glossário 
4 Vide Glossário  
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cada agir, pressupõe-se uma ética construída de forma refletida ou alienada.  Segundo 

Arendt (2010) a política surge entre homens, e depende da liberdade e espontaneidade 

para a criação de um espaço genuinamente político. Portanto, o homem não nasce 

político, ele se torna político quando há as condições necessárias para isto.  

Como cientista política e judia, Arendt (2008) focou seus estudos em temas 

como a banalidade das ações humanas e na burocracia presente no cotidiano social que 

afeta existência humana, para isto recorreu à sua experiência do mal no regime nazista e 

comungou com a visão existencialista do filósofo alemão Heidegger, seu mestre e 

mentor. Defendia que as razões pelas quais as pessoas agem podem ser o fato de elas 

sucumbirem às falhas de pensamento e julgamento.  

Por trabalhar o contexto sociopolítico e cultural, suas maiores referências estão 

em Heidegger e Jaspers, seus mentores. Viveu e presenciou todo século vinte, em que 

vários acontecimentos da história marcaram sua obra. As origens do totalitarismo 

(2012), obra fundamental para a discussão da passagem do século dezenove para o 

vinte, escrito em 1951 nos EUA, aprofunda seus estudos sobre os regimes políticos 

ditatoriais e depois do julgamento dos nazistas revê o conceito de mal radical, na obra 

de Eichmann em Jerusalém (1999), aborda a banalização do mal.  

Seus pais eram do partido social democrata que abrigava os marxistas e os 

comunistas, além dos filiados nas décadas de trinta e quarenta com a radicalização do 

antissemitismo. Com a discussão da assimilação, de se tornar apátrida, abriu-se uma 

possibilidade para os Judeus, permanecerem como judeus ou assimilar a cultura alemã; 

assim como Hannah Arendt na França, mas não era francesa.   

Na educação escolar, a condição de assimilação, diante o estranhamento de 

quem se é e do que se faz neste espaço de educação, torna-se questão relevante. Estar, 

mas não ser da escola, pode ser que os estudos ainda não respondam a isso, pois o 

problema epistemológico se apresenta, com dimensão política, segundo Arendt (2014). 

Mas, pode-se refletir sobre o referencial arendtiano quanto a ficar na periferia 

intelectual, escrever de forma clara, porém firme.  E, onde situa a atualidade do seu 

pensamento? Por que suas questões ultrapassam o tempo histórico?  Arendt (1988) 

levanta questões fundamentais para exercer a reflexão ética, aborda, em seu único texto 

escrito para educação5, sobre a forma com que a escola sucumbe ou camufla os 

conflitos. Questiona o sentido de o jovem ir para a escola estudar, pois compreende que 

                                                           

5 Texto A Crise na educação 
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há alunos na escola, mas nunca estiveram na escola. Permite e defende que se deve 

pensar a partir de situações, de um contexto, para se entender a educação. 

A visão existencialista de Heidegger (2012) difere da visão de Arendt quanto a 

conceitos relacionados ao Ser e Tempo6. Enquanto que, para seu mestre, o ser e o 

tempo, com um existencialismo aberto, enfraquecem a inteligência para a história 

humana, na visão arendtiana o ser e o tempo (temporalidade), apresentam a relação com 

a comunidade, o diálogo, a amizade, a pluralidade, a natalidade e a ação. 

A visão de mundo arendtiana é pautada na hermenêutica (interpretação), posta 

na sua concepção contaminada pela fenomenologia, que faz uso da descrição e análise 

dos fatos e não somente pela descrição única de conceitos abstratos. O que importa 

nesta visão é a compreensão do significado da ação humana, do seu agir, o que mostra 

uma dialética, ao ser confrontada com o mundo pela questão judaica, pois foi adepta ao 

sionismo7 alemão em resposta ao antissemitismo8, afirma Lafer (2008).   

Arendt (2008) sempre teve afeição pela vida existencial, e segundo esta visão, é 

nas relações intersubjetivas, que os seres humanos se revelam e o sujeito é desvelado 

através das histórias construídas, como resultados da ação e do discurso. Arendt morreu 

em 4 de dezembro de 1975, interrompendo a conclusão da obra A vida do espírito, que 

assim como a Condição Humana está dividido em três partes – Labor, Trabalho e Ação; 

sua última obra também conceberiam três atividades básicas – O Pensar, O Querer e O 

Julgar, estando este último não concluído, devido sua morte.  

Ninguém é autor da sua própria vida, mas sim seu sujeito – na dupla acepção 
da palavra. Toda vida humana compreendida entre o nascimento e a morte, 
constitui uma história, que se insere na História – livro de muitos atores e 
narradores, mas sem autores tangíveis. (ARENDT, 2014, p. 231) 

 

Lafer (2008), que foi aluno e estudioso de Arendt, a partir dos conceitos 

arendtianos aponta para a capacidade de julgar o particular sem dissolvê-lo do geral, faz 

com que os fatos particulares percam sua eventualidade ao adquirir o significado 

humano, aceitando a história como ela é.  Com a capacidade arendtiana de abstração de 

fatos e situações concretas, preocupou-se em explorar a partir desta condição, temas 

como o totalitarismo, a falta de democracia no campo político, as garantias de direitos 

individuais e a revolução.  

                                                           

6 Categorias trabalhadas por Heidegger, presentes na obra O Ser e o Tempo, 1927. 
7 Vide glossário. 
8 Vide Glossário  
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A partir destas abordagens temáticas concebe-se a condição humana diferente de 

natureza humana, pois a condição humana difere de acordo com o contexto histórico e a  

que o homem impõe-se para sobreviver. Em seus relatos, afirma Lafer (2008), estas 

análises arendtianas tratam das pessoas no mundo e não do mundo das pessoas, fazendo 

assim uma distinção entre o público e o privado. Através de suas histórias, esclarece 

conceitos e categorias, o íntimo e o público, sendo o íntimo entendido como do domínio 

público que se transforma.  

A banalização de grandes crimes9, como exemplo, não deixa Arendt à margem 

do holocausto, mas explica a posição pária consciente. O pária é aquele que não exerce 

seu papel social, tem potencial, mas não faz sua parte, explicando não só a banalidade 

do mal que leva o ser humano cometer erros ou crimes, como bem mostra ao abordar o 

totalitarismo nazista.  Lafer (2008) ressalta que a visão arendtiana sobre o vínculo entre 

o bom homem e o bom cidadão através de estudos sobre o mal levaram à reflexão de 

como construir uma pólis onde o homem, qualquer que seja ele, não seja visto como 

supérfluo, tendo a liberdade e a justiça como princípios da ação política, sendo esta 

condição de dignidade, exige a pluralidade, para que o senso comum seja uma livre 

discussão.  

Lafer (2008) coloca que a visão arendtiana sofre influências marxistas por um 

período histórico, e graças ao seu contato com pessoas politizadas da esquerda alemã, 

pessoas estas formadas na escola marxista da teoria e da práxis (luta de classes), 

condição de apátrida, contribuiu para o seu modo de vida ser marcado pela simpatia, 

pela força da amizade e pelo amor, dimensões estas que confirmavam sua dignidade 

humana. Tinha vocação para amizade e foram os amigos que a ajudaram a enfrentar 

todos os momentos conflituosos que viveu10.  

Sendo uma feminine generis11, refletiu sobre a condição humana, questionando 

movimentos isolados de mulheres, mas que todas fossem atentas às discriminações 

políticas e jurídicas com igualdade renegada. Sentia-se incomodada por ocupar um 

espaço de mulher excepcional.  

 

                                                           

9 Para Arendt abdicar de pensar também é crime. 
10 Referimo-nos aqui, desde sua infância e adolescência sem pai, sua capacidade ímpar e  inteligível de 
conquistar para si todos os espaços de conhecimentos buscados, da fuga da Alemanha nazista, da 
sobrevivência e fuga do campo de concentração da França, sua chegada na condição de apátrida nos 
Estados Unidos e sua conquista pela cidadania americana. 
11 Vide glossário 
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Não pertenço ao círculo de filósofos. Meu oficio – para exprimir de uma 
maneira geral – é a teoria política. Não me sinto em absoluto uma filósofa, 
nem creio que seria aceita no círculo de filósofos, ao contrário do que 
você(Gunter Gaus), afirma com tanta amabilidade. (... ) na verdade, correndo 
o risco de parecer antiquada, sempre pensei que existiam determinadas 
atividades que não convinham às mulheres, que não combinavam com elas, 
se posso assim me expressar.  (Arendt, 1993, p.123) 

 

Também acreditou que a velhice poderia trazer grandes feitos como produtos do 

pensamento, caráter e juízo. Aponta Lafer (2008) que Arendt acreditava que é na 

velhice que acontece o tempo da meditação. O seu reconhecimento público era algo que 

levava a tentação que dificultava o juízo, lembrando-se das catástrofes políticas após o 

poder da fama. Por isso tinha certo distanciamento pelo reconhecimento. Mas 

maravilhava-se diante do espetáculo do mundo, este com beleza e significado.  

 

1.2 Da visão arendtiana à constituição do agir ético humano 

Como base teórica da compreensão desta pesquisa, surgiu a necessidade de 

compreender em obras diferentes de H. Arendt conceitos que compõem a dimensão do 

agir humano, situação esta que permitiu identificar princípios éticos implícitos em sua 

maneira de pensar e agir, pois nenhum tratado filosófico sobre ética Arendt escreveu. 

Contaminada pelo contexto do nazismo, de sistemas totalitários e por ser judia e 

apátrida, a visão arendtiana ao conceituar o humano em seu agir político, entende que 

unir um só povo, um só império a um só líder poderia ser uma condição para refletir 

sobre a questão de um mundo melhor e mais justo.  

Para Arendt (1999), estar perto de um fato, envolvido ou não com ele,  sem uma 

reflexão do mesmo, faz com que o mal presente se transforme em algo banal, onde o 

conveniente se torne permitido, ou melhor, o mal se justifique pela própria normalidade 

do fato, pois se tornou corriqueiro e não pela dualidade entre dever e consciência.  

Suscita com isto o seguinte questionamento: Não sou responsável pelo mal que cometo 

quando assumo minha posição de obediência às ordens hierárquicas?  

Neste questionamento, pode-se identificar uma preocupação ética na 

constituição do sujeito que pode deixar de se tornar responsável pelo seu agir, uma vez 

que não exerce o pensar sobre as ações em que se encontra envolvido. Para 

exemplificar, situação comumente em educação, quando um aluno ou um professor é 

questionado por coisas banais, mas que inseridos na cultura de não assumir suas 

responsabilidades e do comodismo em se alienar às possíveis ordens emanadas da 
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gestão educacional, expressam-se numa postura de obediência às ordens sem parar 

nenhum instante para pensar e refletir sobre seu agir nesta situação. Se a ação for para o 

bem ou mal das pessoas envolvidas não lhes cabe refletir, pois sua atitude está presa à 

obediência cega da hierarquia de poder. 

O pensamento, na visão arendtiana, permite que cada ser humano possa voltar às 

origens para dar dignidade a sua existência, para que a política “frequentemente 

reduzida à ética e à determinação dos valores morais que deveriam guiar o 

comportamento do homem de ação” (ARENDT, 1993, p.8) possa salvar o hábito de um 

pensamento que corrói o envolvimento de todos em prol de seus posicionamentos. 

Arendt (1999), ao se preocupar com a condição do ser humano, entende que, 

pela existência desta condição, o homem sofre a tentação de ser bom. Assim se reporta 

ao texto do mandamento bíblico que afirma não matarás, na busca por respostas para o 

bem e o mal, e quando se vê, no julgamento de um nazista12 e consegue fazer análises 

que signifiquem a condição humana, na reflexão que leva à compreensão de que 

entender é diferente de perdoar. Com isto vive a experiência do mal e suas 

consequências, ao definir o homem como um ser pensante, condição que antecede o 

agir. É possível afirmar, então, que segundo Arendt (1999), um pensar técnico, 

pragmático, longe da ética da responsabilidade apresenta um mal que é sempre extremo 

na sua natureza de ser. 

Arendt (1999) sofreu todas as consequências, do abandono dos amigos ao 

repúdio da comunidade de judeus na América, ao colocar em sua obra Eichemman em 

Jerusalém (1999), a verdade do holocausto sob a ótica da condição humana, que 

segundo a filósofa, é capaz das maiores atrocidades contra os seus, apenas pela atitude 

passiva da obediência em detrimento do não pensar. Houve a necessidade de expor que 

na injustiça de um julgamento, no momento em que a pessoa deixa de ser única e 

transforma-se em um sistema, ao cumprir ordens maiores, levando em consideração a 

lealdade e não a coragem de ser si própria, a capacidade humana de agir com coragem 

exige a priori o exercício do pensar. 

 

 

                                                           

12 Data do julgamento de Eichmman – 11 de Abril de 1961 
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Hoje,... Este homem futuro, que segundo cientistas será produzido em menos 
de um século, parece motivado por uma rebelião contra a existência humana 
tal como nos foi dada - um dom gratuito vindo do nada (secularmente 
falando), que ele deseja trocar, por assim dizer por algo produzido por ele 
mesmo. Seria como se nosso cérebro, condição material e física do 
pensamento, não pudesse acompanhar o que fazemos, de modo que, de agora 
em diante, necessitaríamos realmente de máquinas que pensassem e falassem 
por nós. Se realmente for comprovado esse divorcio definitivo entre o 
conhecimento (no sentido moderno de know how) e o pensamento, então 
passaremos sem dúvida a condição de escravos indefesos, não tanto de nossas 
máquinas como de nosso know how, criaturas desprovidas de raciocínio, à 
mercê de qualquer engenhoca tecnicamente possível, por mais mortífera que 
seja. (ARENDT, 2014, p. 3).  
 

 Partindo da Epígrafe escrita por Heiddger (2012) na obra A vida do espírito, que 

“pensar não traz conhecimento como fazem as ciências. Pensar não produz sabedoria 

pratica utilizável. Pensar não resolve enigmas do universo. Pensar não nos dota 

diretamente como o poder de agir”, (ARENDT, 2014 p.17). Ao compreender que o 

pensar é igual ao conhecer, traduzindo sua intenção, de que o pensar vai na contramão 

do que a ciência moderna fez, Arendt (2014), nesta obra, a consolidação da condição 

humana é apresentada através das outras três condições para a existência humana: o 

pensar, o querer e o julgar, sendo uma das formas de se enfrentar a crise da 

modernidade. 

 

1.3 Hannah e a Educação  

Arendt (2011), apesar de ser tratada como filósofa e pensadora do século vinte 

entendia-se como cientista política, por várias vezes se expressou assim, afirma que a 

educação do século vinte estava longe de ser compreendida como uma educação 

humanizadora. Esta afirmativa pode ser constatada em uma das suas obras que aborda 

educação, Entre o Passado e o Futuro de 1954.  
 

A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em quase toda 
a esfera da vida se manifesta diversamente em cada país, envolvendo áreas e 
assumindo diversas formas [...] e a crise periódica na educação, que se tornou 
no transcurso da última década pelo menos, um problema político de primeira 
grandeza, aparecendo quase diariamente no noticiário jornalístico. 
(ARENDT, 2011, p.221) 
 

A escola atual procura acompanhar o que se denomina como progresso 

científico. Há uma tentativa de trazer para a escola tudo que há de mais novo, mas não 

se dá conta de que a produção de conhecimento é mais densa do que acompanhar as 

novas tecnologias ou o próprio progresso científico. Não se pergunta se é possível 

universalizar o progresso científico ou tecnologias, há o desespero de encontrar no 

especialista a resposta para o problema.  
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Os conhecimentos da geração mais velha se mostram em parte obsoletos. Os 

professores mais experientes sentem-se despossuídos de saber para se trabalhar com 

seus alunos. Deram-se conta que seus saberes não são suficientes. Com esse embate, 

alguns desistem de ensinar ou buscam por soluções imediatas. Perderam o papel de 

quem apresenta aos mais jovens um universo da cultura capaz de dar conta dos desafios 

presentes no futuro. O próprio professor perdeu sua referência.  

Nos anos sessenta, Arendt (2011) já assinalava esses problemas em sua obra 

Entre o passado e o futuro – crise na educação. Segundo este texto a educação tem uma 

dupla função: ajudar a conhecer o mundo e ajudar a pensar o mundo.  São coisas 

distintas, porém não separadas. Assim como a informação e o conhecimento, 

complementam-se, mas não são a mesma coisa. Porém, essa confusão é comum. 

Tecnologias acessam conhecimento, professores organizam as informações que podem 

ou não ser um conhecimento. 

Terminamos o século vinte e entramos no século vinte e um com uma crise 

educacional instaurada, isto se deve às condições políticas, econômicas e sociais, 

também à constante crise do humano que busca por resultados e respostas que lhe 

garantam, de alguma forma, uma formação que sustente sua condição primeira, a da 

existência.  “Uma crise na educação em qualquer ocasião originaria séria preocupação, 

mesmo se não refletisse, como ocorre no presente caso, uma crise e uma instabilidade 

mais gerais na sociedade moderna.” (ARENDT, 2011, p.234).  

Renovar um mundo comum, onde todos os indivíduos possam ser felizes, é 

tarefa da educação, e com a ética, no seu sentido mais simples, a conduta humana 

segundo um sistema de valores que sugerem o exercício de libertação e do 

compromisso, Arendt (2011) apresenta o papel de educador como sujeito 

transformador, pois uma vez que se encontra em crise de princípios constantemente, “a 

essência da educação é a natalidade” (Arendt, 2011, p.223).  

Educação, universo que abarca a condição da natalidade13, significa que uma vez 

que os recém-chegados ao mundo o encontram pronto, mas possuem o potencial de 

mudá-lo, quando a educação, então, assume a responsabilidade para uma ação livre. A 

realidade é dada pelos que já fazem parte da história iniciada, porém ela pode ser 

interrompida ou se iniciar em algo totalmente novo.  

                                                           

13 Vide Glossário. 
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Ao agir e falar, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas 
identidades pessoais únicas, e assim fazem seu aparecimento no mundo 
humano, enquanto suas identidades físicas aparecem, sem qualquer atividade 
própria, na conformação singular do corpo e no som singular da voz. 
(ARENDT, 2014, p.224).  
 

O renovar surge com o nascimento biológico, dá aos novos a oportunidade de 

contribuir para um mundo único e novo através da singularidade. Ao conservar um 

mundo que é constituído pelo trabalho e ação, os seres humanos podem criar e recriar 

formas de interação e convivência, indo além das necessidades básicas da 

sobrevivência. Participar do mundo é algo específico do ser humano, mas as escolhas 

são o que garante a mera sobrevivência ou a continuidade de uma natureza que pode ser 

transformada. 

A visão arendtiana se preocupa com as necessidades básicas vitais, denominada 

como já afirmamos no início do capítulo como vita activa, ou seja, uma atividade 

humana que abarca três dimensões, o trabalho, a ação e o pensamento, que 

compreendem as atividades do mundo humano e o labor, correspondente a uma de 

nossas condições de existência no mundo humano.  

É na ação que o agir humano, visto como condição de pluralidade dos seres 

humanos, que há a garantia da convivência no mundo social. Apesar de sermos seres 

humanos singulares, não vivemos no singular, mas na pluralidade14, estabelecendo um 

mundo comum. De acordo com estes conceitos arendtianos trabalhados creditam a 

importância de compreender que existem coisas e assuntos essenciais, justamente por 

serem comuns. Também aponta para a importância da comunicação, entre as pessoas e 

no senso comum, possibilitados pela realidade de se comunicar e compartilhar uma 

percepção do mundo e de nós mesmos.  
 

Por um lado, a realidade do que percebo é garantida por seu contexto 
mundano, que inclui outros seres que percebem como eu; por outro lado, ela 
é percebida pelo trabalho conjunto dos meus cinco sentidos. O que, desde 
São Tomas de Aquino chamamos de senso comum [...]. Esse mesmo sentido, 
um ‘sexto sentido’, misterioso, porque não pode ser localizado como um 
órgão corporal, adequa as sensações de meus cinco sentidos estritamente 
privados [...] a um mundo comum compartilhado pelos outros. (ARENDT, 
1993, p.39) 

 

Assim, com a comunicação, a nossa subjetividade adquire uma objetividade, 

ponto de constituição para um mundo comum a ser partilhado com os que são 

contemporâneos, a partir de ideias dos que nos anteciparam e dos que estão por vir. É 

                                                           

14 Vide Glossário. 
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tarefa da educação, portanto, apresentar o mundo aos recém-chegados. “Na medida em 

que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se introduzi-la aos poucos a 

ele.” (ARENDT, 2011, p.239).  

Nesta segunda década do século vinte e um, num contexto de país em 

desenvolvimento, seja política ou economicamente, onde educação escolar é um valor 

ainda a ser incorporado culturalmente, todos os dias temos notícias tristes sobre a 

educação, a escola e a formação da sociedade. Vive-se, em um mundo assolado por 

crises, do social ao humano. O agir político humano está intimamente ligado a estes 

estágios de crises, e muitas vezes impossibilitado de transformar-se e adequar-se às 

realidades vigentes, no caso aqui a presença do Estado no âmbito educacional, através 

de políticas públicas e da presença do Capitalismo, como quem dita à escola que 

homem necessita de ser formado.  

 

1.4 Do pensar arenditiano ao diálogo freiriano  

Ao buscar fundamentos que nos levem a pensar uma formação humana e política 

na escola para o agir ético dos alunos em toda a sociedade, percebe-se que Freire e 

Arendt comungam do mesmo pensamento quando o assunto é educação.  Arendt (1993) 

possui um único escrito sobre educação, enquanto Freire dedicou sua vida aos estudos 

para uma educação que acredita ser, 

permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou 
certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de 
um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de 
sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à 
sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia, e, assim, saber 
que podia ser mais.  (FREIRE, 2001, p. 20).  
 

 Freire, um dos maiores intelectuais brasileiros no campo educacional do século 

vinte, tem como categoria, ao abordar o fazer educativo escolar, o diálogo, que para ele, 

possibilita a compreensão ético-critica-política da educação e formar cidadãos 

conscientes, que possam transformar a ordem social. De acordo palestra realizada em 

Recife no I Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos – ENEJA, em 25 de 

abril de 1998, Ana Maria de Araújo Freire, esposa de Paulo Freire, conta que sua vida e 

sua obra se confundem, pois  

não escreveu sobre coisas abstratas ou distantes; que ouviu falar. Escreveu 
sobre o óbvio, o cotidiano, sobre aquilo que se via (que ele via), que se 
observava (que ele observava), que se escutava (que ele escutava) e o que se 
sentia (o que ele sentia) todos os dias.  (ARAÚJO, 1998) 
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Nasceu no dia 19 de setembro de 1921 em Recife /PE. “Amou seus pais com 

tolerou (aceitou) que o catolicismo fosse ensinado e incentivado à Paulo Freire por parte 

de sua mãe” (ARAÚJO, 1998). Viveu numa família de classe média, e com a crise 

mundial de 1929 enfrentou problemas econômicos e também a perda de seu pai. Apesar 

de ter-se formado em Direito, não seguiu a carreira, levando sua vida profissional para o 

magistério, com ideias pedagógicas formadas na observação dos alunos. De acordo com 

o Instituto Paulo Freire, (2014) ele foi quase tudo o que deve ser como educador, de 

professor de escola a criador de ideias e “métodos”. Alfabetizou trezentas pessoas em 

um ano com um programa em 1963 no Rio Grande do Norte. Em 1964, quando 

coordenava o Plano Nacional de Alfabetização do então presidente João Goulart, foi 

preso em função do golpe militar. Escreveu então seu livro mais conhecido, a 

Pedagogia do Oprimido, em 1968. Voltou do exílio ao Brasil em 1979 já ingressando 

na vida universitária. Morreu em 1997, de enfarte, tendo traduzidas suas obras em mais 

de vinte idiomas.  

 O diálogo para Freire (2005) é essencial na prática educativa. Alguns elementos 

constitutivos para o diálogo estão na dimensão da ação e da reflexão, não se separando, 

pois “não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira 

seja transformar o mundo.” (FREIRE, 2005, p.89). Proferir palavras verdadeiras não 

deve ser privilégio de alguns. É sim um direito de todos os homens, pois ao dialogar, os 

homens nascem.  Por isso, o diálogo “é uma exigência existencial” (FREIRE, 2005, 

p.91)  

 Arendt e Freire aproximam-se na questão do diálogo, pois, “o elemento político, 

reside no fato de que, no verdadeiro diálogo, cada um pode compreender a verdade 

inerente à opinião do outro” (ARENDT, 1993, p. 99), comungando dessa mesma ideia, 

que “se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na 

desesperança (...), pois não há diálogo verdadeiro se os sujeitos do diálogo nada 

esperam do seu que fazer” (FREIRE, 2005, p. 95), e assim, os homens se reconhecem 

em uma relação inquebrável de solidariedade.  

 O pensar também é uma categoria de análise arendtiana, que aproxima Freire e 

Arendt. “O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos uma das 

bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é 

a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo”(FREIRE, 2014, p.30). 

Arendt em sua obra A Vida do Espírito (2014), apresenta o pensar como algo que não 

necessita de causas ou objetivos. “Assim, tenho consciência de mim, não de como 
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apareço para mim, não de como sou em mim mesmo, mas apenas de que sou. (...) o eu 

penso expressa o ato de determinação da minha existência” (ARENDT, 2014, p. 60). 

Compreender em Freire que pensar certo é uma busca constante para novos 

entendimentos e em Arendt que a atividade de pensar expressa a própria existência 

aproxima os autores para a necessidade de pensar em educação para poder agir em 

educação. É necessário aguçar o pensamento na aprendizagem, levando o aluno a 

refletir, considerar as opiniões dos outros, compreender o real sentido de estar no 

mundo e quais atitudes podem ser significativas para a mudança de uma realidade social 

e educacional com grandes dificuldades.  

 A educação deve constituir-se na comunicação, “no sentir comum uma realidade 

que não pode ser vista mecanicistamente compartimentada” (FREIRE, 2005, p.117). 

Entendeu-se nesta pesquisa que a ética é uma condição para que a educação se construa 

de maneira que se encontrem respostas para a influência dos docentes no agir ético dos 

discentes, a formação política e humana deve ser assumida e contextualizada com a 

existência humana, com o diálogo, o pensar e o agir.  

  

1.5 A condição política de Freire e Arendt  

Falar em educação como o espaço da formação política e humana é considerar 

que não deve existir, segundo Freire (2001) uma prática educativa que seja neutra e 

apolítica. É necessário que um fim seja sempre perseguido. Não ser neutro, não deve 

implicar uma posição de autoritarismo, mas sim, educar para escolhas e opções. Ainda 

no pensamento freireano, “não pode haver caminho mais ético, mais verdadeiramente 

democrático do que testemunhar aos educandos como pensamos” (FREIRE, 2001, p.38) 

e ao mostrar os sonhos, utopias, apresentar provas concretas do porquê lutamos e 

pensamos, mas, em todas as situações, respeitando o que cada um pensar.  

A formação humana e política necessitam de rupturas, decisão, posicionamento. 

Educar é dialogar com o mundo e entender a visão que temos dele juntamente com os 

alunos, sem imposições. Ter consciência de como atuar no mundo em função das 

finalidades a que se propõem educandos e educadores “ao terem o ponto de decisão de 

sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros” (FREIRE, 2005, p. 

103) encontra-se a razão pelo qual existem e escrevem sua história.  

Assim como Freire, Arendt (2011) também compreende que a tarefa do 

educador é a de não apenas informar, mas oportunizar aos novos, conhecer o mundo que 

já existe, e assumir responsabilidades perante este mundo que pode ser conservado ou 
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transformado. O educador que se preocupa com a formação humana e política de seus 

alunos apresenta a eles a necessidade de compreender que este mundo é um lar de várias 

gerações, devendo assim, todos manterem um grau de respeito e consideração. Freire 

(2014) argumenta que não há como responder pelo mundo sem se comprometer. A 

educação deve se constituir assim, como construção do homem em ser mais, despertado 

de suas ingenuidades e passividades, assumindo a sua condição de agente de sua própria 

história.  

 
A natureza formadora da docência, que não poderia reduzir-se a puro 
processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a 
exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos 
receios, aos desejos, à curiosidade dos educados. Respeito, contudo, que não 
pode eximir o educador, enquanto autoridade, de exercer o direito de ter o 
dever de estabelecer limites, de propor tarefas, de cobrar a execução das 
mesmas. (FREIRE, 2001, p. 39) 

 

Ao estabelecer limites, o educador não está exercendo o autoritarismo, e sim 

deixando que o educando aprenda exercer a sua liberdade e a capacidade de decisão e 

de escolha. O educando não se encontra assim em uma condição de opressão ou 

indignidade, mas com a oportunidade de crescer no aprendizado, coerente com as 

opções que se faz durante a vida.  

O viver no mundo é muito mais do que ter acesso às técnicas para execução de 

atividades.  A grande questão para a educação deve ser o ser humano, pois este não é 

solitário. Se a pluralidade é a condição humana, a escola, a educação, deve ter esse 

preparo para que os educandos sejam seres humanos responsáveis por seus atos e 

decisões. Segundo Arendt (2011), as crianças podem adquirir condições para o trabalho 

e fabricação, conhecimentos, competências, mas somente isso não basta. A ação é uma 

excelência humana, porque o trabalho é apenas uma das condições.  

A vida não pode ser reduzida à utilidade, com a educação instrumentalizada. De 

acordo com Arendt (2011), as crianças herdam um mundo como espaço de trabalho, 

mas também deve ser um espaço de convivência e de histórias humanas. Por isso, é da 

educação a tarefa de familiarizar os educados com experiências e compreensões 

compartilhadas, instituições práticas, saberes e pensamentos que façam sentido para a 

construção de um mundo mais humano.  

Ao abordar-se formação política, é importante destacar o pensamento freireano 

que enxerga a aprendizagem como um direito de criticar, e “ao criticar, de não faltar à 

verdade para apoiar nossa crítica é um imperativo ético da mais alta importância”. 
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(FREIRE, 2001, p. 59, 2001). Aceitar análises de fatos, reflexões, compreender o 

mundo, entender nossas propostas, significa posicionar-se, intervir e exercer a função 

política de viver em sociedade.  

No criar e recriar do mundo e das relações no contexto social, o ser humano vai 

se tornando histórico. “Este ser histórico e cultural que não pode ser explicado somente 

pela biologia ou pela genética, nem tampouco apenas pela cultura (...) mas podendo 

reconhecer-se para superar limites do próprio condicionamento, programado para 

aprender” (FREIRE, 2001, p.68). Nas relações, o educando tem o direito de optar por 

ser coerente com suas ações e não se contradizer em seu discurso, assumindo sua 

posição política de conviver com os diferentes.  

 

1.6 A ética do agir pautada na constituição da postura política do homem 

Pensar em uma educação em que docente e discente possuem características e 

posturas diferentes, aponta para o questionamento central desta pesquisa que foi saber 

se existe influência do docente no agir ético dos seus discentes.  A ação educativa como 

formação humana e política pode responder a tal questionamento. As dimensões do 

ensinar e do aprender nas contextualizações didáticas, relacionadas com a prática 

pedagógica do fazer docente nos remeteu a vários olhares em relação ao cotidiano 

educacional.   

O espaço do exercício da docência se apresenta desafiador e ocupa lugar nas 

investigações científicas no Brasil e, no momento desta pesquisa, coube considerar as 

diferentes características e realidades educacionais e a articulação de uma teoria de 

compreensão e interpretação da realidade com a prática, na medida em que se tratam os 

conhecimentos específicos com a formação humana, buscando uma interação entre 

docente e discente para um trabalho baseado na postura ética. O enfrentamento da 

realidade para conhecer o mundo em que se vive e a concepção de homem que cada um 

possui apresenta indícios de diferenças, porém também pode apontar onde é possível 

unir as diferenças para melhor interação entre docentes e discentes. “É assim que se 

impõe um reexame do papel da educação que, não sendo fazedora de tudo é um fator 

fundamental na reinvenção do mundo” (FREIRE, 1997, p.14).  

Em que medida em que se busca nos saberes que se constroem e reconstroem de 

acordo com as novas demandas sociais, quais serão os reflexos e contribuições na sala 

de aula no que diz respeito à formação humana e política? “Se os seres humanos fossem 

puramente determinados e não seres programados para aprender, não haveria por que, 
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na prática educativa, apelarmos para a capacidade critica do educando. Não havia por 

que falar em educação para a decisão, para a libertação”. (FREIRE, 1997, p.12) 

 Ao produzir o trabalho educacional, o educador expressa aquilo que tem como 

formação de uma sociedade que é criada por cada cidadão. A escola, sendo ora essa 

sociedade, ora parte dela, tem papel primordial na formação das relações que se formam 

aos pares, apesar de ser dividida em setores, assim como uma grande sociedade, “cujo 

impulso brota do desejo de estar na companhia dos outros, do amor ao mundo e da 

paixão pela liberdade”. (ARENDT, 2014, p. XXXI).  

 Enfrentar a sociedade, no âmbito econômico do capitalismo reafirmado na 

maioria das nações no século vinte, e trabalhar para uma formação humana e politica, 

quando o currículo dá sentido às práticas que estão ao entorno do que se busca construir 

através de uma grande ruptura e não através da continuidade de ações individualistas e 

competitivas, são um grande desafio. Assim,  
 

cedo ou tarde, por isso mesmo, prevalece à compreensão da história como 
possibilidade, em que não há lugar para as explicações mecanicistas dos fatos 
nem tampouco para projetos políticos de esquerda que não apostam na 
capacidade critica das classes populares. (FREIRE, 1997, p.13) 
 
 

       Através das ações pedagógicas o aluno e todos os envolvidos necessitam 

entender que as funções não devem ser divididas, não existindo apenas aprender ou 

ensinar. A construção de um currículo próximo da sua realidade e também enfrentar a 

alienação em relação a sua própria história, à sua concepção de homem, onde na maioria 

das vezes impera o individualismo, a competição, a recompensa por ser bom e a punição 

pelo fracasso também fazem parte deste trabalho para a formação humana e política. 

        “Certamente não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um 

declínio sempre crescente nos padrões elementares na totalidade do sistema escolar” 

(ARENDT, 2011, p. 221-222), mas, pensar a ação humana no âmbito da política e do 

espaço público onde todos possam espontaneamente aparecer. Ao mesmo tempo, 

entender uma das características principais de seu pensamento acerca da educação 

enquanto espaço público e político nos leva a encontrar formas para que o trabalho seja 

em equipe, reunindo questões que superem dificuldades, fortaleçam laços e 

desenvolvam a formação humana e política no espaço escolar, somando aprendizagem a 

uma organização das relações de conflitos de concordâncias e divergências.  

Existe na prática docente, um repertório peculiar de conhecimentos do ensino. 

Identificar quais são esses saberes na ação pedagógica e onde eles situam-se na 
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organização do trabalho pedagógico como formação humana e política exige 

posicionamento, postura ética. 
 

O importante é que a pura diferença não seja razão de ser decisiva para que se 
rompa o diálogo através do qual pensar diversos, sonhos opostos não possam 
concorrer para o crescimento dos diferentes, para o acrescentamento de 
saberes. (FREIRE, 1997, p.17). 
 

Para que a ação pedagógica seja eficaz, é necessário retornar aos saberes 

disciplinares, ou seja, o que compõe a profissão docente através da formação 

acadêmica; quais as ciências que se carregam junto com os fazeres através de cursos 

realizados para aperfeiçoamentos; o que se adquire durante a formação e trabalho, o que 

se conhece e aprende ao trabalhar em uma escola, a organização, tradição pedagógica, 

correntes e teorias. O saber experiencial, a partir do particular e depois testado 

publicamente, ou seja, dentro de sala de aula, segundo Freire (1997) não pode escapar 

de uma continuidade histórica e das marcas culturais que são herdadas.  

De fato, o que é um saber? Sem respostas definitivas, entende-se que pesquisas 

vêm sendo realizadas sobre o repertório de conhecimentos do ensino, o professor 

especialista, o prático reflexivo ou competências.  Cria-se um espaço de criação no 

pedagógico, com saberes de decisões, liberdades, e, mesmo não sendo um saber 

científico, nem por isso deixa de ser válido ou legítimo.  
 

Por isso é que a investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais critica 
e tão mais critica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das 
visões parciais da realidade, das visões focalistas da realidade, se fixe na 
compreensão da totalidade. (FREIRE, 2005, p. 116) 
 
 

O saber é o resultado de uma produção social. Não se reduz a sujeitos pensantes, 

mas a extração de leis contidas num objeto e contexto, Devendo estar aberto ao 

processo de questionamento. O objetivo prático se refere a uma comunidade de agentes 

que possui diferentes tipos de juízo, situado em tempo e espaço diferentes. “É uma 

questão política de primeira grandeza, cuja decisão, portanto, não pode ser deixada a 

cientistas profissionais ou a políticos profissionais”. (ARENDT, 2014, p. 3) 

A atividade pedagógica não é reduzida a saberes técnicos de aprendizagem e 

nem a juízos empíricos. É voltada para uma ação eficaz, prática e não produção teórica. 

O saber é construído, é um saber ligado ao trabalho. Freire (1997) já coloca que a 

educação é uma prática permanente, ressaltando o ser humano como um ser histórico-

social e “por isso, um ser ininterruptamente em busca, naturalmente em processo”. 
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(FREIRE, 1997, p.18). Conhecer, dizer, refazer, ensinar e melhorar o mundo, 

transformando e melhorando o ensinar.  

          No atual contexto de incessantes desafios é de fundamental importância que 

estejamos permanentemente ressignificando os saberes e reafirmando convicções 

enquanto educadores. É preciso investir no conhecimento vivo e continuado, 

reorganizar os currículos, imprimindo-lhes a dimensão complexa do trabalho 

intelectual, enquanto instrumentos flexíveis de constante aprendizagem. Associar ensino 

e pesquisa e ensinar investigando, investigar ensinando e ensinar a investigar. Nesta 

interação cotidiana, a responsabilidade social das instituições de ensino se torna 

concreta, e a teoria e a prática se fundem, se articulam como um todo.  

 Repensar e ressignificar as práticas de acordo com a demanda atual, configura-se 

em um novo momento de desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, político e 

social, porém percebem-se incoerências e dificuldades de iniciativas que contemplem 

esse novo momento. O aluno como sujeito e construtor de seu próprio conhecimento; o 

individuo como agente de interferência e transformação social; as relações em uma 

visão de interação e o diálogo como forma de comunicação e crescimento coletivo. A 

curiosidade e a dúvida geram iniciativas de investigação que levam a processos 

metodológicos que priorizem a dimensão da dúvida, da construção, da descoberta.  
 

Aprender e ensinar faz parte da existência humana, histórica e social, como 
dela fazem parte à criação a invenção a linguagem, o amor, o ódio, o espanto, 
o medo, o desejo, a atração pelo risco, à fé, a dúvida, a curiosidade, a arte, a 
magia, a ciência, a tecnologia. (FREIRE, 1997, p. 19).  
   

Percebeu-se até aqui que o conhecimento é tecido nas complexas redes 

contextuais de significações e pressupõe assumir o processo pedagógico com objetivos 

e estratégias pedagógicas diferenciadas. A sala de aula passa a ser palco de discussões, 

de argumentação e de pesquisa. A discussão a partir da complexidade pressupõe acolher 

a investigação como princípio norteador, em que professor e aluno se lançam na 

construção de projetos de vida e de saberes. “No processo de conhecimento, que 

envolve ensinar e aprender” (FREIRE, 1997, p.39), a dimensão ética não deve se 

restringir apenas aos educadores, sua formação e cumprimento de deveres, mas ao 

respeito à pessoa humana dos educandos.  

 O profissional docente precisa conhecer-se como parte de um processo 

educativo que questiona o homem situado historicamente e inserido em uma sociedade 

em constante crise e transformação. Os pressupostos teóricos esclareceram o porquê de 
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estarmos em um momento delicado da educação, quando se buscam respostas para 

problemas. Deixar o individualismo, conhecer o homem como um todo, entender o 

mundo em que vivemos e qual realmente é nossa visão diante dele são marcas 

profundas deixadas durante esse percurso de estudos.  

A Educação Brasileira precisa de reformas, porém, devem partir de mudanças do 

próprio ser humano enquanto um ser que depende do outro para se consolidar, entender 

a essência da educação, educar para humanizar e olhar a realidade ainda obscura, mas 

com respostas possíveis através de uma verdadeira conceituação de homem, sociedade e 

educação. Essas questões podem ser o início de um novo momento para a ação 

educativa fundamentada em valores, na qual a criticidade e a valorização do humano se 

baseiam nos princípios éticos para qualquer mudança.   
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CAPÍTULO II 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 

CONDIÇÃO PARA A PLURALIDADE E DIÁLOGO 

 
Não haveria exercício ético-democrático, 
nem sequer se poderia falar em respeito do 
educador ao pensamento diferente do 
educando se a educação fosse neutra. 
(FREIRE, 2007, p. 40) 
 

  
Este capítulo tem o intuito de apresentar em qual princípio ético a escola regular 

e as instituições de graduação possivelmente estão pautadas. Indo além de leituras e 

análises empíricas, os estudos das propostas pedagógicas poderão responder sobre a 

manifestação do agir humano na sociedade, no reflexo da postura pedagógica dos 

docentes, enquanto ditas formadoras de cidadãos.  

Dentro do processo educacional, sendo ele na educação básica ou na graduação, 

ao final de cada ciclo, escolhas são feitas e essas podem ser ou não extrapoladas para o 

social, levando em consideração a condição humana em uma vita ativa, de acordo com 

Arendt (2014)15, onde as três atividades fundamentais para a existência se entrelaçam; o 

trabalho, a obra e a ação.  

E, de acordo, com que se propõe este momento de análises de propostas 

pedagógicas, como fim de conhecer a ética ensinada a partir deste projeto educacional 

de propostas pedagógicas, é importante, com o Artigo. 43. § 1º - Resolução CEB/CNE 

nº 04/2010 – O projeto político pedagógico-PPP, representa mais do que um 

documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de 

qualidade social. Para Veiga (2006) o projeto político pedagógico é um elemento 

essencial para configurar uma instituição democrática, realizado coletivamente, isto 

reforça a construção da autonomia.  

 
 

                                                           

15 A Condição Humana, obra publicada no Brasil pela primeira edição em 1981 pela Editora  Forense 
Universitária, traduzida por Roberto Raposo, reeditada várias vezes. A edição utilizada neste trabalho 
também é a de 2014, pela editora Forense Universitária, traduzida por Adriano Correia.  
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O PPP é uma forma de organização da escola e do trabalho dos educadores 
quanto as suas finalidades, mesmo que não esteja ordenado em um papel. 
Avaliar o processo de construção e implementação deste projeto é refletir 
sobre a escola, suas características, seus pólos de poder, seus conflitos, por se 
tratar de uma organização orientada com finalidades, controlada e permeada 
pelas relações de poder.  (VEIGA, 2006, p. 25). 

 
 Com o desejo de encontrar instituições que cumpram com o papel de reflexão, 

diálogo, respeito às diferenças e democracia, o intuito deste capítulo foi o de encontrar 

nos PPP os indícios éticos para o trabalho docente e assim refletir no agir dos discentes. 

Assim, foi realizada uma análise de seis PPPs, sendo três da educação básica das 

instituições onde se encontram os alunos e professores pesquisados, e três de graduação, 

também onde foram pesquisados os alunos e professores, participantes desta pesquisa, 

para averiguar qual ética  está posta nos documentos que interferem na prática docente 

no cotidiano escolar. De caráter documental, este procedimento envolveu leitura, 

seleção e registro de tópicos destas propostas objetivando dados que pudessem retratar 

qual a ética idealizada por cada escola na formação de seus alunos. 

A partir da leitura de cada PPP foi realizada uma categorização dos indicativos 

éticos presentes em cada uma das propostas pedagógicas do ensino médio e superior, 

com a intenção de ressaltar nestes documentos a compreensão de o currículo escolar ser 

organizado da forma como se apresenta, pois se entende que é na vivência curricular 

que o agir ético seja formado. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais-

PCN (1997), no volume 2, intitulado Temas Transversais: 
 

A Ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. A pergunta ética 
por excelência é: como devo agir perante os outros? Verifica-se que tal 
pergunta é ampla, complexa e que sua resposta implica tomada de posição 
valorativas. A questão central das preocupações éticas é a da justiça 
entendida como inspirada pelos valores de igualdade e equidade. Na escola, o 
tema ética encontra-se em primeiro lugar, nas próprias relações entre os 
agentes que constituem essa instituição: alunos, professores, funcionários e 
pais. Em segundo lugar o tema ética encontra-se nas disciplinas do currículo, 
uma vez que, sabe-se que o conhecimento não é neutro, nem impermeável a 
valores de todo tipo. (Brasil, PCN-Ética, 1997, p. 31) 
 
 

Com análise dos PPPs e a identificação de qual ética se encontra presente nas 

ações pedagógicas de cada instituição, buscou-se encontrar possíveis respostas para uma 

escola que, atualmente, acredita ser autônoma na condição de formadora, mas 

contraditoriamente ainda necessita de documentos que as decidam e as regulamentem. 

O objetivo foi apresentar, após a análise das propostas, considerando a sua importância 

na organização de um curso superior e das instituições escolares regulares, e o 
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cruzamento dos dados obtidos na pesquisa empírica, se existe uma influência no agir 

ético de docentes e discentes. 
 

o projeto pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de professores, 
nem somente um documento que trata das diretrizes pedagógicas da 
instituição educativa, mas um produto específico que reflete a realidade da 
escola situada em um contexto mais amplo que a influência e que pode ser 
por ela influenciado. Portanto, trata-se de um instrumento que permite clarear 
a ação educativa da instituição educacional em sua totalidade. (VEIGA, 
1998, p. 111) 

 
Os Projetos Político Pedagógicos se fazem presentes como documentos nas 

escolas como instrumento de libertação, autonomia, em um governo que intervém na 

vida dos sujeitos ali presentes. Enquanto algo exigido pelas Políticas Públicas 

Educacionais, mantém a organização de um estado que se modifica, podendo “ser 

repetido indefinidamente” (ARENDT, 1989, p.417), permitindo que novas definições e 

constantes inserções de pessoas e graus de militância, entendida aqui nas propostas 

como direção, possam decidir por algo melhor.  

 Esse é um questionamento interminável, mas é necessário enxergar perspectivas 

adequadas de formação e não apenas encontrar nas propostas uma fonte de propaganda 

escolar.  “O efeito propagandístico da infabilidade, o extraordinário sucesso que decorre 

da humilde pose de mero agente interpretador de forças previsíveis, estimular nos 

ditadores totalitários o hábito de anunciar as suas intenções politicas sob a forma de 

profecias”, (ARENDT, 1989, p.398) deve levar em consideração o pensar, a forma de 

agir e compreender as razões de ser de uma instituição. Assim, após detalhamento das 

propostas, espera-se conhecer a ética do docente ao final do ensino médio e também ao 

final do curso superior, em relação à postura, através do reconhecimento dos pontos 

relevantes que possam mostrar que a ética deve fazer parte do currículo de formação 

discente docente.  

 

2.1- Uma análise documental 

Trabalhar com o tema da pluralidade 16 e reflexões pedagógicas é algo cada dia 

mais presente nas discussões que permeiam as instituições escolares. Isso tudo se dá, 

segundo Arendt (2014), pelo crescente discurso de diversidade cultural contemporânea.   

Tornamo-nos, assim, seres de um mundo em transformação e as crianças que aqui 

chegam encontram um mundo em crise, porém capaz de ser transformado pela ação. 

                                                           

16 Vide Glossário 
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“Sem pluralidade não haveria política – isto é, a preocupação com um mundo 

compartilhado. Esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio 

sine qua non17, mas a conditio per quam18 – de toda a vida política”. (ARENDT, 2014, 

p.15) 

Observando a política sob uma perspectiva de verdade, em que os grandes 

conflitos mundiais rompem com uma tradição do pensamento filosófico, banalizando o 

mal e impedindo a expressão política, em cada local, as leis são colocadas em prol do 

próprio indivíduo que ali está. Sobrepondo a liberdade interna as propostas pedagógicas 

são analisadas nesta perspectiva política de não mais uma instituição escolar apenas 

existir, mas entender se há uma influência da postura ética do profissional docente, em 

sua dimensão humana e quais as condições favoráveis para uma possível ética do agir 

de acordo com a sua postura para a formação dos alunos do ensino médio e ensino 

superior. 

Para uma melhor visualização, das propostas das seis instituições analisadas, 

foram categorizados primeiramente os seguintes tópicos: 

• Qual a missão da instituição?  

• Que aluno pretende formar? 

•  O que a instituição pretende alcançar? 

• Existe um possivelmente distanciamento entre o que se tem e o que se pretende 

alcançar? 

• Quais os pontos fortes e fracos da instituição? 

• Existe um contexto histórico no documento? 

• Como é a estrutura curricular? 

As instituições, durante esta análise, serão assim denominadas: 

• EMPA: Escola da Rede Municipal de Pouso Alegre. 

• EEPA: Escola da Rede Estadual de Pouso Alegre. 

• EPPA: Escola da Rede Particular de Pouso Alegre. 

• CGD: Curso de Graduação em Direito  

• CGP: Curso de Graduação em Pedagogia 

• GPI: Curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial 

                                                           

17 Significa, sem o qual não pode ser. 
18 Significa, condição para ser. 
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2.1.1- EMPA – Escola da Rede Municipal de Pouso Alegre  

O Projeto Político Pedagógico da Escola da Rede Municipal de Ensino de Pouso 

Alegre/MG é datado de 2011, e se inicia fazendo uma homenagem ao Professor. 

Através de um poema, ressalta o valor do mesmo enquanto ser humano capaz de 

realizar sonhos. A análise desta proposta foi dificultada, pois não existe sumário ou 

paginação. Algumas frases, porém sem referência, sobre a educação, estão no corpo do 

texto, sendo elas: “Educar é semear, deixar cair aos poucos, sem pressa, sem forçar, mas 

sem descansar.” “Descentralizar o poder, o ter e o saber para que todos os indivíduos 

tenham possibilidades de desenvolverem-se”. 

Em poucas páginas, expressa a identificação da escola, nome dos projetos, 

atividades extras e palavras norteadoras do trabalho. A forma como está construída, 

prioriza horários de funcionamento, calendário, divisão de notas e normas práticas para 

a direção de classe. Para os alunos, existem normas a serem cumpridas, todas com o 

intuito de mostrar que o papel dos alunos é o da obediência.  Ao final da proposta, 

existe um texto que está descrito como “educar em valores – o valor de Educar”, porém 

sem referencial, portanto não se sabe quem escreveu e o porquê de estar encerrando o 

PPP.  

No início, citam-se projetos de intervenção pedagógica voltados para a 

conscientização ambiental, oralidade e escrita para a parceria família/ escola com 

encontros de pais e projetos de saúde familiar, porém sem relação com os alunos, mas 

sim com as datas comemorativas do ano. O filósofo Paulo Freire, norteia a proposta 

através do pensamento de que “o ensino deve permitir que brilhe com o máximo de 

intensidade, a luz que cada ser humano porta dentro de si”. (Proposta Pedagógica 

EMPA, p. n/c).  

Também com palavras do cotidiano educacional, pretende-se colocar em prática 

a missão de “formar cidadãos críticos capazes de agir na transformação da sociedade” 

(Proposta Pedagógica EMPA, sem página), usando de eficiência, efetividade e esforço, 

como valores para a construção da escola.  Em todos os aspectos educacionais, é 

proposto que os valores éticos, como ideias fundamentais de construção escolar façam 

parte do dia-a-dia de todos os envolvidos. São tidos como valores, para a EMPA, a 

excelência, respeito, ética, solidariedade e transparência.  

Ao utilizar-se desses valores, a escola acredita que a qualidade é uma busca 

incessante para todas as ações. O respeito à dignidade e aos direitos de cada um, o 

compromisso, espírito coletivo e comunicação aberta possam contribuir para a formação 
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da escola e do aluno que pretende formar: atuante no cotidiano.  Como ponto forte, a 

coordenação da escola aponta os resultados alcançados nos últimos anos através do 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vem crescendo desde 

2009.  

Após leitura da proposta pedagógica, observa-se a falta de detalhamento sobre o 

perfil de professores e alunos, e por ser uma escola rural, seria um dado importante para 

ser mencionado e detalhado no PPP para conhecer o perfil dos alunos desta instituição.  

Não há um contexto histórico que situe a escola e que justifique que a  construção da 

proposta aconteceu de forma coletiva. Não existem concepções e pressupostos teóricos 

que embasem o trabalho educacional, que confirmem a filosofia adotada pela escola.  

 

2.1.2.- EEPA - Escola da Rede Estadual de Pouso Alegre  

A proposta pedagógica da Escola da Rede Estadual de Pouso Alegre com data de 

2012 inicia-se com a frase: “Bons resultados no desempenho dos alunos requerem 

persistência e não podem ser obtidos sem que exista um ambiente de trabalho saudável e 

otimista” (Proposta Pedagógica EEPA, p.2). Esta é a frase de Cláudio de Moura que dá 

início à proposta pedagógica da EEPA. 

Não apresenta sumário, mas é dividida em identificação e possui um breve 

histórico da criação da escola, as características dos alunos e professores que ali estão 

presentes, resultados das avaliações externas, pontos fortes e de melhoria detectados no 

diagnóstico, aspectos gerais da estrutura física, princípios e valores, estado futuro 

desejável da escola, finalidade ou missão, modalidades de ensino, aspectos pedagógicos 

com concepções histórias e filosóficas, objetivos e metas claras. Teve como fundador o 

cônego Aurélio Mesquita, que sugeriu o nome Presidente Bernardes em homenagem ao 

grande estadista mineiro falecido em março do ano de 1985, Artur da Silva Bernardes. 

A autorização para funcionamento do Ensino Médio ocorreu em 1996 e a Educação 

para Jovens e Adultos é oferecida desde 2004.  

Conhecida por seu caráter acolhedor e inclusivo foi confundida por muito tempo 

como última alternativa de escolha das famílias, por receber alunos de toda a cidade e 

atender à Progressão Continuada. Para reverter esse quadro, desde 2010, a escola adotou 

novas práticas pedagógicas de valorização do docente e discente para construir uma 

nova Identidade. Todos os professores possuem curso superior completo, alguns casos 

com Pós-Graduação Lato Sensu.  
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Desde 2007, realiza as avaliações externas com índices não satisfatórios. Em 

2010 e 2012 foi considerada uma escola estratégica por apresentar mais de 20% dos 

alunos em baixo rendimento. Acredita ter como ponto forte professores comprometidos, 

principalmente depois da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica PIP – e 

auxílio da Superintendência Regional de Ensino de Minas Gerais, situada em Pouso 

Alegre.  Como ponto fraco, cita a falta de comprometimento dos alunos, alto índice de 

evasão dos alunos do noturno, o uso de drogas, e a ausência das famílias.  

Atendendo à missão de “Educar para a autonomia e exercício pleno da 

cidadania” (Proposta Pedagógica da EEPA, p.6) busca um lugar de destaque nas 

avaliações externas, porém com alunos motivados e estudiosos para uma maior projeção 

social da escola perante a comunidade. De acordo com a Proposta, os princípios e 

valores que a escola sustenta é que lhe dão identidade, acreditando que a escola é do 

aluno e todos devem zelar por ela; todos possuem direitos e deveres igualmente 

respeitados; a qualidade deve ser algo buscado incansavelmente e todo ser humano é 

capaz de aprender.  

O planejamento da escola é sempre ajustado ao perfil dos alunos, uma vez que 

esses são heterogêneos. Reflexões como: qual a razão de ser da escola; qual seu papel 

social e que todos desenvolvam seus papéis para fazer a diferença na vida de cada 

aluno, são prioridades para o estabelecimento de objetivos no fazer educativo através do 

trio gestor: direção, vice - direção e especialistas. Isso, de acordo com o que está 

proposto no documento, deve garantir um ambiente favorável à aprendizagem.  
 

a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 
coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 
Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 
educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e 
não aceitar tudo o que a elas se propõe. (Proposta Pedagógica da EEPA, p.9) 
 

 
           Os aspectos pedagógicos da EEPA têm características importantes:  

• Escola pública de espaço democrático. 

• Convivência de diferentes culturas, devido à diversidade da escola. 

• Efetivação da aprendizagem 

• Construção coletiva da Proposta Pedagógica para que a escola que existe hoje 

possa se tornar realmente naquela que se quer. 

As metas também são claras, objetivando uma aprendizagem significativa, que 

além de formar, deverá informar, através da participação efetiva das famílias na escola, 
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redução das atitudes indisciplinares, preservação do patrimônio, redução da evasão e 

aumento da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.  

Essas metas deverão ser alcançadas com o apoio incondicional de todos os 

envolvidos, através de conscientização pedagógica e compreensão da realidade. 

Parcerias são firmadas para a valorização, mobilização e trabalho interdisciplinar, todas 

voltadas para a humanização: alunos com dificuldades de aprendizagem são 

encaminhados para avaliação multidisciplinar em uma escola da cidade que possui 

profissionais especializados para possíveis intervenções; professores trabalham 

voluntariamente em uma unidade Prisional da cidade e a escola recebe os apenados para 

prestarem serviços de recuperação do patrimônio escolar.  

O enfoque de todo o planejamento está nos quatro pilares da educação, tendo 

como referência os PCNs e CBCs, mas extrapolando-os quando necessário. Além dos 

conteúdos básicos comuns, o ensino médio atende a leis estaduais e federais que 

colocam os conteúdos extras sobre  cooperativismo, língua espanhola, preparação básica 

para o trabalho, educação para o consumo, educação ambiental, prevenção de uso de 

drogas e dependência química, história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas, 

ensino de música. O processo de avaliação é contínuo e processual, dinâmico e 

participativo, diagnóstica e investigativa; acompanhados constantemente.  

A estrutura física da escola oferece aos alunos e professores, espaço amplo, 

arejado e salas de aulas amplas. Também são oferecidos como espaços pedagógicos 

quadra esportiva, laboratório de informática e salão para eventos.  

 

2.1.3 EPPA - Escola Particular de Pouso Alegre  

Iniciando sua proposta, a EPPA faz um breve relato da evolução e crise de 

paradigmas que a educação enfrenta para a sua reorganização. Acredita que o atual 

momento é de reflexão, tomada de decisões, opções e reencaminhamento. Levanta 

questionamentos sobre a construção do ser, apontando para as mudanças nos campos 

tecnológicos e comunicações na área da educação. 

De acordo com a Proposta da EPPA, não existem fronteiras para a aproximação 

pessoal. Isso se dá hoje, pelo uso da internet, mas “a aproximação virtual, apesar de 

diminuir distâncias, faz com que o ser humano perca sua alma, sua essência, 

supervalorizando a aparência, tornando-se oco”. (Proposta Pedagógica Escola Particular 

de Pouso Alegre, sem página) 
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Tem como missão, “desenvolver as habilidades e competências individuais, de 

acordo com os valores universais, para a formação de um cidadão íntegro que possa 

contribuir para a transformação da sociedade e preservação do planeta”. (Proposta 

Pedagógica da EPPA, p. 11) Acredita que a escola, de maneira geral, se ocupa cada vez 

menos com a formação humana, priorizando conteúdos e fortalecendo a inversão de 

valores.  

Para justificar a construção coletiva da proposta pedagógica, apresenta que “o 

projeto é um guia para a ação: prevê, dá uma direção política e pedagógica para o 

trabalho escolar, formula metas, institui procedimentos e instrumentos de ação” 

(Proposta Pedagógica da EPPA, p.2). Em toda a introdução, afirma que acredita na 

escola que forma e guia os alunos com ações amplas, politizadas, conscientes e 

participativas. Leva em consideração os quatro pilares da educação para o século vinte e 

um, que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a 

conhecer indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente 

liberta da ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, 

de errar mesmo na busca de acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência 

que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do 

entendimento; e, finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por 

explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver - A educação, de alguma forma, deve 

fornecer aos alunos o mapa para um mundo complexo e constantemente agitado e a 

bússola para encontrar as direções.  

Além dos pilares propostos pela UNESCO, a EPPA tem em sua proposta 

pedagógica os sete códigos da modernidade propostos: 
 

Domínio da leitura e da produção escrita; capacidade de fazer cálculos e de 
resolver problemas; capacidade de analisar, de sintetizar e de interpretar 
dados, fatos e situações; capacidade de compreender e atuar em seu entorno 
social; receber criticamente os meios de comunicação; capacidade para 
localizar, acessar e de usar melhor a informação acumulada; capacidade de 
planejar, de trabalhar e de decidir em grupo. (Proposta Pedagógica EPPA, p. 
7). 
 

Docentes, discentes, especialistas, características físicas e currículo são 

apresentados e a avaliação possui um lugar de destaque na proposta. As metas, 

metodologias e atividades extracurriculares são listadas minuciosamente. O prédio da 

escola é recém-construído e oferece salas espaçosas e arejadas, sala de artes, laboratório 

de informática, sala de audiovisual, laboratório de química e biologia, laboratório de 

línguas, biblioteca e quadras.   
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Apesar de incluir em sua proposta os pilares da educação que norteiam o ensino-

aprendizado, o material didático pedagógico adotado pela escola é o de um Sistema de 

Ensino Particular. A escola acredita que o mesmo atende às variadas demandas de 

ordem pedagógica e dá suporte aos professores para melhor uso e aproveitamento do 

material. A comunicação família-escola se dá via e-mail e informativos on-line em site 

próprio.  

A avaliação na EPPA tem caráter processual, dinâmico, participativo e 

problematizador, para um redirecionamento da ação pedagógica.  A EPPA acredita que 

para formar o cidadão deve trabalhar com conteúdos e habilidades, valores, normas, 

temas transversais e com o gerenciamento de conflitos e problemas sociais como 

racismo, drogas, sexualidade e tudo o que tiver relevância para o significado da vida de 

cada um que participa do processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.1.4  Síntese das análises das Instituições de Educação Básica  

 Os dados do Quadro 1 são de fonte da leitura dos PPPs e foram confrontados 

com as categorias levantadas nos questionários aplicados aos professores e alunos dos 

cursos pesquisados. 

 
Quadro 1: Trechos das Propostas Pedagógicas 
EMPA EEPA EPPA 

MISSÃO “Formar cidadãos críticos capazes de 
agir na transformação da sociedade”, 
usando de eficiência, efetividade e 
esforço. 

“Educar para a autonomia e 
exercício pleno da cidadania” 

“Desenvolver as habilidades e 
competências individuais, de 
acordo com os valores 
universais, para a formação de 
um cidadão íntegro que possa 
contribuir para a transformação 
da sociedade e preservação do 
planeta”. 

ALUNO QUE 
PRETENDE 
FORMAR 

Evidencia em toda a proposta a 
obediência, apesar de se utilizar das 
palavras do filósofo Paulo Freire, que 
“o ensino deve permitir que brilhe 
com o máximo de intensidade, a luz 
que cada ser humano porta dentro de 
si”.   

Alunos motivados e estudiosos 
para uma maior projeção social 
da escola perante a comunidade. 

Alunos que saibam ser, 
conviver, conhecer e fazer.  

PONTOS 
FORTES 

A escola acredita serem os resultados 
alcançados nos últimos anos através 
do IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica, que vêm crescendo desde 
2009.  

  
 

Professores comprometidos, 
principalmente depois da 
implementação do PIP – 
Projeto de Intervenção 
Pedagógica e auxílio da 
Superintendência Regional de 
Ensino. Escola inclusiva.  

Tem clara a concepção de 
homem que se tem no contexto 
atual, diálogo, e o trabalho para 
o sucesso no desempenho 
escolar. 
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PONTOS 
FRACOS 

Percebe-se como ponto fraco a falta 
de detalhamento sobre o perfil de 
professores e alunos. Por ser uma 
escola rural, acredito também que 
poderia ser um ponto importante a ser 
mencionado.  Não possui um 
contexto histórico que situe a escola e 
justificativa da construção da 
proposta de forma coletiva e um 
direcionamento para o trabalho.Não 
existem concepções e pressupostos 
teóricos que embasem o trabalho 
educacional, evidenciando a filosofia 
adotada pela escola.  

Por ser uma escola inclusiva, é 
confundida como última 
alternativa de escolha das 
famílias, por receber alunos de 
toda a cidade e atender à 
Progressão Continuada. Existe 
um grande número de evasão e 
distorção idade-série.  

 

Estar vinculada ao prédio da 
Universidade impossibilita o 
local a construção de espaços 
voltados para a educação básica.  
Também sendo uma escola da 
rede particular, apresenta 
problemas de relacionamento 
com as famílias, que acreditam 
que podem de tudo por “pagar” 
os estudos.  

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

A proposta foi construída na gestão 
atual da Prefeitura Municipal de 
Pouso Alegre, e não possui um perfil 
ou direcionamento histórico. 

Busca desde 2010 reverter o 
quadro de escola sem 
qualidade, adequando toda a 
estrutura de aprendizagem para 
a clientela que é heterogênea.  

Garantir a compreensão dos 
valores que hoje direcionam a 
prática educacional, proposições 
filosóficas e exigências da 
sociedade moderna.  

ESTRUTURA 
CURRICULAR 

Baseada em datas comemorativas e 
temas norteadores a partir de 
competências, habilidades e 
descritores por disciplina. Os 
planejamentos são realizados pelos 
professores. 

Baseada nos PCN’s e nos 
CBC’s, extrapolando sempre 
que necessário. Os 
planejamentos são elaborados 
pelos professores. 

Material apostilado de um 
sistema de ensino, com uma 
margem de 25% para 
planejamento dos professores. 

DISTANCIAME
NTO ENTRE O 
QUE SE TEM E 
O QUE SE 
PRETENDE 

A partir da leitura do PPP e dados 
que nele contém o distanciamento 
para a formação do cidadão como ser 
humano é bastante grande. Toda a 
proposta é baseada em índices, regras 
e normas para a prática discente 
controlada e obediente, proibições e 
sansões.  

Apesar de ser ainda uma escola 
considerada estratégica pelo 
baixo índice de desempenho 
nas avaliações externas, o 
repensar da proposta 
pedagógica baseando-se no 
perfil dos alunos, apresenta 
uma grande possibilidade de 
projeção social na sociedade. 

O sistema apostilado e a pressão 
com os vestibulares e resultados 
satisfatórios nas aprovações, faz 
com que a preocupação 
pedagógica pelo cumprimento 
dos módulos das apostilas seja 
maior do que o tempo destinado 
a atividades e formação de 
cidadãos de uma sociedade 
moderna. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a proposta 

pedagógica é estabelecida para a Educação, definindo a forma como esta é estruturada. 

O artigo de nº 35 define o ensino médio como o estágio final para a conclusão da 

educação básica, tendo este duração de no mínimo três anos, com a finalidade de 

consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos pelo estudante ao longo de sua 

formação escolar. Com o intuito de prepará-lo para o mercado de trabalho, em conjunto 

com o processo de tornar o educando um cidadão capacitado para continuar o seu 

aprendizado ao longo de sua vida, sendo ele capaz de se adaptar a novas condições de 

ocupações posteriores, juntamente com o aprimoramento do lado ético e crítico, a fim 

de que se torne um ser pensante. 

Como o objetivo proposto por esta análise foi o de apresentar em qual princípio 

ético a escola regular e as instituições de graduação possivelmente estão pautadas e se 

nas propostas pedagógicas existe a manifestação do agir humano na sociedade no 

reflexo da postura pedagógica dos docentes enquanto dita formadora de cidadãos. 

Podemos apontar as seguintes colocações a partir do Quadro 1. 

- Uma das inovações da LDB 9394/96 é a atribuição aos estabelecimentos de 

ensino da capacidade de elaboração e execução de seu projeto pedagógico, projeto este 
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que procura introduzir mudanças nas raízes do modelo escolar, quebrando padrões 

históricos como o da cultura de elitização do ensino e da reprovação.  Essa nova 

proposta consiste em possibilitar uma educação de qualidade para todos os cidadãos a 

fim de que a escola seja o ambiente de uma construção coletiva fundamentada na 

excelência da educação a partir de valores, crenças e princípios que dizem respeito à 

caminhada do ser humano na busca incessante pela autorrealização, possibilitando a 

transmissão e produção de conhecimentos capazes de motivar a compreensão do sentido 

da vida, e a elaboração de um repertório de conhecimento saudável.  

 - A construção coletiva da proposta pedagógica da escola representa, além de 

tudo, uma decisão política das mais relevantes que um grupo de educadores poderia 

tomar para a enraização do conceito de cidadania em favor das gerações futuras. É fruto 

do movimento de ação-reflexão-ação que nunca estará acabado. Um trabalho construído 

e vivenciado por todos que fazem parte do processo de formação escolar, tanto no 

âmbito discente como no docente. Essas reflexões conduzem a questionamentos sobre 

qual escola queremos e desejamos oferecer. Possui o intuito de contribuir para o 

fortalecimento da escola, em um processo de construção de uma identidade autônoma 

para a instituição escolar como um todo. 

 - Enquanto missão da escola, as três instituições de educação básica analisadas 

apresentam o compromisso adequado de acordo com a LDB e o Parecer sobre a 

proposta pedagógica para a formação de um aluno autônomo, crítico e ético em suas 

ações.  Em relação ao aluno que se pretende formar, são evidenciados alunos que 

atendam a objetivos específicos de obediência, estudo, projeção social e convivência. 

Porém, ao serem analisadas as propostas curriculares, em nenhuma delas fica explícita a 

formação ética, pois são diretrizes conteudistas e objetivam resultados mensuráveis 

através de avaliações de larga escala e aprovação em vestibulares.  

 - O Contexto Histórico das instituições não garante o conhecimento do perfil do 

alunado. Levam-se em consideração os alunos como um todo, sem respeitar a 

individualidade. Esse contexto é confirmado no distanciamento entre os alunos que se 

tem e os que se quer formar, através de sansões, cumprimento de regras e aprovações 

em vestibulares. É importante ressaltar que os dados apresentados na tabela, como 

pontos fracos e fortes e contexto histórico foram analisados a partir dos dados explícitos 

nas propostas.  
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2.2 Instituições de Graduação  

 

2.2.1  Curso de Graduação em Direito - CGD 

A proposta pedagógica do Curso de Graduação em Direito – CGD, de uma 

instituição tradicional do Sul de Minas Gerais, localizada em Pouso Alegre/MG, está 

apresentada de forma sistematizada, atendendo ao público a que se destina de maneira 

clara. Está presente no site da instituição para acesso de todos.  Dividida em tópicos, 

apresenta em seu sumário o perfil do curso, organização didático pedagógica, e gestão 

institucional, todos com subtítulos de fácil compreensão. O curso de Direito tem sua 

situação jurídico-institucional decretada em agosto de 1959.  Tem como mantenedora a 

Fundação Sul Mineira de Ensino, que é uma entidade sem fins lucrativos, e de forma 

harmônica procura garantir e manter o acesso à comunidade o ideal de fonte de saber e 

de cultura jurídica de alto nível, de acordo com análise dos documentos apresentados.  

A proposta pedagógica trata de resultado de reflexões coletivas sobre a 

concepção e objetivos da faculdade, levando em consideração o contexto institucional, 

político, geográfico e social em que ela está inserida.  Os desafios surgem a partir das 

políticas educacionais que propõem uma formação profissional cidadã em um mundo 

globalizado. Orientadas para o futuro, as ações e reflexões procuram valorizar, manter e 

aperfeiçoar as ações institucionais; criar estratégias necessárias para garantir o êxito no 

cumprimento dos objetivos projetados para a instituição e também para as expectativas 

sociais. É levado em consideração que, para toda concretização dos objetivos, o 

comprometimento e colaboração de todos é indispensável.  

Algumas características são peculiares em relação aos outros cursos de direito do 

país, por estar situada em uma região com culturas próprias, diversidade de setores da 

economia regional, preparação generalista do corpo discente para atender à demanda de 

alunos heterogêneos, exigindo a adoção de estratégias de ensino bastante plurais.  

Logo no início, a Missão do CGD é afirmada com a oferta de um curso de 

graduação e pós-graduação, com a execução de atividades confiáveis envolvendo o 

ensino, a pesquisa e a extensão, perante seus alunos, colaboradores e a sociedade em 

geral, contribuindo assim para o desenvolvimento social. Para que atenda ao desafio das 

necessidades sociais da região é pautada na responsabilidade ética dos princípios 

democráticos e também capaz de desencadear transformações sociais significativas para 

a melhoria da qualidade de vida da região.  
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...se concebe, pois, como o principal curso de direito da região do sul do 
Estado de Minas Gerais, assumindo para si a responsabilidade de formar 
bacharéis em Direito com consciência do seu papel na sociedade, com 
autonomia crítica e dotados de conhecimentos gerais e humanistas, para que 
por meio da pós graduação possam galgar suas especialidades. (Proposta 
Pedagógica de Direito, p. 13) 
 

O aluno que se pretende formar está atrelado ao currículo de forma genérica que 

reúne as qualidades para que o profissional formado seja capaz de exercer suas 

atividades, devidamente preparado para o mercado de trabalho. A formação teórica e 

prática são entendidas como sólidas. Há como objetivos específicos, promover a 

formação integral da pessoa humana e uma formação profissional “que expresse 

habilidades suficientes para promover intervenções na realidade social, dentro de uma 

perspectiva crítica e pautada por valores éticos indispensáveis ao exercício da profissão” 

(Proposta Pedagógica de Direito, p.14).  

A proposta pedagógica do CGD propõe, como forma de minimizar o 

distanciamento entre a prática e a teoria, uma abordagem metodológica interdisciplinar, 

promovendo aos alunos conteúdos culturais, debate de ideias, investigação científica 

conteúdos éticos e políticos. Os conteúdos permitem ao professor oportunidades de 

compreender, analisar e explicar os fenômenos jurídicos construindo sua prática 

pedagógica de forma consciente.  

Para que os pontos fortes e fracos da instituição fossem analisados, foi observada 

a análise crítica do projeto e desenvolvimento, com datas e etapas a serem cumpridas, 

estabelecidas diretamente na proposta. Neste sentido, as ações que podem interferir 

negativamente no processo, são reavaliadas com frequência e alternativas de melhorias 

encontradas pelo corpo administrativo, docente e discente. 

A matriz curricular, dividida em disciplinas específicas para o quinto ano, possui 

as competências, habilidades e objetivos que mostram a importância de cada uma delas. 

Para tanto, além do desenvolvimento de conteúdos e atividades específicos, possui eixos 

interligados de formação: eixo de formação básica, eixo de formação profissional, eixo 

de formação prática e eixo de formação complementar. Em sua organização didático-

pedagógica,  

...o processo de formação de profissionais ligados às ciências jurídicas é 
evidentemente permeado por questões pontuais como a formação para a 
cidadania, a democratização da sociedade, o multiculturalismo e a gestão 
sustentável do patrim6onio natural, que devem, assim, assumir uma 
verdadeira dimensão e se constituir em evidentes prioridades. (Proposta 
Pedagógica de Direito, p. 29).  
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O currículo do CGD foi desenvolvido para dar oportunidade e condições para 

que o professor compreenda e analise o fenômeno jurídico, de forma consciente em sua 

prática. As avaliações são realizadas a partir de provas abertas ou fechadas, objetivando 

os critérios de senso crítico, argumentação científica, clareza e qualidade. Para a relação 

Teoria-prática, “não é possível esquecer a importância atribuída às atividades de estágio 

supervisionado, bem como às disciplinas que privilegiam a prática jurídica que 

permitem a consolidação de todos estes conhecimentos”. (Proposta Pedagógica de 

Direito, p. 104).  O debate de ideias, vivência de conteúdos científicos, técnicos, 

políticos e éticos são organizados e articulados, permitindo de forma consciente sua 

prática pedagógica.  

Também como forma de avaliação, o trabalho de conclusão de curso – TCC - é 

oferecido pela disciplina de metodologia e todo aluno conta com professores 

orientadores, base de material de apoio acadêmico e sala apropriada. Ressalta-se aqui 

que, para a Faculdade de Direito, o TCC deve ser uma estratégia de incentivo à 

pesquisa, um fator de interdisciplinaridade e integração entre teoria e prática.  

A gestão institucional é dividida em: organização acadêmica, organização 

administrativa. A organização e gestão de pessoal apresenta o perfil docente, técnico 

administrativo e discente. É uma preocupação constante da Faculdade de Direito a 

qualidade de ensino. Para isso, o perfil do profissional docente é visto como parte 

indispensável na concretização dessa qualidade, devendo ter uma formação capaz de 

“identificar e entender os anseios de justiça... detentores de enorme capacidade de 

adaptação às constantes mudanças sociais, o que favorece o mister de educar”. 

(Proposta Pedagógica de Direito, p. 123).  O corpo docente é constituído por 

professores titulares, professores adjuntos e professores auxiliares.  

O perfil dos alunos que fazem parte do CGD é estabelecido primeiramente pela 

escolaridade mínima e está em consonância com “o artigo 5º, I, da Constituição Federal, 

que assegura a equidade de tratamento na avaliação realizada sobre a capacidade de 

cada um para cursar com proveito o curso superior pretendido”. (Proposta Pedagógica 

de Direito, p. 125). O processo seletivo é composto por prova escrita em Língua 

Portuguesa, Literatura, História Geral e do Brasil, Geografia e técnica de redação.  

Nos últimos dez anos, o CGD inclui capacitação de professores, melhorias de 

infraestrutura, preocupando-se não só com a formação teórica, mas política, social, e 

técnica do graduando. 
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2.2.2    Curso de Graduação em Pedagogia – CGP 

A proposta pedagógica do curso de graduação em Pedagogia - CGP - de uma 

universidade no sul de Minas Gerais, situada na cidade de Pouso Alegre/MG, está 

estruturada de maneira clara, atendendo às especificações de sua Mantenedora.  Possui 

histórico, objetivos, organização didático-pedagógica, matriz curricular, perfil de 

formação, formas de acesso ao curso e avaliação. Também possui a representação 

gráfica do perfil de formação, núcleo docente e avaliação institucional. 

Os descritores do Curso de Pedagogia são vistos no início do texto, apresentando 

a modalidade de Licenciatura Presencial, no regime semestral, com carga horária de 

3.424 horas. O período em que o curso é oferecido é noturno, autorizado em 20 de abril 

de 1977, com as diretrizes curriculares nacionais baseadas na resolução do CNE / CP de 

15 de maio de 2006.  

O CGP é mantido por uma Fundação, tendo como missão “contribuir para a 

formação de indivíduos éticos, socialmente responsáveis e competentes, que possam ser 

elementos de transformação social na construção de um mundo sempre mais justo, livre 

e democrático” (Proposta Pedagógica de Pedagogia, p. 8), missão essa que está para 

todos os cursos da instituição mantida pela fundação.  

Pretende, através da articulação dos conteúdos disciplinares formar,  
 

pedagogos qualificados com competências e habilidades necessárias para 
atuar e intervir em vários contextos educativos escolares e sociais de forma 
critica, incorporando saberes e fazeres significativos à compreensão e 
desenvolvimento da ciência e tecnologia, percebendo relações de poder que 
envolvem todo o processo econômico, politico e cultural que interferem na 
práxis educativa de um Estado ou Nação. (Proposta Pedagógica de 
Pedagogia, p. 12)  
 

O contexto histórico em que o curso de Pedagogia está inserido é apresentado 

em uma sociedade que busca o docente com dimensão política, pedagógica e 

responsável pela formação do cidadão responsável, participativo, crítico e criativo.  
 

É centrada no diálogo e no trabalho em equipe, respeitando os direitos 
humanos, comprometida com a justiça, a verdade e a ética, ... procura 
desenvolver uma prática reflexiva e humanística promovendo o ser humano 
em consonância com suas funções de ensino, pesquisa e extensão, inspiradas 
nos princípios e fins da educação nacional. (Proposta Pedagógica de 
Pedagogia, p. 9) 
 

Alterado pelo decreto nº 97.439 de 06 de janeiro de 1989, acrescentou em sua 

matriz curricular, a orientação educacional e a supervisão escolar de 1º e 2º graus. E 

1997, com uma readaptação curricular, a pedagogia oferecia habilitações em supervisão 
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de ensino fundamental e médio e magistério das matérias pedagógicas e direito de 

ministrar aulas no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries. Já em 1998, através do parecer 

de nº 214/99, a carga horária total foi alterada para 3.332 horas, com habilitação para 

magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e supervisão escolar, com autorização 

para complementação em administração e orientação escolar. Em 2000, a estrutura 

curricular, mais uma vez alterada, com regime semestral de sete períodos, reduziu a 

carga horária para 2.516 horas para os formandos até 2009. A partir então de 2009, a 

proposta pedagógica sofreu alterações para atender as atualizações necessárias ao curso, 

incluindo música, teatro e dança na escola e metodologia da educação física.  

Os objetivos do curso de Pedagogia estão de acordo com a formação do 

pedagogo que possui características individuais e trabalha com a pluralidade cultural. 

“A equipe pedagógica se reúne sempre para refletir sobre suas ações e equacionar 

procedimentos qualitativos de processo de ensino e aprendizagem, voltados para a 

dinâmica de atualização exigida pelo mundo atual”. (Proposta Pedagógica de 

Pedagogia, p. 17). O professor do curso de Pedagogia deve ter como perfil saber 

considerar o aluno como um ser participativo, autônomo e criativo na sociedade. 

Também propiciar condições para pesquisa para que cada aluno possa construir seu 

saber, apresentando diferentes áreas do saber em um processo interdisciplinar, 

desenvolvendo a capacidade de compreensão ampla e consistente da educação.  

O perfil do aluno de Pedagogia deve ser o  
 

Pedagogo reflexivo, crítico, com habilidades e competências para 
compreender as complexas relações entre educação e sociedade a atuar na 
práxis pedagógicas como pesquisador consciente da realidade e, profissionais 
habilitados a atuar no ensino, na organizaçao e gestão de sistemas, unidades e 
projetos educacionais, tendo a docência como base de sua formação e 
identidade profissional. (proposta pedagógica de pedagogia, p. 18) 
 

A estrutura curricular está divida em núcleos de formação: estudos básicos, 

aprofundamento e diversificação de estudos e estudos integradores. O regime é o 

seriado semestral com mínimo de sete semestres e máximo de doze semestres.  

Para minimizar o distanciamento entre teoria e prática da formação humana e 

ética dos pedagogos o aluno é levado a superar a compreensão do processo educativo 

numa concepção histórico-crítica, com conteúdos específicos que atendam também às 

questões de pesquisa, teoria e prática, participação em eventos como forma de interação 

e formação cultural. A admissão do corpo docente é feita por meio de concurso interno 

e caso as vagas não sejam preenchidas, faz-se a seleção externa, esperando do candidato 
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uma concepção de educação que cria, planeja, realiza e avalia situações didáticas 

eficazes para a aprendizagem.  
 

Um educador no sentido amplo,... deve ser capaz de contemplar os aspectos 
cognitivos e os de formação mais ampla do processo educativo, tais como as 
questões ligadas à sensibilidade, ao corpo e à arte em geral. Deve 
desenvolver em seus alunos, de maneira consistente, o interesse pela leitura, 
interpretação e análise de textos e pela realidade social, bem como a 
capacidade de perceber-se em constante processo de aprendizagem para neles 
consolidar esta atitude. Deve-se, em especial, contribuir para a formação da 
cidadania. ( Proposta Pedagógica de Pedagogia, p. 81) 
 

O perfil do profissional que se almeja através do curso de Pedagogia, é aquele 

que possui visão abrangente, visão histórica, comprometimento e compromisso com a 

formação de seus alunos e continuidade de sua própria formação.  

 

2.2.3  Curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial-GPI 

A proposta pedagógica do curso de Tecnologia e Gestão de Produção Industrial 

de uma universidade do Sul de Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre/MG, da 

mesma forma que a proposta pedagógica do curso de graduação em Pedagogia possui 

histórico, objetivos, organização didático-pedagógica, matriz curricular, perfil de 

formação, formas de acesso ao curso e avaliação. Também possui a representação 

gráfica do perfil de formação, núcleo docente e avaliação institucional.  

No quadro de Descritores do GPI, o curso é apresentado com a denominação de 

Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, tendo como modalidade a tecnologia. O 

curso é presencial, seriado semestral. Possui uma exigência legal de 2.400 horas e teve 

sua última alteração curricular em 2010.  

Assim como o Curso de Pedagogia, o GPI é mantido pela mesma fundação, que 

tem como missão “contribuir para a formação de indivíduos éticos, socialmente 

responsáveis e competentes, que possam ser elementos de transformação social na 

construção de um mundo sempre mais justo, livre e democrático” (Proposta Pedagógica 

de GPI, p. 8), missão essa que está para todos os cursos da instituição. 

As diretrizes e objetivos pedagógicos da instituição estão centrados no diálogo, 

trabalho em equipe, respeito aos direitos humanos, compromisso com a justiça, verdade 

e ética. “Procura desenvolver uma prática reflexiva e humanística promovendo o ser 

humano em consonância com suas funções de ensino, pesquisa e extensão inspiradas 

nos princípios e fins da educação nacional.” (Proposta Pedagógica do curso GPI, p. 8). 
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O contexto histórico em que o GPI se encontra é que, tendo em vista o 

desenvolvimento regional, iniciou com a primeira turma em 2008 para atender à 

demanda cada vez maior por profissionais no parque industrial regional, que atuem na 

área de controle e processos industriais. Desde a sua criação, passou por duas alterações 

significativas em sua matriz curricular para atender às características da região. A 

primeira alteração foi a  
 

criação da disciplina Introdução à matemática no primeiro período, visando a 
equalização do conhecimento advindo de turmas heterogêneas, e a segunda a 
alteração foi a introdução das disciplinas Automação e Controle I e II e 
Tecnologia de Processos Produtivos I e II em função das particularidades 
regionais. ( Proposta Pedagógica GPI, p.11) 
 

O objetivo geral do curso GPI é o de capacitar, de forma produtiva, profissionais 

para atuar nos diferentes setores da economia, “para incrementar níveis de qualidade, 

produtividade, legitimidade e de competitividade das organizações e do meio.” 

(Proposta Pedagógica GPI, p.12). Assim, o profissional que se quer formar é o que seja 

capaz de analisar desempenhos industriais, gerenciar equipes, conduzir trabalhos 

técnicos, integrar recursos físicos, humanos e financeiros; incorporar conceitos de 

qualidade, compreender a relação entre produção, meio ambiente, sustentabilidade, 

indicadores de desempenho e impactos sobre a competitividade. Também deverá ter o 

perfil para “atuar de forma eficaz nas organizações, buscando o aprimoramento 

constante dos processos, produtor e/ou serviços fazendo uso de ferramentas adequadas 

às situações.” (Proposta Pedagógica GPI, p.13). 

A estrutura curricular do GPI está organizada em eixos de formação básica, 

profissional e teórico-prático. Todos os componentes da matriz curricular são 

conteudistas, não abordando temas que sugiram uma postura ética discente e docente, a 

não ser nos objetivos do curso e nas competências e habilidades sugeridas, levando em 

consideração sempre a prática. A matriz curricular está dividida em eixos, agrupados 

por afinidade de conteúdos: eixo de formação básica, eixo de formação profissional, 

eixo de formação teórico-prática. 

A metodologia de ensino oferece diretrizes para construção de conhecimento 

que estimulem a prática e o compromisso “de substituir velhos hábitos e adquirir novas 

habilidades. Devem acima de tudo, desenvolver no aluno um processo de 

autoquestionamento que lhe permita absorver e processar as informações, encontrando, 

por si mesmo, as respostas necessárias em cada situação.” (Proposta Pedagógica GPI, 

p.53). O ingresso ao curso se dá através de processo seletivo anual, organizado e 
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executado pela administração, e no caso de vagas não preenchidas, poderão ser aceitos 

alunos que já possuem curso superior devidamente registrado. A avaliação do processo 

é pautada nos planos de ensino com avaliação quantitativa, devendo o aluno alcançar a 

média de sessenta pontos. 

 

2.2.4  Síntese das análises das Instituições de Ensino Superior 

 

Quadro 2-  Trechos das Propostas Pedagógicas dos Cursos Superiores 

 CGD CGP GPI 

MISSAO 
Promover o 

desenvolvimento social, 

para que atenda o desafio 

das necessidades sociais da 

região e pautada na ética 

da responsabilidade.  

 

Contribuir para a formação de 

indivíduos éticos, socialmente 

responsáveis e competentes, que 

possam ser elementos de 

transformação social na 

construção de um mundo sempre 

mais justo, livre e democrático. 

Contribuir para a formação de 

indivíduos éticos, socialmente 

responsáveis e competentes, que 

possam ser elementos de 

transformação social na 

construção de um mundo sempre 

mais justo, livre e democrático.  

ALUNO QUE 

PRETENDE FORMAR 
Profissional formado capaz 

de exercer suas atividades, 

devidamente preparados 

para o mercado de 

trabalho. A formação 

teórica e prática são 

entendidas como sólidas. 

Formação integral da 

pessoa humana, e uma 

formação profissional que 

expresse habilidades 

suficientes para promover 

intervenções na realidade 

social, dentro de uma 

perspectiva crítica e 

pautada por valores éticos 

indispensáveis ao exercício 

da profissão.  

 

Pedagogos qualificados para o 

mercado de trabalho, que 

interfiram na sociedade de forma 

critica, com habilidades e 

competências. Os saberes devem 

ser incorporados e fazer relações 

com todo o processo econômico-

politico e cultural que promovam 

a práxis educativa de um Estado 

ou Nação. 

 

Ser capaz de atuar em diferentes 

setores da economia, usando da 

criatividade, produtividade, 

legitimidade e competitividade. 

Analisar desempenhos 

industriais, gerenciar equipes, 

conduzir trabalhos técnicos, 

integrar recursos físicos, 

humanos e financeiros; 

incorporar conceitos de 

qualidade, compreender a relação 

entre produção, meio ambiente, 

sustentabilidade, indicadores de 

desempenho e impactos sobre a 

competitividade. 



60 

 

PONTOS FORTES 
Existe uma análise crítica 

de projeto e 

desenvolvimento, com 

datas, etapas e evidências. 

Neste sentido, as ações que 

podem interferir 

negativamente no 

processo, são reavaliadas 

com frequência e 

alternativas de melhorias 

encontradas pelo corpo 

administrativo, docente e 

discente. 

Faz parte de Universidade sem 

fins lucrativos, em sintonia com a 

realidade geo-sócio-econômica da 

região. 

Faz parte de Universidade sem 

fins lucrativos, em sintonia com 

a realidade geo-sócio-economica 

da região. 

PONTOS FRACOS Não explícita na proposta Não explícita na proposta Não explícita na proposta 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 

Caracteriza-se pelas 

peculiaridades da região, 

como o contexto politico, 

pois a Faculdade já foi 

responsável pela formação 

de vários líderes políticos 

da região.  

O curso de Pedagogia está 

inserido e apresentado em uma 

sociedade que busca o docente 

com dimensão política, 

pedagógica e responsável pela 

formação do cidadão responsável, 

participativo, crítico e criativo.  

Tendo em vista o 

desenvolvimento regional, a 

demanda por profissionais que 

atendam a área de controle e 

processos industriais.  

ESTRUTURA 

CURRICULAR 

A matriz curricular, 

dividida em disciplinas 

específicas para o quinto 

ano, com competências, 

habilidades e objetivos 

que também devem ser 

desenvolvidos. As 

avaliações são realizadas a 

partir de provas abertas ou 

fechadas, objetivando os 

critérios de senso crítico, 

argumentação científica, 

clareza e qualidade. 

Matriz curricular que é toda 

estruturada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, 

atendendo a Resolução CNE/CP 

nº 1, de 15 de maio de 2006, com 

conteúdos específicos que 

atendam também às questões de 

pesquisa, teoria e prática, 

participação em eventos como 

forma de interação e formação 

cultural. 

Eixos de formação básica, 

profissional e teórico-prático. 

Todos os componentes da matriz 

curricular são conteudistas.  

DISTANCIAMENTO 

ENTRE O QUE SE 

TEM E O QUE SE 

PRETENDE 

Análise nas considerações 

finais 

Análise nas considerações finais. Análise nas considerações finais . 

 

Após leitura das propostas de graduação, entende-se que os cursos de graduação, 

apesar de se adequarem às legislações e diretrizes, ainda priorizam o conteúdo.  
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Nas considerações finais, os dados da pesquisa empírica apresentam conclusões 

sobre a viabilidade das propostas das instituições em relação à ética reproduzida nos 

alunos, tanto para as instituições de ensino médio, quanto para as instituições de cursos 

de graduação.  Os dados levantados são um delineamento de cada uma delas. A análise 

completa está no capítulo quatro desta pesquisa, com dados específicos dos 

questionários aplicados.  
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CAPÍTULO III 

VISÃO METODOLÓGICA A PARTIR DO 

OLHAR ARENDTIANO 

Ao escolher, não só me comprometo pessoalmente, 
mas comprometo toda a humanidade. Em conclusão, 
não existindo valores transcendentes e universais, e 
admitindo-se somente a liberdade como valor 
supremo, a vida é um compromisso constante, um 
constante escolher por parte do indivíduo... 
(VAZQUEZ, 2008, p.287) 

 
Esta pesquisa de cunho quanti-quali fez uso do que Arendt (2008) entende de 

distanciamento do objeto como condição única de reflexão, numa dimensão dialética, 

pois, por mais que haja este distanciamento no momento de refletir, permitiu-se também 

se contaminar pela prática escolar, pois a pesquisa de campo aplicada provocou o olhar 

da compreensão do pesquisador ao objeto pesquisado.  Isto quer dizer que, por mais que 

a condição de refletir nos afasta do objeto no contexto histórico e social em que se 

encontra inserido, a vivência da pesquisa de campo permitiu descrever o objeto com 

mais propriedade e com mais domínio retomar a reflexão sobre ele. 

Da mesma maneira, Arendt (2008) também não incidiu no equívoco de 

permanecer somente no campo da abstração e reflexão, “porque se viu confrontada com 

o mundo por força da questão judaica, tema sobre o qual começou a pensar, 

efetivamente, desde 1926(...).” (LAFER, 2008, p.299).  Da mesma forma que a escola é 

local de vivências políticas, de escolhas, de opções, o professor em sua prática, mesmo 

inibido pelo currículo imposto e sua prática supervisionada através de relatórios, 

diretrizes curriculares, material didático padronizado entre outros artifícios de inibição 

de sua ação política, professa-se aqui, como Arendt (2008): a educação deveria ser o 

espaço do exercício do público, lugar da militância, condição primeira da reflexão 

política do professor na sua constituição ética, situação que servirá de espelho a seus 

alunos no momento da ação em si e do agir específico. 

Uma das dimensões em que esta pesquisa se fez, foi a partir da compreensão da 

ética como um ato fenomênico do agir, pois se apresenta à ação a partir de suas 

referências conscientes e alienadas. No caso dos alunos que reproduzem em seu agir, 

atitude política percebida e incorporada através das ações de seus professores, o que 
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pode ser ou não um ato de total inconsciência em si da ação, um ato reproduzido apenas, 

mas ao mesmo tempo constitutivo de um agir, que compõe uma ação que faz parte de 

uma história, e que esta prossegue sem prestar contas à sociedade, pois como afirma 

Arendt (2008) a sociedade julga as pessoas e não o fato histórico em si. 

A tese averiguada nesta pesquisa de campo foi gestada a partir da preocupação e 

da importância que pode ter um agir ético do docente em sala de aula e vir a se tornar 

uma ação banal, quando na verdade carrega em si a potência de ser reproduzida 

causando um desastre pela simples reprodução alienada. O que se pretendeu focar nesta 

tese a priori é que se o agir docente pressupõe uma ética a ser reproduzida pelos alunos 

à medida que se encontra em momentos de escolhas, sejam estas pela escolha da 

profissão, o que acontece no final do ensino médio, ou da entrada no mundo do 

trabalho, o que acontece no final da graduação. Que esta reprodução seja objeto de 

estudo e análise pelos educadores desta fase investigada, porque mais que trabalhadores 

para o mercado de trabalho, os professores estão formando seres humanos que buscam 

felicidade e realização. Mas incorrem nas circunstâncias de reproduzir uma situação de 

liberdade de escolha alienada, e pior, tratada como algo banal pela comunidade 

educativa em que se encontram. 

Esta pesquisa de natureza dialética, com abordagem quanti-qualitativa, após 

definição dos primeiros conceitos e estudo bibliográfico, contou com uma pesquisa 

empírica através de aplicação de questionário a professores e alunos do ensino médio e 

ensino superior de um curso de Bacharelado em Direito, um curso de Licenciatura em 

Pedagogia e um curso Tecnólogo em Gestão de Produção Industrial. Também foram 

aplicados questionários aos alunos e professores de três escolas distintas, com terceiro 

ano do ensino médio, sendo uma da Rede Privada de Ensino, uma da Rede Estadual e 

outra Municipal.  

Foi utilizado o Programa Surveymonkey, disponível on line, onde os dados 

possuem selos de confiança online, incluindo da Norton (anteriormente VeriSign), 

TRUSTe, McAfee e do Better Business Bureau, mantendo os dados privados, 

garantidos e seguros. Os dados foram transferidos para o Programa Excel e compilados 

de maneira que permitiram a categorização do conteúdo dos questionários, para análise 

de conteúdo, descrição e argumentação de gráficos comparativos e, em seguida, através 

de categorias, permitindo mostrar o perfil ético dos docentes e de seus alunos no que diz 

respeito a que ética estes estão sendo formados. Também foram motivo de análise as 
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questões conceituais sobre ética e se esta é reproduzida pelo discente através da ética 

docente.  

 

3.1 . Descrição da aplicação do questionário: Ensino Médio  

Para dar início à aplicação dos questionários19, primeiramente foi realizado um 

contato via telefone para conhecimento da direção e coordenação do interesse pela 

instituição. Assim, foi enviado um e-mail de contato formal para agendamento de uma 

visita e explicação da pesquisa e sua importância. Após o recebimento dos e-mails, o 

agendamento do laboratório de informática da escola foi realizado e, posteriormente, em 

dia e hora marcada antecipadamente com a escola e a turma a ser investigada, foi 

aplicado o questionário. 

 

3.1.1. Escola Municipal de Pouso Alegre (EMPA) 

Localizada na Zona Rural da cidade de Pouso Alegre/MG, a EMPA atende a 

cinquenta e um(51)  alunos no terceiro ano do ensino médio com doze(12)  professores. 

Logo que o primeiro contato por telefone foi realizado, um e-mail foi enviado à direção 

e prontamente respondido com todas as informações necessárias para o agendamento da 

primeira visita. No primeiro encontro presencial, fui apresentada à escola e tive 

conhecimento do laboratório de informática para a aplicação do questionário.  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE para professores, 

alunos e menores foram deixados nas mãos da coordenadora pedagógica, que recolheu 

suas assinaturas pessoalmente, juntamente com os alunos do terceiro ano do ensino 

médio e com seus respectivos professores. Após quinze dias, retornei à escola para 

início da aplicação dos questionários. Foram necessários três dias, pois os computadores 

apresentaram problemas e somente era possível aplicar o questionário para grupos de 

cinco(5)  alunos. 

Com a disponibilização da rede wi-fi, no segundo e terceiro dias, pode-se aplicar 

o questionário dos alunos de maneira mais rápida, pois os mesmos possuíam celulares 

com acesso a internet. Na mesma sala, recebiam o link do questionário por mensagem 

inbox pela rede social do Facebook e respondiam em tempo real, o que facilitou e 

                                                           

19 Esta pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética, sob o número CAAE 
21434013.2.0000.102, vide anexo. 
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agilizou o processo. O total de alunos no terceiro ano do ensino médio desta escola é de 

cinquenta e um (51) alunos.  

Em relação aos professores, o processo foi o mesmo. De posse dos termos de 

consentimento, atendi os professores individualmente, na sala da coordenação e os 

mesmos assinavam o Termo de Compromisso e recebiam link, sempre muito 

prestativos. O total de professores nesta escola que atuam no terceiro ano do ensino 

médio é de doze (12) professores. Todos receberam o link, porém seis (6)  professores 

responderam ao questionário. 

  

3.1.2  Escola Estadual de Pouso Alegre - EEPA 

Localizada na Zona Central da cidade de Pouso Alegre/MG, a EEPA atende a 

setenta e cinco (75) alunos do terceiro ano do ensino médio e também uma turma de 

Educação de Jovens e Adultos - EJA – com treze (13) alunos e uma unidade prisional 

com treze (13) alunos. Para atender a todos os alunos do ensino médio, a escola possui 

vinte e sete (27) docentes. 

Logo que o primeiro contato por telefone foi realizado, um e-mail foi enviado à 

direção. A resposta foi mais demorada, uma vez que o vice-diretor dificultou um pouco 

o contato com a coordenação do terceiro ano do ensino médio e educação de jovens e 

adultos.   

Os TCLE para professores, alunos e menores foram deixados em mãos do vice-

diretor, que recolheu as assinaturas pessoalmente dos professores e alunos. Várias foram 

as tentativas para início da aplicação do questionário, porém quando a mesma ocorreu, 

visitei a escola três vezes e rapidamente os alunos se dirigiam ao laboratório com vinte 

(20) máquinas disponíveis. O vice-diretor sempre presente e solícito, não mediu 

esforços para facilitar o trabalho. 

Com a turma de Educação de Jovens e Adultos – EJA - foi mais prazeroso por 

parte dos alunos, pois muitos deles estavam tendo contato com computadores pela 

primeira vez. O tempo máximo para resposta dos questionários com os alunos do 

terceiro ano regular foi de aproximadamente  quarenta minutos(40), já com a turma de 

EJA, foi aproximadamente uma(01)  hora e trinta(30)  minutos, pois necessitavam de 

ajuda individual, uma vez que não possuíam familiaridade com computadores. 

pessoas assim como você deveriam estar na escola todos os dias, porque precisamos de 
carinho e atenção. Estou aqui já velha, mas quero ser professora para ensinar aos 
outros tudo de bom que aprendo aqui. (Participante da EJA)  
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O depoimento desta aluna pesquisada chamou atenção, pois o fato de saber que 

estava colaborando para uma possível melhora da educação, quis “ditar” tudo o que 

pensava para que fosse digitado, pois não se familiarizava com o teclado e tampouco 

com o computador. Ao terminar, expressou carinho em forma de abraço. 

Quanto aos professores desta escola foi encaminhado por e-mail o endereço do 

link da pesquisa. Dos oitenta e oito alunos (88), trinta e quatro (34) responderam ao 

questionário. De vinte e sete (27) professores que atuam na escola com as turmas do 

terceiro ano do ensino médio, apenas um (01) professor respondeu ao questionário.  

 

3.1.3  Escola Particular de Pouso Alegre (EPPA) 

Localizada na Zona Central da cidade de Pouso Alegre/MG, a EPPA, atende a 

setenta (70) alunos do terceiro ano do ensino médio.  Para atender as duas turmas possui 

vinte e um (21) professores atuando. O prédio do terceiro ano do ensino médio funciona 

juntamente com o pré-vestibular em local à parte do restante das turmas.  

O primeiro contato foi direto com a direção, que prontamente aceitou a aplicação 

da pesquisa e logo disponibilizou um horário para que os alunos tomassem 

conhecimento. Com essa escola, foi possível ficar durante quarenta e cinco (45) minutos 

em cada turma, apresentando em Power Point todos os objetivos da pesquisa, pois um 

professor havia faltado e a oportunidade foi dada para explicação da pesquisa.  

Os TCLE para os alunos foram entregues e recolhidos no momento da aplicação; 

e, dos professores o coordenador pedagógico se incumbiu de recolher as assinaturas. De 

setenta (70) alunos do terceiro ano do ensino médio, vinte e nove (29) responderam ao 

questionário. Dos vinte e um professores (21), seis (06) responderam ao questionário.  

 

3.2       Descrição da aplicação do questionário: Instituições de Graduação.  

Para dar início à pesquisa, foram realizadas visitas a cada uma das instituições 

para dar ciência à coordenação dos cursos sobre a pesquisa, uma vez que os alunos e 

professores que seriam questionados deveriam estar no último ano ou período do curso. 

Um primeiro contato foi realizado por telefone para ter acesso ao e-mail e enviar a 

proposta da pesquisa. Assim, o e-mail de contato formal foi enviado para agendamento 

de uma visita e explicação da pesquisa e sua importância. 
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3.2.1–  Bacharelado: Curso de Direito 

A Faculdade de Direito de Pouso Alegre/MG está localizada no Centro da 

cidade e possui cento e sessenta e nove (169) alunos no quinto ano, divididos em três 

(03) turmas com uma (01) diurna e duas (02) noturnas; e onze (11) professores.  A 

aplicação da pesquisa foi extremamente difícil. O coordenador do quinto ano em Direito 

recebeu um e-mail no início de setembro/2013 e somente ao final de novembro/2013 

obtive resposta. Várias foram as visitas realizadas à faculdade para tentar encontrá-lo 

pessoalmente, mas sempre em vão. Sempre ocupado ou não presente. O maior contato 

realizado foi com a secretária da faculdade que, muitas vezes, sentia-se envergonhada 

pelas ausências do coordenador. 

Após vários e-mails e visitas, faltando apenas uma (01) semana para o término 

das aulas, foi disponibilizado aos alunos um link no site da faculdade. Em nenhum 

momento foi permitido que eu entrasse em sala de aula para explicar a pesquisa.  No dia 

dezesseis (16) de dezembro de 2013, obtivemos os números dos telefones celulares dos 

alunos, depois de muita insistência, uma vez que até esta data, nenhum aluno havia 

respondido ao questionário, uma mensagem SMS foi encaminhada para cento e 

cinquenta (150) alunos no dia seguinte e nos posteriores. Infelizmente não obtive 

nenhuma resposta. Portanto apenas nove (09) alunos responderam ao questionário.  

Também não houve contato pessoal com os professores. Toda a pesquisa foi 

apresentada ao corpo docente pelo coordenador da faculdade e os mesmos assinavam os 

TCLE e recebiam o link da pesquisa.  Dos onze (11) professores, sete (07) responderam 

ao questionário. Essa condição leva-nos considerar uma margem de erros que possa ser 

justificada pela aplicação da pesquisa não ter sido realizada em todas as suas fases pelo 

pesquisador.  

.  

3.2.2.  Licenciatura – Curso de Pedagogia 

O curso de licenciatura em Pedagogia pertence a uma Universidade tradicional, 

também no município de Pouso Alegre/MG. Possui vinte e oito (28) alunos no sétimo 

período e sete (07) professores. Primeiramente, a coordenadora do curso foi comunicada 

sobre a pesquisa por telefone e prontamente respondeu ao e-mail enviado autorizando 

sua aplicação. Os professores foram abordados individualmente para assinatura do 

TCLE, foram muito prestativos ao informar o endereço de e-mail para o envio do link 

da pesquisa.  
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Os alunos foram abordados em sala de aula em duas visitas, onde foram 

informados do teor pesquisa, assinaram os TCLE e foram levados ao laboratório de 

informática para responderem ao questionário. Alguns alunos manifestaram resistência 

para responder, dizendo que era algo desnecessário. Outros se comportaram de forma 

quase profissional.  

De vinte e oito (28) de pedagogia alunos, vinte (20) responderam ao 

questionário. De sete (07) professores que lecionam no sétimo período, seis (06) 

professores responderam ao questionário.  

 

3.2.3  Tecnólogo em Gestão de Produção Industrial - GPI 

O curso de GPI possui (36) trinta e seis alunos e (06) seis professores no sexto 

período, também pertencente à mesma universidade do curso de Pedagogia em pouso 

Alegre/MG. Neste caso, os professores foram abordados individualmente para 

assinatura do TCLE, mostrando-se bastante prestativos. No mesmo momento, 

informavam o endereço de e-mail e já recebiam o link da pesquisa. Os alunos foram 

abordados em sala de aula em três visitas, onde foram informados sobre a pesquisa, 

assinaram os TCLE e levados para o laboratório de informática para responderem ao 

questionário.  

Não houve resistência por parte dos alunos, porém, quando chegavam ao 

laboratório, foram grandes as dificuldades para lidar com o programa. De trinta e seis 

(36) alunos, vinte e três (23) responderam ao questionário. De seis (06) professores, 

apenas um (01) respondeu ao questionário.  

 

3.3   Perfil dos alunos pesquisados 

De acordo com o Gráfico(1) apresentado, o total de alunos questionados foi de 

cento e trinta e sete (137)  alunos, divididos entre o Ensino Médio e os cursos de  

Graduação. 

Gráfico 1 – Perfil dos alunos Participantes 
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3.3.1 Perfil dos alunos participantes do Ensino Médio 

Conforme apresentado no Gráfico (2) foram questionados alunos do Ensino 

Médio de uma Escola do Sistema Particular de Ensino da cidade de Pouso Alegre/MG, 

onde em um total de setenta (70) alunos, vinte nove (29) responderam ao questionário, 

correspondendo a vinte e um por cento (21%) dos alunos pesquisados. Também os 

alunos de uma Escola da Rede Pública Municipal com um total de cinquenta e um (51) 

alunos no terceiro ano do ensino médio, vinte e dois (22) responderam, correspondendo 

ao percentual de dezesseis por cento (16%). A Escola Pública Estadual possui oitenta e 

oito (88) alunos no terceiro ano do ensino médio porém trinta e um (31) foram os 

pesquisados que responderam ao questionário. Esse total formaliza vinte e cinco por 

cento (25%) dos alunos de Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. 

  

Gráfico 2 - Rede de Ensino do Ensino Médio 

 

  

O Gráfico (3) apresenta a faixa etária dos alunos questionados referente à 

questão (2) e (5) do questionário.  Os dados que merecem destaque são que na Escola 

Privada cem por cento (100%) dos alunos estão em idade escolar regular. Vale aqui 

ressaltar que também no Gráfico (4), esses mesmos alunos da Rede Privada somente 

estudam. Em relação à Escola Pública Municipal, noventa e cinco por cento (95%) dos 

alunos estão entre dezesseis (16) e vinte (20) anos de idade, porém, sessenta e quatro 

(64%) por cento deles estudam e trabalham, configurando uma situação diferente da 

Escola Privada. Destaca-se também a situação da Escola Pública Estadual. Oitenta e 

nove por cento (89%) desses alunos estão na faixa etária adequada para os estudos do 

terceiro ano do ensino médio, mas a porcentagem de quarenta e sete por cento (47%)  

que estudam e trabalham configura uma situação que pode gerar também um desafio 

para os estudos, assim como na Escola Pública Municipal.  
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Gráfico 3 – Faixa Etária dos participantes do Ensino 
Médio

 
 

 
Gráfico 4 – Ocupação dos participantes do Ensino Médio 

 

 

Os Gráficos (5) e (6) estão relacionados com as questões que abordam as 

condições sócio familiares dos participantes. Neste período escolar, observa-se que a 

maioria mora com seus pais. Porém, levando em consideração a faixa etária apresentada 

no Gráfico (3), os alunos do ensino médio pesquisados das escolas estadual e municipal, 

que possuem idade acima de vinte e um (21) anos moram em locais diferentes ao dos 

pais, como mostra o Gráfico (6).  O Gráfico (5) apresenta as configurações das famílias. 

Fica explícito que no caso dos alunos das três escolas questionadas, exceto da Escola 

Pública Municipal, o número de pessoas que formam a família está dentro dos padrões 

apresentado pelos dados do IBGE (2010) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

revelam que os casais estão optando por ter famílias menores. Em 2010, a média 

brasileira foi, pela primeira vez, menor que dois filhos por mulher. Vários fatores são 
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responsáveis por influenciar essa mudança, como a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, o casamento tardio e o custo mais alto para criar um filho.  

 
Gráfico 5 – Dados Familiares dos participantes do Ensino Médio 

 
 
 

Gráfico 6 – Independência dos Participantes do Ensino Médio em Relação à Família 

       
 O Gráfico (7) apresenta o tempo que os alunos estão estudando na instituição 

pesquisada. Foi importante analisar os dados que apresentam um índice de permanência 

na instituição maior que três anos, já que permitem a análise das questões posteriores 

que apresentarão as influências que os professores e a própria instituição oferecem aos 

alunos em relação ao agir ético. Levando em consideração que a Educação Básica é 

constituída por doze anos (do Ensino Fundamental I ao término do Ensino Médio), os 

alunos que estão na Escola Pública Municipal possuem um convívio bastante 

significativo entre eles, professores e no conhecimento das atividades e constituição da 

instituição.  

 Em contrapartida, os alunos da Escola Pública Estadual, de acordo com esses 

dados, apresentam um índice que indica que estão na instituição entre um e três anos. 

Esse percentual afirma que estão em contato com o corpo docente e com a instituição 

apenas no ensino médio. Essa é uma característica da própria escola em relação ao perfil 
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de alunos que ingressam na escola de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

analisado. A Escola Pública Estadual pesquisada é conhecida por seu caráter acolhedor 

e inclusivo, mas foi confundida por muito tempo como última alternativa de escolha das 

famílias, por receber alunos de toda a cidade e atender à Progressão Continuada.20 

 A questão desta pesquisa é conhecer o papel da ética nas instituições escolares e 

a influência do professor diante do agir ético de seus alunos. Sendo assim, quanto maior 

for o tempo de convívio entre alunos, escola e professores, maior será a possibilidade de 

análise dos dados e seus resultados diante da pesquisa.   

 
Gráfico 7 – Tempo de Estudo na Instituição 

 
 

3.3.2  Perfil dos Alunos participantes dos Cursos de Graduação 

Os alunos de Graduação pesquisados somam um total de cinquenta e dois (52) 

alunos. No Bacharelado em Direito o total de alunos frequentando o último ano do 

curso (5º ano), são cento e cinquenta (150), porém, devido a todas as dificuldades 

mencionadas no item 3.2.1, apenas nove (9) bacharelandos responderam. A intenção ao 

pesquisar alunos de Direito foi a de conhecer com maior profundidade a questão da 

ética em sua formação, uma vez que esse é um tema bastante abordado pelos juristas. 

Depois de muitas tentativas, apenas sete por cento (7%) acessou o link e respondeu ao 

questionário.  

                                                           

20 A progressão continuada é  uma política pública inserida na educação brasileira, em diversos Estados 
na virada do século XX para o XXI um sistema que não prevê a reprovação do aluno ao final da série ou 
ano letivo. A ideia é que os estudantes que não atingirem o nível de conhecimento desejado recebam 
acompanhamento contínuo dos professores, de preferência paralelamente às aulas normais, como 
recomenda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. 
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Já o curso de Licenciatura em Pedagogia, é organizado em três anos e meio ou 

sete (7) semestres e, os participantes pesquisados foram do último semestre, somando 

um total de vinte e oito (28) graduandos, totalizando o percentual de quinze por cento 

(15%) dos questionários respondidos, as respostas coletadas deste curso são para indicar 

a questão da formação docente além de também atender aos objetivos propostos pela 

pesquisa em relação à influência do agir ético docente nos discentes.  

O Gráfico (8) apresenta os participantes no curso de Tecnologia em Gestão de 

Produção Industrial (GPI), que possui a duração de seis semestres. Dos trinta e seis 

alunos (36), somente vinte e três (23) deles responderam ao questionário. Foram 

escolhidos, pois, devido ao fato de que atualmente os cursos superiores de Tecnologia 

vêm aumentando sua demanda, por permitir que o aluno conquiste mais rapidamente 

uma colocação no mercado de trabalho. 

 
Gráfico 8 – Participantes do Curso de Graduação 

 

 

 Os Gráficos (9) e (10) apresentam a faixa etária e a ocupação dos alunos de 

Graduação.  Em relação à faixa etária cinquenta por cento (50%) dos graduandos podem 

ser considerados estarem em idade adequada para o término dos cursos. O que pode 

determinar essa porcentagem é que oitenta e nove por cento (89%) desses alunos 

estudam e trabalham. Este dado permiti considerar que os alunos deste curso são 

trabalhadores, característica esta que nos mostrou maior reconhecimento se a ética de 

seus docentes possibilita estes a reproduzam em seu trabalho e mesmo em seu cotidiano 

de vida.   
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Gráfico 9 - Faixa Etária dos participantes dos cursos de Graduação 

 

 

 
Gráfico 10 – Ocupação dos participantes dos cursos de Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos (11) e (12), assim como no perfil dos alunos do ensino médio, 

apresentam a configuração familiar dos graduandos.  Casas com até quatro pessoas são 

a maioria para os alunos questionados nos cursos de graduação. Em relação onde 

moram, o curso de Pedagogia apresenta o maior índice dos que ainda vivem com os 

pais, com setenta e cinco por cento (75%). Os alunos do curso GPI são um diferencial 

quando se analisa o Gráfico (11). Quarenta e oito por cento (48%) já possuem casa 

própria ou moram sozinhos, próximo ao percentual dos alunos de Direito.  

Esses dados são importantes devido à análise realizada nas questões seguintes, 

que apontaram as escolhas e visão de mundo que os alunos pesquisados possuem. O 

agir a partir das influências recebidas de professores e familiares determina o presente 

dos alunos pesquisados.  
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Gráfico 11 – Situação social dos cursos de Graduação 

 
 

 
Gráfico 12 – Condições de Moradia dos cursos de Graduação 

 
 

O Gráfico (13) traz dados importantes para a análise e possíveis conclusões 

sobre os objetivos desta pesquisa, que tem como foco principal saber se o agir ético dos 

alunos é influenciado pelas atitudes e postura de seus professores.  O fato de que os 

alunos de Pedagogia estão na instituição desde o início do curso em cem por cento 

(100%), mostra o perfil dos docentes que estão sendo formados na instituição. O curso 

de GPI possui treze por cento (13%) dos alunos acima do período determinado para 

conclusão do curso que é de três anos, enquanto que os alunos do curso de Direito 

setenta e oito por cento(68%) estão na instituição em um período acima de quatro anos, 

não sendo um problema, devido ao fato de que o curso tem a duração de cinco anos. 

Leva-se em consideração que vinte e dois por cento (22%) dos alunos de Direito estão 

abaixo do tempo previsto para conclusão do curso, configurando algumas 

possibilidades: dependências em disciplinas ou transferências de outras instituições. 
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Gráfico 13 -  Tempo de Estudo na Instituição dos cursos de Graduação 

 

 

3.4       Perfil dos professores pesquisados 

Os professores participantes desta pesquisa foram os mesmos que trabalham 

diretamente com os alunos participantes, isto porque entende-se que era importante 

conhecer se os professores, ao formarem seus alunos, conseguem reproduzir nestes, sua 

forma de agir. Entre os professores do terceiro ano do ensino médio e de graduação, o 

total foi de vinte e sete(27) professores participantes que responderam ao questionário 

de um total de oitenta e quatro(84). Para contribuir com a compreensão dos dados, a 

análise foi divida em Professores de Graduação e de Ensino Médio, conforme o 

Gráfico(14).  

 

Gráfico 14 – Rede e Modalidade que os professores de Graduação atuam 

 
 

3.4.1 Perfil dos professores do Ensino Médio 

 O Gráfico (15) apresenta a subdivisão dos professores pesquisados nas 

instituições de ensino médio. Três escolas foram abordadas: uma Privada, uma Pública 

Municipal e uma Pública Estadual, totalizando quarenta e oito por cento (48%) dos 

professores questionados em ensino médio e graduação.  
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Gráfico 15 – Rede e modalidade que os professores de Ensino Médio atuam 

 
 

As questões sobre faixa etária e formação inicial foram excluídas da análise, pois 

não iriam colaborar com os objetivos da pesquisa.  

Já a questão que aponta o tempo de docência na mesma instituição apresentada 

no Gráfico (16) é de grande importância, pois retomando aqui a questão principal da 

pesquisa que é a possível influência dos professores no agir de seus alunos, o tempo em 

que esses professores estão com seus alunos pode significar os posicionamentos dos 

alunos e seu agir. O tempo, conforme o gráfico(16) mostra,  varia, sendo os professores 

com menos de três (03) anos na instituição o maior número, relacionando-se com sua 

situação de contratados e designados que somam sessenta e nove por cento (69%).  

 
Gráfico 16 - Tempo e situação funcional dos professores do Ensino Médio na 

Instituição

 
 

Os Gráficos (17) e (18) apresentam a formação dos docentes pesquisados, 

demonstra que o número de professores sem nenhuma especialização ou formação 

continuada é relevante. A formação continuada é algo mencionado nos Projetos 

Políticos Pedagógicos das instituições pesquisadas, porém, com o Gráfico (18), percebe-

se que isso não acontece como previsto nestes documentos.  

O percentual dos docentes do ensino médio com nenhuma especialização, 

apresentado no Gráfico (17) também é expressivo: cinquenta e quatro por cento (54%). 
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No caso das especializações, nenhuma está na área de exatas. Elas se concentram em 

Humanas e Biológicas. O mestrado apresenta um índice pequeno em relação à formação 

dos professores do Ensino Médio.  

 

Gráfico 17 – Especialização dos professores de Ensino Médio  

 
 
 

Gráfico 18 – Formação Continuada dos professores de Ensino Médio  

 
 
 

As respostas do Gráfico (19) devem ser levadas em consideração devido aos 

Gráficos (17) e (18). Percebe-se que trinta e um por cento (31%) dos professores 

pesquisados já trabalham na docência há pelo menos sete anos; e vinte e três por cento 

(23%) há mais de dezesseis anos. A questão da atualização deveria ser essencial, uma 

vez que a educação é um movimento contínuo. Quinze por cento (15%) dos professores 

formaram-se em 1996, ou seja, há doze anos; e desses, quinze por cento (15%) estão 

trabalhando. Caberia aqui uma análise profunda de como estão esses professores em 

relação às novas Diretrizes e Políticas Públicas Educacionais para um ensino de 

qualidade em sala de aula.  
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Gráfico 19 - Ano de formação e tempo de docência dos professores de Ensino Médio  

 
 

3.4.2 Perfil dos professores de Graduação  

 Os Gráficos (20) e (21) apresentam os professores pesquisados que lecionam 

disciplinas para os respectivos alunos, participantes desta pesquisa. Dos cursos 

pesquisados privilegiou-se, devido ao objeto de pesquisa, o último ano em Direito, 

Gestão de Produção Industrial e Pedagogia. Todos os cursos de instituições particulares, 

somando cinquenta e dois por cento (52%) do total de professores.  

Todos os professores tiveram acesso ao questionário, porém, no curso de Direito 

houve maior adesão para respondê-los, apesar de ter sido o curso com maiores 

dificuldades entre os alunos.  O curso de Gestão de Produção Industrial – GPI, foi o que 

menos se interessou em responder, mesmo todos os professores tendo acesso à pesquisa. 

O curso de Pedagogia também foi abordado de maneira que todos os professores 

tivessem acesso, porém, somente quarenta e três por cento (43%) responderam. 

Em relação à formação inicial, os professores do curso de Direito têm sua 

formação inicial no próprio bacharelado em Direito. O curso de Pedagogia apresenta a 

formação em Pedagogia e também em Psicologia. Já o curso de Gestão de Produção 

Industrial – GPI, entre os pesquisados, a formação inicial é a de Ciências Contábeis, de 

acordo com o Gráfico(21). 
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Gráficos 20 e 21 - Rede, Modalidade e Formação Inicial dos Professores de Graduação. 

   
 

 

A Tabela (1) detalha os dados referentes ao tempo de docência na instituição e 

situação.   Os professores de Graduação que estão há menos de dez anos em cada 

instituição pesquisada somam quarenta e nove por cento (49%). Acima de treze (13) 

anos essa soma fica abaixo, totalizando quarenta e dois por cento (42%). Os professores 

designados e contratados somam quarenta e três por cento (43%)

e os efetivos estão na maioria com cinquenta e sete por cento(57%). O curso que 

apresenta o número de professores que estão há mais tempo na instituição é o de 

Pedagogia.  

 

Quadro 3 - Tempo de docência na instituição e situação. 
TEMPO NA 
INSTITUIÇÃO 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 9 anos 13 anos 18 anos 20 anos 22 anos 25 anos

não 
respondeu

Pedagogia 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 34% 17%
Direito 34% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 0% 0%
GPI 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TEMPO DE 
DOCÊNCIA

1 a 5 
anos

6 a 10 
anos

11 a 15 
anos

16 a 20 
anos

20 a 25 
anos

26 a 30 
anos

Pedagogia 0% 0% 0% 17% 51% 34%
Direito 34% 17% 51% 17% 0% 0%
GPI 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 A formação continuada não faz parte do cotidiano dos professores de Graduação 

participantes da pesquisa, mostrado no Gráfico (22).  Somente quatorze por cento (14%) 

dos professores participantes da pesquisa realizam algum tipo de formação continuada.  

Esta parece ser a realidade que suscita um questionamento em se tratar de falta de 

interesse ou oportunidade de avançar nos estudos, mesmo com professores atuando há 

muitos anos dentro de uma mesma instituição e formados também há mais de vinte (20) 

anos, conforme o Gráfico (23) 

Gráfico 22 – Formação Continuada dos professores de graduação 

 
 

Gráfico 23 – Ano de Formação e Tempo de docência dos professores de graduação 

 
 

 O Gráfico (24) mostra a especialização e a área dos professores de graduação, 

confirmando as exigências do MEC quanto a formação para docência no Ensino 

Superior21.  

                                                           

21 a composição do corpo docente das universidades é determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nº 9394/96 buscando cada vez mais elevar sua qualidade de ensino, procuram manter 
em seu corpo docente professores que possuam títulos de Mestre ou Doutores. O INEP, em seus 
instrumentos de avaliação, estabelecem conceitos ao corpo docente de acordo com seu perfil. Seguem os 
conceitos estabelecidos pelo MEC: conceito5: quando, pelo menos, 60% dos docentes previstos para os 
dois primeiros anos do curso tem titulação obtida em programas de Pós-Graduação Stricto Senso; 
Conceito 4: quando, pelo menos, 45% dos docentes previstos para os dois primeiros anos do curso tem 
titulação obtida em programas de Pós-Graduação Stricto Senso. Conceito 3: quando, pelo menos, 1/3 dos 
docentes previstos para os dois primeiros anos do curso tem titulação obtida em programas de Pós-
Graduação Stricto Senso. Conceito2: quando, pelo menos, 15% dos docentes previstos para os dois 
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  Quanto às notas dos cursos pesquisados, segundo o INEP, todos possuem 

conceito 4, o que então, segundo a legislação, indica que pelo menos, 45% dos 

docentes, devam ter titulação em programas de pós-graduação stricto senso, o que está 

confirmado no Gráfico (24). 

Gráfico 24 – Pós Graduação dos professores de graduação 

 
 

 Pelo fato de a pesquisa buscar respostas para uma possível influência dos 

professores no agir ético de seus alunos, houve a preocupação de que os professores 

pesquisados fossem os mesmos dos alunos também pesquisados. A rede de ensino 

pesquisada foi diversificada para verificar se o local de estudo influencia no agir no 

momento da aplicação do questionário.  A faixa etária proporcionou compreender se os 

mesmos alunos pesquisados encontram-se em fase adequada para a conclusão de seus 

cursos. Para os professores pesquisados, a relevância para o tempo de docência e tempo 

na instituição, foi para compreender o período em que acompanham seus alunos e 

também se estão em consonância com as respostas dos mesmos nas análises seguintes, 

no entendimento da ética e do agir possivelmente reproduzido. 

 Compreender a realidade de vida e institucional dos alunos e professores foi uma 

preocupação para que não somente questões diretas sobre o agir ético, mas também o 

ambiente escolar fosse conhecido para reflexões a partir do convívio, situação social, 

moradia e configuração familiar. 

 

 

                                                                                                                                                                          

primeiros anos do curso tem titulação obtida em programas de Pós-Graduação Stricto Senso. Conceito 1: 
quando, pelo menos,15% dos docentes previstos para os dois primeiros anos do curso tem titulação obtida 
em programas de Pós-Graduação Stricto Senso. (MEC 2014). 
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CAPÍTULO IV 
 

COMPREENSÃO DO CONCEITO ÉTICO NA 

CONSTRUÇÃO DO AGIR DO ALUNO A PARTIR 

DA POSTURA POLÍTICA DO PROFESSOR 
 

A ação muda deixaria de ser ação, pois não 
haveria mais um ator; e o ator, realizador 
de feitos, só é possível se for, ao mesmo 
tempo, o pronunciador de palavras. 
(Arendt, 2014, p.223) 

 

O olhar que se pode adquirir a partir dos perfis dos participantes apresentados, 

propicia condições para compreensão da análise de categorias éticas, que professores e 

alunos possuem sobre seu agir no cotidiano escolar. Para que a ética do agir fosse 

compreendida, algumas questões do questionário aplicado aos alunos do ensino médio e 

graduação, e, também do questionário dos professores desses alunos foram analisadas e 

discutidas. Não foram consideradas todas as questões, visto que as respostas nada 

contribuiriam com esta análise. Em relação aos gráficos, também foram selecionados os 

que apresentaram dados que foram de fácil compreensão para os possíveis leitores deste 

trabalho.  

A questão dez (10) do questionário dos alunos do ensino médio e de graduação, 

e a questão quinze (15) dos professores desses alunos apresentam que a ética pode estar 

nos debates nas instituições. É importante ressaltar que nesta questão, apesar das 

porcentagens para cada categoria, o total nem sempre é de cem por cento (100%) devido 

ao fato de alguns alunos ou professores terem apenas assinalado a opção “sim” ou 

“não”, sem definir a alternativa.  

“Os problemas éticos caracterizam-se pela generalidade e isto os distingue dos 

problemas morais da vida cotidiana, que são os que se apresentam nas situações 

concretas.” (VÁSQUEZ, 2008, p.19). Assim, de acordo com as alternativas 

apresentadas sobre a ética nas instituições escolares, observa-se que os alunos do ensino 

médio permanecem na posição negativa, exceto para a Escola Privada.   

 Para os professores da Escola Pública Estadual fica claro que o total de 

questionados não acredita que a ética esteja presente na instituição escolar. Na Escola 
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Privada, os professores possuem a mesma visão dos alunos em acreditar que a ética está 

presente em sua instituição e na Escola Pública Municipal existe um equilíbrio de 

respostas para os professores e alunos. 

Na análise realizada para alunos e professores de Graduação, o perfil apresenta-

se diferente: os alunos que estão cursando o último ano de seus cursos, acreditam na 

ética em suas instituições de acordo com as alternativas apresentadas. Assim também 

acontece com os professores de graduação, exceto no curso de Bacharelado em Direito 

que, em sua maioria, não encontra fatos que apresentem uma conceituação de ética em 

sua instituição. 

 As categorias combate à corrupção, problemas de relacionamento entre discente 

e docente, desrespeito às leis, democratização e desencanto com tradições, religiões ou 

outras crenças foram escolhidos por serem assuntos que sempre são apresentados em 

noticiários, conversas informais, redes sociais e outros. Todos eles têm a característica 

de solicitar um posicionamento, e, posicionar-se faz parte de quem está inserido no 

espaço escolar propiciando a reflexão sobre a sociedade que deve ser construída por 

todos. De acordo com Freire (2001) não deve existir o  

equívoco de quem considera a educação despreocupada com o desvelamento 
dos fenômenos, com a razão de ser dos fatos, reduz a prática educativa ao 
ensino puro dos conteúdos, entendido este como o ato de esparadrapar a 
cognoscitividade dos educados. (FREIRE, 2001,p.108) 
 

Os Gráficos estão identificados como Alunos Ensino Médio (AEM) ,  Alunos 

Graduação (AG),  Professores Ensino Médio (PEM),  Professores Graduação (PG) 

 

4.1      Categorização - O que é Ética 
4.1.1   Agir  

Para compreender a influência dos docentes na postura humana e política diante 

dos alunos, a conceituação de ética para ambos precisou ser esclarecida. Várias foram as 

respostas para as questões “O que você entende por ética?”, “Você sabe diferenciar ética 

de moral?”. Também foram apresentados aos alunos enunciados para considerá-los 

éticos ou não. Diante das respostas dos questionados, o agir está diretamente ligado à 

ética. 
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 (...) pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem duplo 
aspecto da igualdade e da distinção. Se não fossem iguais, os homens não 
poderiam compreender uns aos outros e os vieram antes, nem fazer planos 
para o futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois deles. Se 
não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer outro que é, 
foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação para se fazerem 
compreender. Sinais e sons seriam suficientes para a comunicação imediata 
de necessidade e carências idênticas. (ARENDT, 2014 p. 219-220)  
 

Apesar de algumas confusões teóricas em relação à diferenciação de moral e 

ética, a postura de alunos e professores está intimamente ligada ao agir. De acordo com 

Arendt (2014), entendendo o que é alteridade em definição literal, sendo um caráter ou 

estado do que é diferente; que é outro; que se opõe a identidade; e também que a ética, 

além de um código moral ou princípios formais da ação, é a relação necessária para 

entender que cada um dos seres se mostra na capacidade de relação e responsabilidade 

pelo/ao outro. 

De acordo com os alunos do ensino médio, a ética pode ser definida como Agir 

em sociedade, respeitando as leis e normas, o próximo, ser educado e ter bom senso. 

Também dentro desta categoria, é uma forma de comportamento do ser humano em 

todos os lugares, estando presente no dia-a-dia de cada individuo. São hábitos que 

acreditam ser o ideal para o convívio. Evita conflitos, pois com ética é possível saber o 

que é certo e errado e arcar com as consequências de atos falhos ou na invasão do 

espaço do outro. Todas as atitudes são independentes de religião, sexo, idade, classe 

social, aceitando as diferenças, cumprindo seus deveres e exigindo seus direitos.  

Para os alunos de graduação, o agir está ligado ao que se produz ou se realiza 

sem ferir princípios, não causando má impressão para as pessoas que estão ao redor. 

Está ligado principalmente à postura profissional, centro da moralidade e civilidade. O 

respeito, a compreensão, conduta, forma de pensar em relação aos outros, sempre 

respeitando o ambiente em que se vive. Respeitar o mundo, tanto para a visão 

Arendtana como para a visão Freireana, são condições para atitudes políticas, para o 

agir. “Os homens são porque estão em situação” (FREIRE, 2005,p.118), ou seja, além 

de pensar criticamente, é preciso atuar também criticamente em todas as situações. 

Amor e mundo, amor pelo mundo, orientar-se pelo amor para uma atitude.    
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(A90) Ações morais de uma comunidade, que determinam um bom convívio entre a 
população em si. 
(A108) Regras não escritas, que limitam (ou deveriam limitar) o agir humano em 
sociedade.  
(A111) Ética é um conjunto de princípios sociais que regem as relações pessoais. Quem 
é ético é - em palavras gerais -, bom. A pessoa que leva a ética na sua vida faz aquilo, 
que por vários motivos, foram selecionados pela sociedade em seu senso comum como 
correto, passível de elogios.  
(A122) A ética está ligada a conduta do ser humano, nos seus costumes e sua forma de 
pensar socialmente. 
(A126) É a maneira correta como o indivíduo age ou pelo menos deveria agir nas 
várias situações cotidianas (profissional e pessoal).22 

 
 

4.1.2   Valor 

De acordo com as respostas dos alunos pesquisados, a ética também está ligada à 

lei e à verdade. Forma o cidadão através de valores como a educação, respeito, 

honestidade, cidadania, caráter. É o pensamento correto e aceito por um grupo de 

pessoas, como um meio de aprender a distinguir o certo e o errado. 

Conceituar valores, de acordo com Vásquez, significa que 
 

estes não se reduzem às vivencias do sujeito que avaliar, nem existem em si, 
como um mundo de objetos independentes cujo valor se determina 
exclusivamente por suas propriedades naturais objetivas. Os valores existem 
para um sujeito, entendido não no sentido de mero individuo, mas de ser 
social; exigem também suporte material, sensível, sem o qual não tem 
sentido. (VÁZQUEZ, 2008, p. 146) 
 

Para os alunos do ensino médio, roubar ou mentir, em qualquer situação, não se 

justifica, porém, mentir para salvar um homem condenado injustamente à morte tem 

aceitação de quarenta e sete por cento (47%) dos alunos do ensino médio pesquisados. 

Isso é justificado pela definição que os alunos deram para ética  ligada à lei e à verdade. 

 Para Arendt (1993), a ética tem origem na afirmação de Sócrates que dizia “ é 

muito melhor estar em desacordo cm o mundo todo do que, sendo um, estar em 

desacordo comigo mesmo” (ARENDT, p.102, 1993), porque a consciência também se 

baseia no fato de que  

posso estar de acordo ou em desacordo comigo mesmo; e isso significa que 
não só apareço para os outros, como também para mim mesmo. Essa 
possibilidade é de maior relevância para a política, se entendemos (...) que os 
homens atingem sua humanidade plena, sua  plena realidade como homens, 
porque não apenas são, mas também dialogam e aparecem. (ARENDT, 1993 
p. 102)  

                                                           

22 As transcrições dos questionários foram realizadas de acordo com o original. 
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  Os valores e a sua reflexão também definem a ética para os alunos de graduação, 

estando na forma de agir e pensar através do conjunto de valores morais. A honestidade, 

conduta, postura e aceitação ou não das normas morais e as atitudes para o bem de si 

mesmo e dos outros. Define a personalidade ao saber o que é certo ou errado. Todos 

esses valores são passados culturalmente e adquiridos ao longo da vida para que se 

coloque em prática quando se está sozinho.  

 Para os alunos de Graduação, a ética é também posicionamento. É o agir de uma 

pessoa, de forma correta, sem que outros sejam prejudicados. É tornar concreto o 

abstrato com um fim específico. Indica os direitos e deveres dos indivíduos; e as regras, 

tem o papel de informar e orientar, não interferindo nas diferenças entre as pessoas, 

indicando um caminho correto a seguir, sendo modificada de acordo com as tendências,  

limitando as ações para que a ética se sobreponha. 

A ética vista como um comportamento externo para os alunos do ensino médio 

apresenta-se como a forma como as pessoas agem depois de ter uma personalidade já 

formada pelas regras da moral. Entende-se por eles, os alunos, que diante de uma 

formação correta, os atos serão corretos, dentro de uma sociedade como um todo. É ter 

coerência, respeito, humildade no agir, enquanto a moral já apresentou as condições 

para o agir. 

A ética também está definida como a capacidade de agir de forma honesta, 

politicamente correta e moral em relação a determinado assunto. Tomar decisões usando 

da justiça e não se deixar corromper. As regras contribuem para esse agir e são 

essenciais para nortear o ser humano em suas escolhas. Regulam o comportamento, não 

podendo ser criada sem estar ligada à ética. As regras mantem a essência da ética no 

momento em que os indivíduos estão desenvolvendo seus valores. Estabelece os 

padrões para uma sociedade, transformando uma realidade. 
 
 

(A 09) A ética é indispensável  a um profissional, porque o fazer diz respeito à 
competência e à eficiência que deve ter para exercer a profissão e o agir se refere à 
conduta, ao conjunto de atitudes que devemos assumir no desempenho profissional. E, 
as regras é que vão disciplinar este comportamento em sociedade. 
(A23) Seria uma reflexão acerca da influência que o código moral estabelecido exerce 
sobre a nossa subjetividade, e acerca de como lidamos com essas prescrições de 
conduta, se aceitamos de forma integral ou não esses valores normativos e, dessa 
forma, até que ponto nós damos o efetivo valor a tais valores. 
(A 127) As regras auxiliam, moldam as pessoas e com isso ela consegue discernir o 
certo do errado e a consciência. 
(A101) É um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 
na sociedade.  
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Para os professores do ensino médio a ética é um comportamento baseado em 

valores adquiridos ao longo da vida, favorecendo a vida em sociedade. Estabelece com 

o outro a relação social através de valores morais e princípios que devem ser 

intrínsecos. É o como agir.   

Para os professores de graduação, o comportamento baseado em valores e 

princípios define a ética, com respeito no momento de pensar e agir, principalmente 

profissionalmente, em favor da verdade. Esses valores são capazes de guiar as ações 

para o convívio social.  

Para os professores, a ética é entendida como um conjunto de valores e ideais, 

um ato moral que está presente em cada sociedade ou uma disciplina que estuda e 

organiza os atos morais. Para esses professores a ética é um valor humano e o agir 

demonstra sua ética. Existe um equilíbrio entre os valores sociais e os fatos cotidianos. 

Como valor, a ética está relacionada ao pensamento, sendo a moral a prática 

deste pensamento. Arendt, em A Vida no Espírito (2014), diz que o pensar diz respeito à 

reflexão sobre o sentido das coisas e das experiências. O pensar não é definido pelo 

objeto (cognição), mas por aquilo que procura (o sentido, o significado). Rompe com o 

objetivismo da ciência. 

Ainda para os professores, a ética como formação, é aprendida em sociedade, 

para que se respeite o planeta e todos que nele vivem, refletindo nas ações diárias.  É 

diferenciada pelas crenças e valores individuais, com consciência e caráter. Reflete 

sobre o bem.  Arendt (1993) define o bem como algo que “pode ser posto em prática, 

contendo em si mesmo um elemento de uso” (ARENDT, 1993, p.93). 

Para os professores do ensino médio, a ética e a moral se diferenciam, porém 

sem categorias específicas, sendo possível em análise geral, dizer que a ética permite a 

convivência social. Para os professores de graduação do curso de GPI, a ética e moral 

não podem ser diferenciadas. 

 

(P25) São princípios e preceitos que, interiorizados, guiam as ações de uma pessoa. 
Esses princípios se referem à convivência social, às relações com os outros com quem 
se convive. 
(P04) Tornar concreto o abstrato, esclarecer padrões de comportamento mediante os 
quais toda a sociedade é beneficiada. 
(P07) As regras tem o papel de direcionar o entendimento correto sobre a ética com o 
fim específico de se alcançar o sucesso em sua definição e aplicação. 
(P13) Ás regras tem o papel de tornar mais humanas e saudável a convivência humana. 
Tema também o papel de evitar o uso incontrolável do poder dominador sobre o 
dominado.  
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Para os alunos do ensino médio as leis regem a sociedade e são impostas para 

determinar o agir correto, ensinando maneiras adequadas para o comportamento. 

Também a ética é o estudo da sociedade em que vivemos. É quando fazemos algo certo 

ou que a própria sociedade acredita ser correto.   Para os alunos de graduação a ética é o 

conjunto de normas que regem a comunidade em que se está inserido, com conceitos ou 

leis estabelecidas socialmente. 
 

(A84) São conceitos estabelecidos no meio social e entendidos como corretos. 
(A123)conjunto de regras a ser seguido. 
(A102)Acredito que ética é o que a sociedade julga ser o correto a fazer. 
(A105)Moralismo teórico. 
 

4.1.3    Cuidado com mundo 

As regras, vistas como garantia da ética para os alunos pesquisados, fortalecem a 

execução das ações a partir do saber já adquirido pela moral. São para serem seguidas 

com o objetivo de obter uma sociedade melhor. Promovem o respeito e a harmonia 

quando regula a ética, evitando conflitos. Padroniza comportamentos, impedindo muitas 

vezes que a conduta seja falha dentro de um grupo.  
 

(A 50) Ética envolve a sociedade em um todo. Moral é o que você tem, é o que você tem 
para oferecer para a sociedade em que vive. 
(A102) Creio que ética é o que a sociedade diz o que é correto ou não fazer, já a moral 
são principios individuais do que você entende como ações e conceitos corretos. 
(A 43) Nortear a sociedade para um conviver igualitário, justo. 
(A50) Trazer um convívio parcialmente bem entre a população que vive em uma 
comunidade, assim, evitando conflitos entre os mesmos. 
(A112) É a partir de regras já definidas que adquirimos o saber de como executar as 
ações. 

 
A ética é também a sustentação das escolhas, de acordo com os alunos 

pesquisados. Ajuda na formação do caráter, para conviver e ensinar o que se aprendeu 

com a moral. Preserva a moral com princípios de idealização de ideias que orientam o 

comportamento do homem em relação aos outros, garantindo o bem-estar social.  

As regras limitam as ações, pois estipulam as leis a serem cumpridas, 

estabelecendo um padrão nas formas de seguir a proposta explicita. Com as regras, 

segundo os alunos pesquisados, é possível manter a ordem para que não se extrapolem 

as barreiras da ética. Fazem com que todos compreendam o que é correto, para uma 

sociedade mais justa que cumpra com seus deveres. São os parâmetros para a ética. 
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(A52) São essas regras que nos ajudam a ver como se comportar na sociedade de 
maneira adequada, na qual a ética faz o papel de mostrá-las. 
(A58) As regras são fundamentais, pois de uma certa maneira, ela é como se fosse um 
empurrão a mais para você cumprir com os seus deveres.  Afinal, imagina nossa 
sociedade sem regras? Seria um caos total. 
 
A partir do momento em que a ética é um conjunto de valores e costumes, ela 

tenta explicar as regras de forma racional e teórica. As regras orientam cada individuo, 

sendo essencial para a ética.  
 

(A27) As regras podem mudar, mas a ética é permanente pois depende do modo de agir 
perante as regras. 
 

 

Para os professores pesquisados, a ética e as regras evitam conflitos, moldam 

valores com o estabelecimento de normas e disciplinas que indicam a conduta correta. É 

o estabelecimento da disciplina, padronização do saber, normatização do conhecimento. 

Indicam uma linha de conduta quanto ao que seria mais correto, pensando no bem estar 

de todos. É uma disciplina comportamental com um conjunto de normas pré - 

estabelecidas, enquanto a moral são os conceitos que são construídos ao longo da vida. 

As regras são métodos para se atingir objetivos, tornando as atitudes padronizadas, 

limitando as ações do ser humano. 
 

(P26) As regras pertencem ao núcleo moral central da sociedade, pelos pressupostos de 
justiça, de igualdade e de equidade que sustentam a regulação das relações sociais 
numa concepção de construção da cidadania e do bem comum. A ética é um eterno 
pensar, refletir, construir. E a escola deve educar seus alunos para que possam tomar 
parte nessa construção, ser livres e autônomos para pensarem e julgarem. 

 
Freire (2005) reforça que é necessária a tarefa dos homens refazerem o mundo e 

torná-lo mais humano através do ânimo, pois quando são proibidos de agir, frustram-se.  
 

Gráfico 25(AEM) e 26 (AG) - A Ética para os Alunos de Ensino Médio e Graduação  
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Gráfico 27 (PEM) e 28 (PG) - A Ética para os Professores de Ensino Médio e Graduação  

  
 

 
4.2      O certo e o errado, ações e relações éticas 

Esta categoria apresenta situações em que são discutidos os valores, ações e 

relações entre escola, alunos e professores.  

Para os alunos do ensino médio, compreender o que é certo e errado não é 

possível devido ao fato dos interesses particulares serem considerados um fator presente 

em todas as ações. Para os alunos de graduação, os interesses particulares também 

prevalecem, porém, para a maioria, a frase não é verdadeira no sentido de que é possível 

saber o que é certo ou errado, mas problemas governamentais, valores deturpados e o 

medo por julgamentos acabam por deixar cada vez mais difícil a definição entre o certo 

e o errado. Falta solidariedade e o consumismo é exagerado. Não existe uma relação de 

sinergia entre as partes envolvidas.  

Ao falar sobre valores deturpados, as definições de alunos para valores apresenta 

a confusão de conceitos para valores e princípios. É necessário entender que a crise não 

está nos valores e, sim nos princípios, que são verdades constituídas e reconhecidas por 

uma comunidade, enquanto os valores são verdades constituídas e reconhecidas por uma 

comunidade de acordo com o tempo histórico.  Portanto, cada pessoa possui a ética do 

seu tempo. 

Segundo Arendt, “o homem (...) não se contradiga e não diga coisas 

contraditórias, que é o que a maioria das pessoas faz, e, no entanto, o que cada um de 

nós de certa forma tem medo de fazer” (ARENDT, 1993, p. 101).  
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(A20) Sim hoje em dia cada um foca mais para seus proprios interesses vizando só a si 
mesmo. 
(A45) A maioria das pessoas vivem para a sociedade, agindo e se comportando para 
que sejam julgadas de forma boa e muitas vezes perdem a noção do certo e errado”. 
(A04) Não. Todos desenvolvemos noção do que é certo e errado, até crianças tentam se 
esconder quando fazem algo que suspeitam ser errado, demonstração de consciência 
presente, e consciência de certo e errado.  A sociedade é organizada para se sustentar 
como sociedade, algumas pessoas é que são individualistas.  
(A90) Não, porque sabemos muito bem o que é certo e errado; contudo o ego fala mais 
alto que a razão, e priorizamos muitas vezes os nossos interesses particulares . 
 
Entre os professores de ensino médio, a maioria acredita que não é possível 

saber o que é certo ou errado. Assim como para seus alunos, os interesses particulares 

prevalecem. Para esses professores existe uma indiferença na atual geração em relação 

ao que é de interesse comum. As tensões aumentam de acordo com o aumento dos 

interesses particulares. O isolamento social está cada vez mais comum e o ter está acima 

do ser, com valores cada vez mais fúteis.  Freire (2005) ao analisar a contradição e a 

superação já disse que “se os homens são produtores desta realidade e se esta, na 

inversão da práxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora 

é tarefa histórica, é tarefa dos homens” (FREIRE, 2005, p.41). 

Os professores de graduação, também estão de acordo com seus alunos, 

afirmando que a frase não é verdadeira, que é possível saber o que é certo ou errado, 

mas os fatores são diversos. O princípio da justiça está em crise, gerando valores 

distorcidos. Aparece aqui mais uma vez a dificuldade de conceituação de valor.  As 

desigualdades sociais são financiadas pelo consumo, formatando a sociedade. Aqui cabe 

afirmar que a crise não está nos valores, e sim nos princípios, “assim, se explica a 

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

sucessão de estruturas sociais” (VÁZQUEZ, 2008, p.267) 

(P12) Sim. Porque o ser humano é naturalmente egocêntrico. Uns atropelam os 
outros pensando apenas em interesses próprios e particulares. É a lei do 
capitalismo selvagem, onde os fortes devoram os fracos. 
(P24) Sim. Vivemos numa sociedade em que se preza muito mais o ter que o 
ser. As pessoas são, na maioria, individualistas e capazes de tudo (ou quase 
tudo) para obter vantagens financeiras, profissionais ou pessoais. 
(P05) A sociedade atual está "formatada" para cuidar dos seus interesses 
pessoais deixando de lado o coletivo. 
(P10) Sabemos a diferença entre o certo e o errado, porém buscamos o 
conforto e com isso, vamos nos distanciando do correto para nos 
enquadrarmos no modismo. A falsa visão de democracia. A democracia é a 
participação de todos, mas entendo que existe uma confusão de democracia, 
com ditadura da maioria. 
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4.2.1    Agir na instituição escolar 

Para os alunos do ensino médio e graduação, os valores em destaque em suas 

instituições escolares são o convívio democrático, diálogo, respeito mútuo e igualdade. 

Para os professores o diálogo também está presente, juntamente com o convívio 

democrático, respeito mútuo e a justiça.  

 Ao pensar em valores,   

Ter um conteúdo axiológico (de axios, em grego, valor) não significa 
somente que consideramos a conduta boa ou positiva, digna de apreço ou de 
louvor, do ponto de vista moral; significa também que pode ser má, digna de 
condenação ou censura, ou negativa do ponto de vista moral. Em ambos os 
casos, nós avaliamos ou julgamos como tal em termos axiológicos. 
(VÁZQUEZ, 2008, p.165) 
 

Para verificar a consistência destes valores apresentados pelos alunos e 

professores, cabe retornar à Proposta Pedagógica de cada Instituição e verificar quais 

são as ações que estão vinculadas a estes valores. Mesmo que não se encontrem 

referenciais escritos nos documentos, elas podem estar implícitas. O valor 

compreendido aqui como um modelo específico para conduta nas instituições, são 

percebidos pelos alunos e professores.  

Em relação às atitudes que fazem significado para uma relação ética no ambiente 

escolar, para os alunos e professores do ensino médio e graduação, a solução de 

conflitos, compreensão de diferenças intelectuais, comunicação eficiente, aceitação de si 

mesmo e preparar para o pluralismo são essenciais.  

 
 

Gráfico 29(AEM) – Atitudes éticas na escola na visão dos alunos de Ensino Médio

 
 



94 

 

Gráfico 30 (AG) – Atitudes éticas na escola na visão dos alunos de Graduação 

 
 
 
4.3     O agir ético do aluno como reflexo do agir do professor 

 A análise apresentada neste momento tem o objetivo de verificar se o aluno 

recebe influência ética de seus professores. O professor deve aceitar-se como modelo? 

O professor pode promover a empatia? É capaz de estimular os alunos para uma boa 

ação? O professor é responsável pela formação ética do aluno?  Essas questões foram 

aplicadas aos alunos e professores, com diferentes respostas que originaram as 

categorias a seguir.    

 

4.3.1 Natalidade 

 Para os alunos de ensino médio e graduação, o professor torna-se modelo 

exercendo a autoridade. Deve-se levar em consideração que não é a maioria, porém, é 

uma postura relevante. Acreditam que o professor está em sala de aula para se impor, 

pois os alunos são a maioria, e o professor, deve comandar a sala.  

 Natalidade é a raiz ontológica de ação e de liberdade para Arendt (2011).  É a 

categoria principal, central do pensamento sobre educação.  O mundo é uma construção 

humana, não existindo determinismo, porque cada novo traz possibilidades através do 

tensionamento entre o velho que existe e o novo que chega.  A modernidade perde sua 

referência por não se ligar à tradição.  

Para Arendt (2011) a educação não está pronta e acabada, não se resolvendo 

apenas olhando para o passado, mas também no novo. Não existe educação sem 

pensamento, reduzida ao fazer. Quem educa? Pais, adultos, professores? E, seria 

irresponsabilidade dizer que as crianças se educam sozinhas. “O fato de o homem ser 



95 

 

capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar 

o infinitamente improvável.” (ARENDT, 2014, p.222) 
 

(A28) Sim pois, ele ta ali na frente para se impor. 
(A24) Sim, ele deve saber comandar sua sala, para que os alunos possam dar retorno. 
(A 84) Como modelo em questão didático sim, afinal é necessário que ele passe essa 
"segurança" para que consiga estabelecer uma relação do seu conhecimento ao 
aprendizado que será passado adiante. Mas é importante lembrar que há sempre a 
possibilidade de ele também obter modelos dentro de seu ambiente de ensino. 
(A131) sim, pois o professor ao impor as regras ele tem que adquirir como exemplo. 

 
 Independente de como o professor age em sala de aula, para os alunos 

pesquisados, ele sempre será um modelo. Merece respeito, pois apresenta um novo 

mundo através de sua conduta.  A sua experiência é mostrada a partir do momento em 

que ele já passou por todos os níveis de educação escolar, e, portanto sempre tem algo 

mais a ensinar para os alunos.  Esta experiência pode se tornar uma referência para os 

alunos, sendo um estímulo para os estudos.   
 

A essência humana existência-se, autodesvelando-se como história. Mas essa 
consciência histórica, objetivando-se reflexivamente, surpreende-se a si 
mesmo, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora: o homem é 
levado a  escrever sua história. (FREIRE, 2005, p.18) 
 

Os alunos acreditam que o professor pode ser modelo, pois esse papel auxilia 

nas escolhas, na evolução. Muitas das profissões e/ou caminhos a seguir na sociedade 

são encontrados através da inspiração em seus professores. Por isso a necessidade de 

uma postura adequada em ambiente escolar e na sociedade, de acordo com os alunos 

pesquisados.  O agir, o falar e o pensar são exemplos fortes a serem seguidos.  
 

(A 04) Sim, a partir disso, o professor preocupar-se-á mais com seu bom exemplo como 
ser humano, em suma, pois estará sendo imitado por muitos, o que o responsabiliza 
quanto à qualidade da próxima geração. 
(A71) Sim pois ele é o pilar de nossa formação. 
(A103) Sim. Durante toda a fase escolar os alunos tem como modelo os professores seja 
como maneira de agir quanto maneira de pensar. 
(A08) Creio que sim , independente do nível que lecione, o professor merece respeito e 
admiração pois nos fornece um novo mundo de ideias . Desta forma, acredito eu, a 
conduta ética de um professor será o espelho para seus alunos. 

 

 Os professores de ensino médio da Escola Pública Estadual, cem por cento 

(100%) acreditam que é dever do professor ser modelo de formação. Para os professores 

da Escola Pública Municipal e Escola Privada, as categorias são diversas, assim como 

para graduação. “O papel desempenhado pela educação em todas as utopias politicas, a 
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partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece natural iniciar um novo mundo com 

aqueles que são por nascimento e por natureza novos.” (ARENDT, 2011, p.225).   

          De acordo com os professores pesquisados, apesar de muitas vezes negar essa 

condição, o posicionamento do professor é visto como um dever, ser espelho de 

formação ética sempre, em todos os seus atos. É o professor que está com os alunos a 

maior parte do dia, atendendo às diversidades, sendo necessária sua exposição. O 

professor capaz de nortear escolhas ultrapassa as fronteiras da educação somente pelo 

conhecimento. Com consciência, é capaz de ser exemplo para a formação ética e 

transformadora.  
 

(P06) Sim, apesar de querer negar muitas vezes essa condição. Somos espécies de 
segundos pais, podemos negar isso, mas os alunos não negarão, no sentido de se 
espelharem. 
(P05)Sim. É inerente da exposição necessária para o exercício da função uma postura 
ética. 
(P26) Sim. Pois o papel do educador ultrapassa as fronteiras do saber: cuidado, 
consideração, limites, responsabilidade e veracidade, são valores intrínsicos na 
construção do outro.Cada educador tenha ter consciência do nível de competências em 
que se encontra, realizando uma auto avaliação, o que irá resultar em uma grande 
evolução na sua função como educador. 

 
De acordo com Arendt (2011) ao mesmo tempo em que a educação requer certa 

conservação, deve considerar o novo que poderá trazer novas possibilidades.  Impor 
uma mudança em um mundo que já existe seria um gesto de dominação. A condição do 
ser humano diante do futuro é dada pelas possibilidades de agir neste mundo.  Não 
existe outra razão para Arendt (2014) afirmar que a natalidade é a categoria central do 
pensamento político, pois insere no mundo, por palavras e atos, os homens, através da 
teia de relações humanas.  

 

4.3.2 Os professores não devem ser exemplo 

 Esta categoria é relevante. Apesar de não ser a maioria, os alunos pesquisados 

acreditam que o professor não deve se considerar um modelo, pois todos os indivíduos 

possuem falhas não podendo tornar-se um estereótipo.  Para esses alunos, alguns 

professores procuram ser modelo exigindo que os alunos sigam suas ideias, sendo que 

cada um dos alunos possui personalidade própria. Os alunos pesquisados pensam que 

cada aluno vive uma realidade diferente, por isso deve agir e pensar com diferenças, 

cabendo ao professor exercer sua função de passar conhecimentos.  Discordar de 

atitudes, por melhores que sejam, faz parte do aluno, pois ainda não possui o 

conhecimento total como os professores.  Não é possível saber se o professor sempre 
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está correto para tê-lo como exemplo.  Na visão destes, somente a família tem o direito 

de exigir uma postura e ser modelo para os alunos/filhos, segundo a pesquisa realizada.  
 

(A 26) Não. O professor deve seguir a conduta de vida que acredita e não pautar-se 
como um estereotipo a ser seguido. 
(A 22) Não, porquê ele deve respeitar as diferenças e opiniões de seus alunos, para que 
se tornem pessoas críticas e politizadas, não mero fantoches.  
(A79) Não, porque o modelo de cada um deve ser proveniente de si mesmo e de 
possíveis crenças, e não de um professor. 
(A129) Não. O professor nada mais é que um mediador do conhecimento. Apenas um 
ser humano dotado de superficialidades, hipócrita, narcisista e herege como qualquer 
outro ser.  

 

 Freire (2005) acredita no método de conscientização, onde “a consciência do 

mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão direta; uma é a luz interior da 

outra, uma comprometida com a outra”. (FREIRE, 2005, p.14) Acreditar que o 

professor pode não ser modelo compreende-se que a consciência não será formada, uma 

vez que  ninguém é capaz de conscientizar-se sozinho.  

Alguns professores pesquisados dizem não ser modelos de formação ética a seus 

alunos, uma vez que para ser modelo, necessitam da aceitação do outro. Ao ser modelo, 

transformam todos em iguais ou parecidos. Os professores pesquisados desejam que 

seus alunos devam fazer sua parte, porque apenas uma pequena parcela é do docente, o 

restante cabe à família, à sociedade, à escola em geral.  

(P09) Como exemplo nas atitudes na escola, sim. Fora da escola, não; afinal ele tem 
sua vida particular que não diz respeito a ninguém na escola. 
(P27) Falar em modelo ético é impossível, mas para que você coloque em prática a 
ética é necessário essa aceitação, não de modo estagnado e sim formativo. 

 
 

Gráficos 31 (AEM) e 32(AG) - Professor é modelo ético na visão dos alunos? 

  
 

 
 
 



98 

 

Gráficos 33 (PEM) e 34(PG) - Professor é modelo ético na visão dos professores? 

    
  

Com as questões “Você acredita que o professor pode promover a empatia entre 

alunos, professores e escola?”; “Se o professor é capaz de mobilizar para boas ações;” 

“A Escola é corresponsável pela formação do ser humano?” dos questionários para os 

alunos e para os professores das instituições pesquisadas, foram analisados valores que 

desenvolvem as relações interpessoais de maneira harmônica, porém, muitas vezes, 

pelos problemas diários, características egoístas e indiferença, deixam de ser 

trabalhados. Conhecer as pessoas com quem convivemos e procurar escutar, ajudar é 

importante para desenvolver o valor da empatia.  

 No caso dos alunos e professores do ensino médio e graduação, a empatia, boas 

ações e formação pode acontecer pelo professor, em diferentes categorias, porém, em 

alguns casos, alguns alunos apresentam respostas negativas.  

 

4.3.3. Diálogo 

 Para os alunos pesquisados, o diálogo é fundamental para a relação entre 

professores e alunos. Com simpatia e comunicação efetiva é possível estabelecer a 

empatia. Os alunos acreditam nessa comunicação afetiva, e com o passar do tempo, as 

relações tornam-se mais estreitas. “Os dialogantes admiram um mesmo mundo; 

afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-se” (FREIRE, 2005, p. 16)  

(A43) Sim, quando se cria um vinculo de boa comunicação para que o aluno expresse 
todas as suas opiniões.Facilitando assim o convívio entre professor e aluno. 
(A49) Sim,quando dialogamos e refletimos no quanto obtemos conhecimento,através de 
uma explicação ,que com passar dos anos fica para sempre marcado em nossa mente. 

 
 A relação de empatia também pode preparar para a vida, de acordo com os 

alunos pesquisados. Para Freire (2005) o diálogo é capaz de comunicação e 

colaboração. “(...) é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo 
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comum”. (FREIRE, 2005, p.21). Preparar para a vida também é papel do professor que 

desenvolve a empatia. Isso favorece um aprendizado mais agradável e eficaz. Bons 

profissionais utilizam-se de conhecimentos adquiridos através dos professores, e  
 

essa revelação de quem alguém é está implícita entre discurso e revelação, tal 
como a afinidade entre ação e inicio é mais estreita que a afinidade entre 
discurso e inicio, embora grande parte dos atos, senão a maioria deles, seja 
realizada na forma o discurso. (ARENDT, 2014, p.223)  
 

(A02) Sim, ele é o grande arquiteto da vida escolar. 
(A50) Sim, pois muitas vezes a particularidade de um professor faz o restante dos 
alunos entender que não é bem aceito pelo professor ou pelos outros alunos. O 
professor é aquele que a proxima, aquele que te ensina a respeitar e conviver bem com 
os outros colegas de classe assim como seria em uma futura empresa. 

 
Sendo exemplo e promovendo o diálogo, o professor é líder para os alunos 

pesquisados. Com a empatia isso pode acontecer naturalmente.  Também com o debate 

de ideias, as ações podem ser promovidas com eficiência. O aluno precisa do professor 

para compreender as reais necessidades e atitudes válidas. O debate esclarece, não 

existindo a imposição. Também para os alunos pesquisados, a autoridade faz parte da 

formação do professor. Eles são preparados para ensinar e agir de maneira que o diálogo 

favoreça boas ações. Acreditam que é o professor que exerce influência nas escolhas e 

atitudes. “Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados”. (FREIRE, 2005, p.80) 
 

(A10)Sim, muitos professores são capazes de junto com os alunos esclarecer  e debater 
ideias para uma boa ação. 
(A53) sim, pois através do seu ensino e das suas palavras poderá ajudar ou talvez 
desanimar alguém que o ve como motivador.  
(A109) Os profissionais da educação possuem um papel muito importante na vida dos 
estudantes. Já que as crianças em período de formação de índole( e caráter) estão em 
contato diário com um profissional que é responsável por estabelecer limites, regras( 
como a entrega de tarefas) , ensinar a compartilhar e a conviver.Podendo mobilizá-los 
tanto para o bem como para o tomada de atitudes pouco éticas(que são influencias na 
dinâmica do ambiente escolar e o posicionamento de tal profissional)  

 
 De acordo com Freire (2005), com o diálogo, todos os sujeitos do processo 
crescem juntos, sem argumentos de autoridade. “Já agora ninguém educa ninguém, 
como tampouco ninguém educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão.” 
(FREIRE, 2005, p.79) 

 
(P06)Sim, porque são modelos. Os alunos passam boa parte do seu dia na escola e dela 
tiram referências para toda a vida, principalmente quando há identificação. 
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4.3.4    Pluralidade 

No entendimento dos alunos pesquisados, a maneira de agir do professor facilita 

a relação de empatia de acordo com os direcionamentos dados em sala de aula e 

exigência de participação de todos. A convivência faz com que os alunos aprendam a 

agir de maneira correta. “Os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o 

mundo (...) somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém jamais é 

igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá” (ARENDT, 2014, p. 10).  O professor 

conscientiza no momento da convivência, principalmente quando é aceito pelos alunos. 

A atitude do professor deve propiciar a proximidade entre todos para um conhecimento 

satisfatório. A empatia entre alunos e professores acontece com exercício do professor 

em promover o relacionamento. Não fazer julgamentos errôneos e favorecer a 

pluralidade é essencial. “Permanecer é buscar ser, com os outros. É com-viver, sim-

patiar. Nunca sobrepor-se, nem sequer justapor-se aos educados, des-sim-patizar. Não 

há permanência na hipertrofia.” (FREIRE, 2005, p.73). 

Na pluralidade, respeitando diferenças e ideias, alguns dos professores 

pesquisados pensam que são capazes de trabalhar para ações boas. A proximidade 

estabelece o aprendizado consciente e interesse. “Sua ação deve estar infundida na 

profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador”. (FREIRE, 2005, p.71) 
 

 

(P10) Sim com certeza. Esse exercício é exigido deste profissional, até porque a 
aceitação da pluralidade é essencial. 
(P13)Sim. Porque eles podem refletir junto aos alunos algumas situações práticas e 
contribuir para melhor compreensão do espírito mais unido, coletivo, solidário e seja 
bom para a maioria. 

  

Nenhuma ação humana pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos 

homens, de acordo com Arendt (2014). “Todas as atividades humanas são 

condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos.” (ARENDT, 2014, p. 26).  

 
4.3.5   Autoridade 

 O professor tem como seu papel desenvolver a empatia, para os alunos do ensino 

médio e graduação, o professor exerce uma grande influência na formação de opinião 

dos alunos, sendo carismático, porém sem perder o seu lugar de pessoa que necessita ser 

respeitada. O contato diário estabelece uma relação entre todos nas situações diárias. O 

papel do professor, segundo Freire (2005), é propor o novo, apesar de algumas 
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condições contraditórias em relação ao seu lugar, o aluno exige resposta, não só 

intelectual, nas em ação também.  
 

(A38) Sim, ele possui uma grande influencia na formação das opiniões dos alunos. 
(A59) sim pois o professor sendo carismatico e duro em horas que deve ser vai geral 
respeito e empatia. 
(A134) Sim. pois é ele que estabelece a relação. 

 
 Os alunos do ensino médio e graduação acreditam que é possível estar em um 

ambiente favorecido pelos professores, onde as boas ações aconteçam. A postura e o 

exemplo do professor incentivam, pois para os alunos, o professor é um exemplo a ser 

seguido. Descobrir o novo através do conhecimento, diálogo, conscientização, leva a 

uma postura melhor diante da sociedade. O professor pode direcionar o aluno para um 

melhor caminho com suas atitudes.  
 

 (A 07) Com certeza. O professor é a referência do aluno. Ele é capaz de transformar o 
mau aluno em bom. Suas atitudes serão capazes de ganhar a confiança do aluno. 
(A102) Sim, com certeza. Um professor tem muita influencia na educação de seus 
alunos, em relação a educação de aprendizado de conteudo e em relação a 
aprendizado de vida. As ações que um professor executa podem ser copiadas pelos seus 
alunos, e o que um professor julga ser  correto pode passar a ser julgado como correto 
por seus alunos também. É preciso entender que muitas vezes o professor é o modelo de 
pessoa que um aluno quer seguir, as vezes porque não tem esse modelo em casa. 
 

 De acordo com Freire (2005), o educador humanista educa promovendo ações 

em uma realidade a ser transformada com o auxilio de alunos e professores. Para os 

alunos do ensino médio e de graduação pesquisados, a escola é um espaço privilegiado 

para promover mudanças sociais e pessoais.  Vários temas são discutidos em sala de 

aula, quando o professor é comprometido. Os alunos acreditam no convívio para a 

realização de sonhos e enfrentamento de obstáculos futuros.  Para Arendt (2011) a 

função da escola é conhecer e pensar o mundo. Para ela, seria uma irresponsabilidade 

dos adultos não mostrar o mundo aos novos.  
 

(A14) Sim, pois com uma boa formação o aluno pode realizar seus sonhos, E desta 
forma não escolher os caminhos errados.  
(A22) Sem dúvida. Aqui em particular se ao discente forem dadas mais oportunidades 
de conhecer a comunidade e suas carências de conhecer seus direitos e suas misérias, 
sem dúvida nenhuma teremos profissionais mais humanizados e menos egoístas, 
egocêntricos mesmo. 
(A84) Sim, a escola é um dos meios mais poderosos para a mudança de conceitos de um 
indivíduo. 

 
 Para os professores do ensino médio pesquisados, é verdadeiro que o papel do 

educador é testemunhar o que pensa, suas razões, seus sonhos, mas “ ao mesmo tempo, 
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dando-lhes provas concretas, irrefutáveis, de que respeitamos suas opções em oposição 

às nossas.” (FREIRE, 2001, p. 38) 
 

(P12)Sim. Na escola há grupos humanos que  convivem diariamente fazendo aparecer 
as identidades e as diferenças. Esse tipo de reflexão nos faz crescer humanamente. 
(P19)Ele é local de humanização. 

 
 

4.4      Despreparo: no sentido de Irresponsabilidade 

 Nesta categoria, os alunos pesquisados acreditam que o professor é apenas um 

funcionário preocupado com seu salário no fim do mês, dependendo do aluno 

estabelecer qualquer tipo de relação. Como Freire (2005) já disse, em todos os níveis da 

escola ou fora dela, a falta de diálogo gera uma enfermidade nas relações. “falar da 

realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não 

falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos 

educados vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação.” (FREIRE, 

2005, p.65) 

 
(A05) não. ele é apenas um funcionário preocupado com o salário no fim do mês. 
(A55) Não, existem professores que não entendem o universo dos alunos. 
(A56) tem professores que nao sao preparados para lidar com pessoas diferentes. 

 
 Em algumas vezes, os professores falam e não são entendidos. Não é possível 

pregar no deserto, como já disse Freire (2005). O professor deve estar convencido de 

que a sua visão de mundo se manifesta em sua ação educativa, constituindo o mundo 

dos alunos. A ação educativa não deve ser neutra.  
 

A diretividade da prática educativa que a faz transbordar em si mesma e 
perseguir um certo fim, um sonho, uma utopia(...) lutar pela postura ético-
democrática de acordo com a qual educadoras e educadores, podendo e 
devendo afirmar-se com seus sonhos, que são políticos. (FREIRE, 1997, p. 
38.) 
 

 O professor, com sua autoridade, não impõe atitudes, mas com respeito e 
cordialidade pode tentar fazer com que o aluno compreenda o mundo e suas 
necessidades. Porém, alguns dos professores pesquisados não acreditam que sejam 
modelo ou estejam preparados totalmente.  

 

(P06)Sim, apesar de isso no momento atual não ser prioridade. O modelo escolar está 
completamente ultra passado, pois se foca somente em conteúdos, em vez de pensar na 
construção do ser humano como um todo, e não só como um operário de indústria. 
(P07)não a escola permite a atuação discente, eu me formo quando tenho tempo para 
ler livros, assistir vídeo buscar outras formas de conhecer a realidade. 
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4.4.1 Conteúdos significativos 

Intervenções em sala de aula como o debate, diálogo e exemplo de situações 

concretas que levem ao exercício de análise de conduta devem fazer parte do agir 

profissional educador, de acordo com os alunos pesquisados. “A razão de ser da 

educação libertadora está no impulso inicial conciliador. Daí que tal forma de educação 

implique a superação da contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam 

ambos, simultaneamente, educadores e educandos”. (FREIRE, 2005, p.67) 

 As atividades e projetos podem ser uma ferramenta importante no auxilio de 

práticas sociais. Visitas a hospitais, asilos, palestras e programas diversos movimentam 

os alunos e os envolvem com a sociedade. Encorajar os alunos para enfrentar o mundo 

ao seu redor, vivenciando situações diversas, acrescenta conhecimento.  
 

(A23) Sim. Sabendo-se utilizar sua disciplina somado a alguma atividade positiva, creio 
que sim. 
(A76) Sim.Mas depende do professor. ex; Criando programas de ajuda a pessoas 
carente,como na arrecadaçao de alimentos. 
(A129) Obviamente que sim. O professor mediante a seu papel de mediador precisa 
expor a seus alunos diversas atividades que podem gerar um acréscimo no seu processo 
cognitivo e psíquico. 

 
“Encher o educando de falso saber” (FREIRE, 2005, p.82), impondo conteúdos 

sem prática problematizadora, não permite a compreensão das reais necessidades do 
mundo. Os professores pesquisados compreendem essa necessidade, no momento em 
que participam das escolhas, são criativos, selecionam conteúdos favoráveis e mantêm 
relações de transformação com os alunos.  

 
(P05) Sim, sem esta identificação a atividade restará prejudicada.  Através de 
intervenções diretas e específicas no desenvolver das atividades em sala de aula. 
(P26) Sim, pois isso só irá favorecer o progresso comunitário no meio 
pedagógico.Todo professor deve participar da implantação de regras da vida comum 
envolvendo a disciplina na escola, as sanções e a apreciação de condutas; deve ser um 
estimulador da criatividade e interatividade em classe; deve buscar refletir no aluno 
sentimentos de autonomia, auto-realização e senso criador 
(P27) Sim, criando situações que levem as pessoas a se descobrirem e perceberem as 
ideias e o modo de viver e pensar dos outros e nessa troca de valores criarem seu 
princípios éticos. 
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Gráficos 35 (AEM) e 36(AG) - Formação do ser humano através da escola visão dos alunos 

   
 

Gráficos 37(PEM) e 38(PG) – Formação do agir ético na visão dos professores 

       
 
 
 
4.5      Projeto Político Pedagógico: a relação entre teoria e o agir 

 O Projeto Político Pedagógico é um documento formal que deve reger o 

funcionamento da escola. É um plano construído pelos gestores da escola em 

coletividade com os profissionais da escola. Após a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9394/96, as discussões sobre sua implementação se intensificou. 

O Projeto Político Pedagógico também é conhecido como Proposta Pedagógica, Plano 

Pedagógico ou PPP. Este último foi usado como termo nesta análise.  

O objetivo de encontrar respostas sobre o conhecimento deste documento na 

escola, por alunos e professores, é encontrar subsídios que apontem para um 

planejamento voltado para a formação humana e política do aluno, com atitudes que 

levem ao agir ético.  
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Foram apresentadas aos alunos e professores do ensino médio e graduação das 

instituições pesquisadas as seguintes questões que abordam o assunto23:  

• Você conhece a Proposta Pedagógica ou PPP de sua instituição escolar? 

• Como a ética é contemplada neste instrumento? 

• Existe um planejamento específico onde você perceba os princípios éticos 
trabalhados na instituição? 
 

4.5.1 PPP desconhecido 
Sendo o Projeto Político Pedagógico – PPP – um documento de construção 

coletiva “entendido como sistematização, nunca definitiva, de um processo de 

planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada” 

(Vasconcellos, 2005, p. 169), espera-se que todos tenham conhecimento do mesmo. O 

que os Gráficos 71 e 72 apontam é que isso não é verdadeiro.  

Para os alunos pesquisados no ensino médio e de graduação, o PPP, enquanto 

documento desconhecido, a ética não é cobrada ou não existe a aplicação da mesma. 

Para eles, o assunto: “ética”, não é discutido ou foi apresentado em disciplinas 

específicas e o assunto abordado em avaliações.  
 

(A24) Nunca conversamos sobre ética no meu curso. 
(A51) Sim, mais nem tanto, os professores e alunos querem ser respeitados, mais nem 
todos respeitam um ao outro. 
(A58) Acredito que seja através das aulas de ética que tínhamos no 8° ano do ensino 
fundamental. 
(A97) na questão de trabalhos e nas provas 
(A121) simplesmente é ignorada (onde trabalho: educação infantil) 
 

 Em relação aos professores pesquisados do ensino médio e graduação a situação 

é positiva, apesar de existir uma pequena porcentagem dos professores do curso de 

graduação em pedagogia que não conhece o documento. Em relação à forma como a 

ética é cobrada, cinquenta por cento (50%) dos os professores do ensino médio 

pesquisados, afirmam que não existe cobrança. Os outros professores explicam que 

quando é cobrada, é em forma de regras da escola, ou em avaliações dos próprios 

professores, entendendo aqui a ética como uma disciplina separada das demais. Nesta 

questão percebe-se que tratam o valor ético como valor moral, pois os relacionam 

sempre com regras. 

 

                                                           

23 A numeração das questões pode ser conferida no questionário anexado a está pesquisa 
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(P06) Não é cobrada. 
(P12) Não existe planejamento especifico. Cada professor aplica, trabalha e avalia de 
acordo com seu projeto ou objetivo. 
(P24) As próprias regras da escola 
(P09) Em provas. 
(P10) Pelo acompanhamento da coordenação 
(P14) Não tenho conhecimento 
(P16) Seguindo-se os regulamentos 

 

 O PPP deve ter um diálogo crítico e libertador. Quando não trabalhado de forma 

coletiva ou simplesmente não contemplado de forma que transforme, alunos e 

professores “caem no engodo populista e transformam-se em massa de manobra” 

(FREIRE,2005, p. 59) 

 

4.5.2    PPP e os valores abordados para a ética  

 Os alunos de ensino médio e da graduação pesquisados dizem que a ética é 

contemplada no PPP, mas com algumas abordagens mais específicas por parte dos 

professores. Porém, em situações de conflito, o respeito existe, mas ainda percebem a 

falta de atenção de alguns colegas. Respeito, cuidado, diálogo, auxílio mútuo, incentivo 

e conscientização são valores trabalhados pelas instituições pesquisadas e seus 

professores.   
 

 (A08) Não é citada constantemente nas aulas, mas perante aos conflitos de interesses 
que possam vir a surgir ou surgiram em nossa sala, os professores, de um modo geral, 
possuem postura e respeito dos acadêmicos para contornar as situações da forma que 
julgarem necessária. 
 (A22) Procurando formar profissionais capacitados a intervir nas relações sociais 
focados na justiça e respeito ao ser humano. 
(A36) É proposto desenvolvimento de alunos e professores afim de desenvolver o 
ambiente escolar. 

 

 Para os professores das instituições de ensino médio e graduação pesquisados, a 

ética é contemplada de maneira informal. Acreditam que ouvir os alunos, respeitar suas 

opiniões em busca de qualidade é uma maneira de contemplar a ética. Valores como o 

agir, ser e a moral devem estar a todo o momento em reflexão entre alunos e 

professores, para atitudes com a sociedade. O agir pedagógico deve ser contínuo em 

favor da formação dos alunos.  
 

(P4) Acredito que seja de forma mais informal. 
muitas vezes no desenvolvimento de competencias o como ser, agir e estar. 
(P13) Pelo conhecimento mínimo que se tem dela hoje e na participação e contribuição 
para que ela seja melhor significada no amanhã. 
(P26) Através do estabelecimento de seu próprio balanço de competências e seu 
programa pessoal de formação contínua. 
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4.5.3    PPP como regra  

 Para os alunos de ensino médio e graduação das instituições pesquisadas, a ética 

contemplada no PPP é um código de obrigações a serem cumpridas. São impostas 

regras que os alunos devem cumprir, desde a presença em sala de aula, provas e 

disciplina.  
 

(A27) É fundamentada num código de deveres e obrigações impostas por uma 
secretária de educação. 
(A31) cumprir o que se pede ex; compromisso com trabalhos provas e presença 
(A33)De forma rigorosa. 
(A52) Apenas um série tem ética como  disciplina. Eles tentam aplicar regras na escola 
para lidar com os alunos, mas ainda há falhas em alguns aspectos. 

 

 Para os professores do ensino médio e de graduação, a ética é contemplada sem 

um planejamento específico, cada um trabalha da forma que considerar assertiva. Os 

conteúdos trabalhados pelos professores são avaliados de acordo com seus objetivos, e 

também com avaliações institucionais.  
 

(P12) Não existe planejamento especifico. Cada professor aplica, trabalha e avalia de 
acordo com seu projeto ou objetivo. 
(P26) Através do estabelecimento de  seu próprio balanço de competências e seu 
programa pessoal de formação contínua. 

 

4.5.4   PPP e a ética como compromisso 

 Para os alunos do ensino médio e de graduação pesquisados, a ética deve ser 

inerente a todos os ambientes. É papel do professor, apesar de limitar algumas ações, 

apresentar aos alunos as situações a serem resolvidas de forma que se atenda o que é 

apresentado no PPP.  
 

(A111)Não sei se há uma maneira para se contemplar a ética. Tendo que é um processo 
social é quase que inerente a todos os ambientes.  Mais especificamente, a ética nos é 
apresentada em seus conceitos, em maior parte por regras e leis, e nos é cobrada tão 
logo temos maturidade para compreendê-la e exercê-la. Seja em qualquer relação que 
possa haver dentro do ambiente escolar. 
(A84)Todo o que será realizado é apresentado ao aluno de maneira documental e 
quaisquer situações que fujam deste acordo é tratada de maneira democrática. 

 

 Para os professores de ensino médio e de graduação, os Projetos Político 

Pedagógicos bem sucedidos são aqueles que confrontam e analisam situações práticas 

juntamente com os alunos e toda a escola. Os princípios morais abordados devem estar 

de acordo com a realidade escolar.  
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(P26) Sim. Os resultados dos projetos pedagógicos bem sucedidos, tais como: 
confrontar e analisar juntos situações complexas e práticas no cotidiano escolar; 
trabalhar em equipe; estabelecer balanços periódicos de competências e tomar 
decisões de progressão; gerir sua própria formação contínua entre outras. 
(P27)Sim, toda proposta pedagógica costuma ser feita com base nos princípios éticos e 
morais cabíveis  ao contesto da instituição. 

 

4.5.5   PPP e a ética como atividade exercida 

 Os alunos do ensino médio pesquisados e também de graduação, acreditam que a 

ética deve ser exercida e cobrada pelos professores. Nas relações interpessoais, o 

desenvolvimento do ambiente escolar acontece com respeito, diálogo e atividades 

extras.  
 

(A25) Ele é cobrada principalmente nas relações interpessoais. 
(A36) É proposto desenvolvimento de alunos e professores afim de desenvolver o 
ambiente escolar. 
(A50) Igualdade entre todos, diálogo, enfim, como uma sociedade pode ser dividida em 
classes, a escola pode ser dividida em séries, e o professor vem com a missão de não 
deixar isso acontecer, prezando sempre pelo convívio coletivo de todos. 
(A109) Através de respeito as diferenças e fluxo continuo de conhecimento. Não existe 
dentro da sala de aula uma hierarquia do conhecimento. Existe um ambiente 
educacional de troca de conhecimentos de diferentes ângulos entre os professores e os 
estudantes. 
(A112) O agir Ético da proposta pedagógica consiste numa relação aberta entre 
professores e alunos, na qual os primeiros devem transferir aos estudantes com 
excelência os conhecimentos que lhe cabem. 
 

 

 Para os professores de ensino médio e de graduação, essa categoria é dificultada 

pelo fato de a maioria acreditar que a ética não é cobrada na escola ou por desconhecer 

o documento.  

 
Gráficos 39(AEM) e 40(AG) - Conhecimento do Projeto Político Pedagógico na visão dos alunos
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Gráficos 41 (PEM) e 42 (PG) - Conhecimento do Projeto Político Pedagógico na visão dos 

professores 

      

 Esta análise sobre compreensão do conceito de ética por professores e alunos, 

com intuito de conhecer para descrever se o agir ético docente acaba por ser 

reproduzido pelos alunos, permitiu levantar as seguintes considerações: 

De acordo com os alunos e professores pesquisados, a ética pode estar em debate 

nas instituições escolares. O que significa que de forma bastante simplista este assunto 

não se faz presente nas discussões cotidianas dentro da escola e nem mesmo na 

preocupação dos docentes em suas ações frente aos aluno. 

A partir do referencial teórico de Arendt e Freire, conceitos cunhados pelos 

mesmos foram encontrados ao se identificar o conceito de ética e sua reprodução. São 

estes: agir, cuidado com o mundo, natalidade, diálogo, pluralidade e autoridade. Estas 

categorias se manifestaram nas colocações tanto de docentes quanto dos alunos, mesmo 

que de forma espontânea, sem muito comprometimento, uma vez que entendem serem 

elas importantes à ética, mas não possuem consciência de como esta se constituiu na 

prática cotidiana escolar. 

A ética pode ser entendida como fator indispensável para o agir humano, 

independente se a formação do valor venha da escola, da família ou pelo convívio em 

sociedade. Esta afirmativa demonstra uma importância depositada ao valor ético como 

referência cultural.  

Afirmam ser as regras necessárias para regularem o comportamento e contribuir 

para estabelecer padrões na sociedade. Mas, não apontam o agir de cada um frente a 

vivência das mesmas. 

Para os professores pesquisados, a ética é aprendida em sociedade, no convívio. 

Reflete o bem e é modificada de acordo com as mudanças históricas e culturais; assim 
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entendida também pelos alunos pesquisados. Uma observação importante, saber que 

valores se aprendem, que de acordo com o contexto estes valores mudam de significado. 

Ou seja, o valor ético está condicionado ao tempo vivido e ao contexto social de 

inserção, cada sociedade possuindo a ética de seu tempo. 

A ética sustenta as escolhas, pois colabora para a formação do caráter e na 

idealização de pensamentos de mudanças positivas para a sociedade. Nesta observação 

está posto que a dimensão política do ser humano antecede seu agir ético, o que implica 

em dizer que o agir ético é antes de tudo um agir político. 

Existe uma crise de princípios, o que prejudica o entendimento do valor moral, o 

que é certo e errado para o agir. Os interesses particulares estão acima do coletivo. Fica 

claro nesta observação a ética do individualismo posta nos dias atuais, isto porque como 

sociedade, movida pela competição capitalista e de consumo, sobreviver está atrelado a 

uma situação cada vez mais individualista e ambiciosa, o que gera outros tipos de ações 

éticas: o consumismo desregrado e a valorização do TER em prol do SER. O humano se 

“coisificando” e os objetos se “humanizando”. 

O professor exerce influência no agir ético no momento que exerce sua 

autoridade profissional. A ética docente, sendo posta ao valor da autoridade 

profissional, o que é vago dizer, uma vez que não fica claro nas colocações dos 

participantes da pesquisa o que entendem por autoridade. 

O Projeto Político Pedagógico, apesar de não ter sido construído coletivamente, 

é compreendido como um instrumento capaz de contemplar a ética, porém através de 

regras formalizadas. Esta observação sugere ser do senso comum escolar entender que, 

a partir da importância do PPP para escola, e só por isto se deverá contemplar a ética, 

que não se sabe direito o que é e qual sua utilidade, mas que é comum achar importante 

que esteja nas preocupações escolares postas em suas propostas. 

Algumas questões, como a diferenciação entre ética e moral foram 

comprometidas em sua análise, devido ao fato de que os participantes apresentaram 

respostas fechadas, como sim e não. Como a questão de pesquisa girou em torno de 

conhecer para descrever se a ética docente é reproduzida na formação dos alunos, pode-

se observar que a ética enquanto um valor posto da ação acaba por agregar outros 

valores e princípios que a comunidade escolar sabe que existem, mas não possui 

consciência do seu conceito e muito menos em que momento se manifesta em sua 

formação, seja esta no momento da aprendizagem ou do ensino. 
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Professores pouco têm ciência de que são nas atitudes do cotidiano de sala de 

aula que estão promovendo a aprendizagem do valor ético aos seus alunos. 

Considerando que suas ações são uma resposta ao que se espera no desenvolvimento 

atual de um aluno cercado de direitos e poucos deveres, os dados analisados vêm 

confirmar que o agir ético docente é reproduzido pelos seus alunos, mesmo que na sua 

maioria sem o pensar, o refletir. Mas, apenas a reprodução, a obediência, a execução de 

ações postas de fora para dentro na formação escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após pesquisa bibliográfica e documental sobre questões éticas nas instituições 

escolares que possuem o ensino médio e também nas instituições com cursos de 

graduação, os objetivos desta pesquisa foram respondidos, mesmo com as dificuldades 

apresentadas para aplicação dos questionários. Legislações, os Projetos Político 

Pedagógicos e a oportunidade de visitar as instituições já apontaram os primeiros 

resultados em relação ao agir ético. Os discursos e as ações são divergentes.  

As instituições de Ensino Médio que foram pesquisadas, em suas diferentes 

redes, possuem atitudes diferentes também em relação ao atendimento à pesquisa e 

respostas. As questões respondidas pelos alunos do ensino médio e de graduação 

pesquisados tiveram o  intuito de responder ao objetivo principal desta pesquisa , 

descrevendo a ética na formação humana a partir da postura docente no ensino médio e 

graduação, analisando os Projetos Político Pedagógicos para encontrar indícios que 

mostrem a ética como valor que leva ao agir,  conhecer qual é a visão de mundo que os 

mesmos possuem e quais suas expectativas em relação ao futuro dos alunos ao final do 

ensino médio e graduação, como período de escolhas. 

Em relação aos Projetos Político Pedagógicos, enquanto documento norteador 

para o planejamento e ações, apresenta uma escola em consonância com as legislações, 

porém, quando é perguntado aos alunos e professores, isso não é concretizado 

verdadeiramente em alguns casos.  Na Escola Pública Municipal, Pública Estadual e 

Privada, a missão da escola é formar cidadãos críticos capazes de agir na transformação 

da sociedade, exercício da cidadania e preservação do planeta. Porém, esses alunos em 

estágio de conclusão do ensino médio, saem da escola com o desejo de reconhecimento 

profissional e que a sociedade seja mais justa, confiando no trabalho que os alunos 

forem exercer e aceitação no mercado e reconhecimento.  Contribuir para a sociedade 

de uma maneira mais clara é uma das últimas alternativas, conforme as respostas 

coletadas.  

Ao concluírem seus cursos, os alunos de graduação esperam reconhecimento, 

respeito e uma sociedade mais justa. A confiança da sociedade no ser humano como um 

novo profissional, colaborando para que as atitudes sejam realizadas de forma justa, 

darão resultados positivos para a contribuição na construção da sociedade como um 

todo. Os ideais para um mundo melhor somente poderão ser realizados, de acordo com 
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os graduandos pesquisados, se forem acolhidos de maneira adequada, ou seja, em um 

ambiente que possibilite trabalhar com os conhecimentos adquiridos para o exercício da 

profissão e também da formação ética que adquiram da família ou da escola. 

A ética contemplada no Projeto Político Pedagógico é entendida pelos alunos de 

ensino médio como trabalhos e atitudes cobradas pelos professores, fortalecendo aqui a 

ética do agir e a influência que o professor pode exercer nas atitudes de seus alunos. No 

momento em que os alunos dos cursos de graduação foram pesquisados sobre o Projeto 

Político Pedagógico de suas instituições, contatou-se que este é um documento 

desconhecido por pelo menos cinquenta por cento (50%) dos alunos, contrariando a 

proposta de que todos os envolvidos no processo educacional devem ter acesso à 

proposta de uma instituição. Devido a esse dado, a análise da proposta pelos alunos de 

graduação em relação à ética contemplada neste instrumento, também é desconhecida 

pelos mesmos. Os que conhecem a proposta, reconhecem a ética nas atitudes e trabalhos 

exercidos pelos alunos e professores, assim como os alunos do ensino médio.  

Em relação ao conceito de ética, os alunos do ensino médio pesquisados, em sua 

maioria, acreditam que é um valor que muda de acordo com o passar dos anos porque a 

sociedade cria novas regras com o surgimento de novas culturas. Cada tempo possui 

uma história a ser construída, com mudanças positivas ou não. O que a sociedade 

julgava ser correto mudou muito durante o tempo, e ainda vai mudar muito, segundo os 

alunos, uma vez que os fatores políticos e sociais moldam a ética do momento. Creio 

que pela dificuldade em conceituar ética, um número significativo (aproximadamente 

vinte por cinco) afirma que a ética não muda, independente das mudanças ocorridas na 

sociedade.  

Para os alunos dos cursos de graduação pesquisados, a ética é um valor que 

muda constantemente com a sociedade, história e cultura, pelo fato de o homem ser 

também moldado e transformado de maneira constante. O conceito de ética já é 

incorporado de forma mais adequada, entendendo que o que muda primeiramente são os 

princípios e a ética se perde em suas definições de acordo com a mudança dos 

princípios. A cultura, de acordo com os alunos de graduação, influencia no modo de 

agir do ser humano. A minoria que entende que a ética não muda, confirmando aqui a 

dificuldade em distinguir os conceitos de ética, moral e princípios, afirma que a ética é 

um valor permanente, independente da maneira como a sociedade se transforma, sendo 

o conceito de ética levado para a educação em família e isso não se perde com o passar 

do tempo. Para os alunos de graduação, o respeito, honestidade, comprometimento estão 
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diretamente ligados ao agir ético e, portanto, não devem ser modificados entre as 

relações humanas.  

A influência da família nas relações com a escola, de acordo com os alunos, 

efetiva o diálogo e favorece a aprendizagem. De acordo com os alunos, o ser humano é 

movido por emoções, e quando essas estão em conflito, ou seja, quando a família não 

oferece um ambiente acolhedor, com diálogo e convívio positivo, a aprendizagem é 

prejudicada. Também para os alunos de ensino médio, a família é o pilar de formação 

para a sociedade, portanto sua participação na vida escolar também interfere no 

trabalho, escolhas, e formação do caráter.   

Uma pequena parcela dos alunos do ensino médio entende que a família não 

influencia nessas relações, uma vez que os problemas vivenciados no lar não devem 

interferir nas ações escolares, pois o papel da escola é transmitir conhecimentos, 

enquanto a família tem a dominação da formação tradicional do ser humano. As 

relações familiares são imprescindíveis para os alunos de graduação e interferem 

diretamente nas instituições escolares, pois as atitudes, pensamentos, emoções não 

podem ser separados de acordo com o ambiente que se frequenta, e consequentemente, 

a escola receberá o reflexo da educação e formação humana que recebe de seus 

familiares.   A família, para os alunos de graduação, é a primeira referência do agir, 

portanto, os princípios formados dentro do ambiente familiar são carregados por toda a 

sociedade.  

O papel de cada aluno do ensino médio das instituições pesquisadas é bem 

compreendido, pois não se acredita em uma crise de identidade dentro da escola. Em 

suas instituições, todos colaboram entre si para o entendimento dos papéis, porém, 

entendem que ser aluno é estudar, respeitar as regras da escola, e aceitar o que é 

proposto pelos professores, uma vez que esses professores são modelos e sempre 

possuem mais conhecimento.  Porém, em algumas colocações, existem alunos que se 

sentem incomodados com discordâncias dentro da instituição, em relação à ética. 

Alguns de seus professores,  ao abordar questões éticas para que o agir seja fundamento, 

em sala de aula a postura é diferente, pois esses professores atendem as exigências da 

escola, com autoritarismo e pelo bem próprio.  

Os alunos de graduação estão vivendo uma crise de identidade, de acordo com 

as respostas analisadas nesta pesquisa. Os que se percebem no papel de alunos, 

acreditam que o ambiente favorece as determinações de papéis, cientes de seus deveres 

e direitos enquanto alunos. Porém, para esses mesmos alunos de graduação pesquisados, 
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a crise de identidade se apresenta no momento, enquanto os alunos de graduação 

enxergam em seus professores atitudes de superioridade em relação aos alunos e em 

alguns casos, o agir sendo diferente do que se fala.  

Ao final do ensino médio, período de decisão por uma profissão mais de oitenta 

por cento (80%) no período da aplicação, já tinham sua profissão definida, ou pelo 

menos a área. O que é relevante nessa situação é que a decisão de um curso foi decisão 

própria para a maioria. Quando houve influência, estas aconteceram na maior parte pela 

família, seguindo profissões dos pais. A influência dos professores é despercebida pelos 

alunos do ensino médio, em relação a profissões, enquanto em questões analisadas 

sobre o professor como modelo, mediador e provedor de ações, os alunos têm essa 

questão bem definida, sabendo da importância do professor para o agir ético, 

acreditando também que a escola é responsável pela formação do ser humano.  

Os alunos de graduação, já em fase de conclusão de curso, fizeram escolhas de 

acordo com situações diversas vivenciadas no período do ensino médio ou de vivências. 

A decisão pessoal pelo curso escolhido é maioria entre os graduandos, já tendo a certeza 

do que gostariam para sua vidas desde cedo. Também as decisões aconteceram em 

função das condições sociais, uma vez que a vida profissional se iniciou antes mesmo 

do início dos cursos, e, portanto, já estando no mercado de trabalho, no caso dos alunos 

de GPI, a necessidade de uma especialização surgiu. Os alunos de GPI pesquisados 

trabalham em indústrias, e as influências para a realização de um curso superior, além 

do próprio mercado de trabalho, aconteceram pelos próprios “chefes”. Um fator 

relevante para a escolha de um curso de tecnólogo, também é o fator financeiro, pois é 

um curso acessível. 

Os alunos de Pedagogia, mesmo sendo uma decisão pessoal, tiveram como 

espelho seus professores da educação infantil na maioria. Os graduandos em Pedagogia 

sentiram interesse pela carreira docente ao lembrarem-se da maneira como eram 

tratados por seus professores da educação infantil ou fundamental I, pois tinham 

paciência e bondade para ensinar.   Também existem os casos em que na família a 

profissão docente já é exercida por pais ou parentes próximos. Assim, o incentivo 

surgiu. Os alunos bacharéis em Direito entendem a advocacia como uma ascensão 

profissional, por abrir uma série de oportunidades trabalhistas.  

A partir do entendimento com que o objetivo dessa pesquisa foi respondido no 

que diz respeito à influência do professor no agir ético de seus alunos, a escola foi vista 

como o local apropriado para a formação do ser humano, apesar de não terem sido 
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encontrados planejamentos específicos para o desenvolvimento da ética nas instituições, 

segundo os alunos e professores.   

O conceito de professor, enquanto modelo aceito pelos alunos para nortear suas 

escolhas e agir, ainda não é totalmente aceito pelos professores de maneira consciente. 

Ao serem tidos como modelos, acreditam que podem criar estereótipos, e que para ser 

modelo ou espelho, “ o outro” deve aceitar tal condição. O que dificulta a análise real do 

posicionamento de alunos e professores sobre a ética reproduzida é a confusão que 

ainda existe em conceituar ética e moral. As regras são relevantes em todas as ações 

praticadas para os alunos e professores. Sendo assim, a ética acaba sendo interiorizada 

pelos alunos e professores através do cumprimento das mesmas, e assim, construindo 

um agir de acordo com a sociedade.  

Torna-se necessário compreender, assim  como Arendt (1993) define a ação 

política, que a crença em uma vida pública baseada em cumprimento de leis, regras, 

modelos ou a própria teoria politica, acontece primeiramente fora da vida pública. Ou 

seja, a dimensão da existência humana pode se tornar um caos quando a vida política 

perde sua dignidade e se converte em padrões.  

Para uma formação humana e política os homens não podem ser persuadidos, 

pois ela não surge de uma verdade, mas sim de opiniões que se impõem. Por isso, a 

necessidade do diálogo, que é um elemento político que pode compreender 

naturalmente as diversas realidades, os pontos de vista divergentes – que sempre 

existirão- mas com a ação inspirada na comunicação, o mundo pode se estabelecer. 

 O falar na pluralidade humana, de acordo com os conceitos de Arendt (1993)  

corresponde ao uso da palavra e da comunicação para com os que estão no mundo 

juntamente ou distanciados, mas em um mesmo mundo. Ainda como pluralidade, 

mesmo que se viva sozinho, ainda estamos na condição plural, pois quando me afasto 

do diálogo, inicio o pensamento como ser único, mas reconhecido por todos os outros 

seres humanos. O estar só também direciona o agir na pluralidade, uma vez que somos 

seres que se transformam e assim mudamos o mundo. Mesmo sem agir, o mundo estará 

sendo mudado pela própria condição humana da existência que se transforma.  

 Para Arendt (1993), a influência e o agir partem do pensamento. Ter domínio do 

pensamento para depois agir é o que apresenta o ser humano como alguém capaz de agir 

com consciência. A vontade de influenciar é inerente ao homem, causando um 

sentimento de satisfação. Na vida pública, é preciso se expor como pessoa e toda a ação 

acontece de alguma forma através da palavra, do diálogo. O correr riscos torna 
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impossível fazer qualquer previsão, a não ser possuir a confiança no próprio homem. 

 Essa deve ser a função da escola: conhecer e pensar o mundo. Voltar ao passado 

e encontrar as respostas para um presente que necessita de mudanças. Talvez o maior 

problema da educação seja exatamente o fato de estar separada, apartada da tradição. 

Deixamos de lado a teoria e queremos a prática. Para Arendt (2011) é importante que as 

crianças conheçam o passado. O professor que não faz a quebra entre o passado e o 

futuro, deixa de compreender que a tradição é o pano de fundo para a educação e não 

conservadorismo. Isso não é reproduzir, e sim um suporte para que os alunos não sejam 

entregues à autoaprendizagem e que eles não conheçam nem pensem o mundo. A 

educação acontece com o tensionamento pela criança que surge através do conceito da 

natalidade, e o adulto que traz a  tradição, e para ser renovada,  é necessário conhecê-la, 

senão, educaremos no vazio. 

A grande questão atual é o ser humano, que em sua condição de pluralidade é 

responsável pelo mundo.  A atividade do pensamento possibilita refletir sobre aquilo 

que se passa no mundo de se perguntar o que realmente está em questão. Na crítica de 

Arendt (2014), a sociedade moderna supervaloriza o conhecer e enfraquece o pensar. 

Mas o que é pensar? É algo como uma resposta às nossas experiências do mundo. 

Pensar não é um distanciamento do mundo, mas pensar sobre as vivências do mundo. 

Não existe educação somente na produção. O pensar parte de uma experiência concreta, 

é o momento que o eu pensante entra em diálogo silencioso consigo mesmo.  

O eu pensante não encontra respostas definitivas, mas este se encontra aberto às 

novas respostas. O perigo para Arendt é perdermos de vista a relevância do pensar 

reduzindo este somente a apropriação do conhecimento sem o desencadear do agir. 

Perdemos as possibilidades de pensar outras perspectivas, pelo fato de deixar somente 

para o conhecimento, através das ciências, as formas de se conhecer ou resolver 

situações.   

 É importante ressaltar aqui, ao finalizar esta pesquisa, que a educação 

relacionada com a formação humana está repleta de regras e o sistema educacional 

vigente que organiza a entrada e permanência do aluno na escola é regido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, que aponta os princípios de 

igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, liberdade de pensamento, e uma gestão 

democrática. A vinculação da educação com o trabalho e as práticas sociais também é 

abordada, mas de acordo com as análises, compreende-se que esses princípios estão 

fundados nas regras apresentadas pelas instituições pesquisadas.  
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 Quando a ética encontra-se vinculadas às questões que vinculam escola e 

sociedade, espera-se que o processo de formação humana seja condição essencial no 

cenário educativo, mas a liberdade de pensamento e expressão como regra põe em 

reflexão a questão central da dignidade humana e os resultados para o pensar e o agir. 

Freire (2014) também aborda a ética como principio norteador da educação, sendo 

necessário reavaliar o processo educacional com vistas diretas para a formação humana 

e politica do aluno.  

Freire defende ainda, a ideia de um professor comprometido com a política e não 

um depositário de informações sobre o aluno. O diálogo deve ser libertador, com o 

objetivo de transformações significativas no educando para que esse também possa 

transformar o mundo. A ética definida por Freire (2001) deve ser estruturada na 

formação de professores preocupados com o respeito, consciência, autonomia, 

humildade, tolerância e principalmente diálogo. Refletir sobre situações da atualidade, 

incentivando os alunos a buscar respostas conscientes e críticas diante da realidade, se 

faz com o diálogo. O professor é social e politico, não podendo ser omisso na educação 

como instrumento de luta e despertar para a superação do senso comum.  

 O professor, a todo o momento deve se questionar e refletir sobre qual 

profissional deseja ser. Não precisa esperar que a própria escola aponte como construir a 

sociedade, mas caminhar lado a lado com a política de seu povo, seus alunos, sendo um 

profissional que assume seu papel político.  

 A ética, enquanto valor a ser ensinado no universo escolar, seja este na educação 

básica, neste caso, no Ensino Médio, ou mesmo na graduação, considera as contradições 

entre o que constitui o ser humano em suas dimensões do agir político agregado ao 

acúmulo de conhecimento e à capacidade de refletir para decidir para si e para os outros. 

A partir da diversidade humana e da necessidade de se educar, compreendeu-se que faz 

parte da educação escolar pensar e refletir suas atitudes pedagógicas enquanto valores 

que deverão ser incorporados pelos seus alunos, e nestes estão postos a ética. 

 Esta pesquisa não pretendeu esgotar o tema em questão, buscou-se responder à 

sua questão primeira, que neste momento se constituiu de muitas outras e como isto 

deixa aberto este campo polêmico do humano que constitui o agir ético, político e 

humano, mas com a premissa de que ética é um valor criado pelos humanos, 

incorporado a partir de princípios. 



119 

 

Conscientes agora de que isto se dá no campo da educação humana, o que 

significa, nesta sociedade, a escola possui um lugar privilegiado, de grande 

responsabilidade sobre tal formação. 

Um momento histórico em que a criança vai para creche com meses de vida e ao 

chegar ao Ensino Médio possui a responsabilidade política de escolha de uma profissão, 

e, no final da graduação possui conhecimentos que lhe deem competências para sua 

inserção no mercado de trabalho. A formação ética seria como a constituição política 

deste ser, ao ser capaz de assumir escolhas que venham definir sua vida a partir de suas 

opções.  
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PESQUISA SOBRE A IDENTIDADE DOCENTE NA
FORMAÇAO DO AGIR ÉTICO DO ALUNO

*

*

*

A Identidade Docente na Formação do Agir Ético do Aluno

 

Caro Aluno,
Este questionário é parte essencial de um projeto de pesquisa, que vem sendo
desenvolvido no Programa de PósGraduaçãoMestrado em Educação pela Universidade
do ValeUnivás. Este trabalho possui o objetivo de descrever a ética na formação humana a
partir da influência da postura docente no Ensino Médio e Superior, conhecer a ética do
docente do Ensino Médio, em relação à postura e de acordo com a Proposta Pedagógica
na Escola Pública e Privada e comparar o nível de visão de mundo e progressões para o
futuro entre os alunos do 3º (terceiro) ano do Ensino Médio e o último ano de universidade.
Os dados serão tabulados, garantindolhe total anonimato. 
Pedagoga e Mestranda em Educação  UNIVÁS Daniella Ribeiro do Vale e Silva Vieira 
Pesquisadora Responsável e Orientadora  UNIVÁS Profª Drª Sônia Ap. Siquelli

1. Perfil

2. Faixa Etária

3. Pessoas que moram com você

4. Local

escola pública municipal

escola pública estadual

escola privada

graduação

curso:

16 a 20 anos

21 a 25

26 a 30

31 a 35

mais de 35 anos

sozinho

2 a 4

4 ou mais

casa própria ou sozinho
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*

*

*

*

*

*

5. Você

6. Tempo que está nesta instituição escolar:

7. O que você entende por ética?

8. Você sabe diferenciar ética de moral?

9. Qual o papel das regras no desenvolvimento da ética?

10. Você acredita que a ética está em evidência nas instituições escolares?Por
quê? assinale quantas julgar necessário.

República

casa dos pais

casa de parentes

casa de amigos

somente estuda

estuda e trabalha

sim

Não

desencanto com tradições, religiões ou outras crenças

democratização

desrespeito às leis

problemas de relacionamentos docente e discente

combate a corrupção
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*

*

*

*

11. Não sabemos o que é certo ou errado. A sociedade vive cada vez mais
insegura e com permanente tensão nas relações sociais, se organizando em prol
do interesses particulares do que é do direito e da justiça.
Essa frase é verdadeira?
Sim, porquê?
Não, explique:

12. Exemplifique ações que mostrem os valores abaixo em sua instituição
escolar:

13. Quais das atitudes abaixo fazem significado para uma relação ético entre
escola, aluno e professor?

14. Você acredita que o professor deve aceitarse como modelo? Sim ou não.
Porquê?

15. Você entende o professor como mediador, como aquele que promove
relação de empatia entre os alunos e professores? Sim ou não. Como?

Respeito mútuo

Dignidade

Justiça

Diálogo

Solidariedade

Igualdade

Convívio democrático

Preparar para pluralismo

Aceitação de si mesmo

Comunicação eficiente

Solução de conflitos

Compreensão de diferenças intelectuais

Todas as alternativas
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16. Na sua opinião o professor é capaz de mobilizar os alunos para uma boa
ação? Sim ou não. Como?

17. Marque os enunciados que considerar éticos:

18. Você já tem definida sua profissão e/ou curso que irá exercer? (somente
alunos do 3º ano). Sim ou Não. Qual?

19. Qual profissional ou familiar influenciou em sua escolha para carreira
profissional?

Se sim comente, se não quem o influenciou

20. Como deve ser seu agir em relação aos outros?

21. Você acredita que a ética muda com a história, sociedade ou cultura? Sim ou
não. Porquê?

Roubar um alimento para não morrer de fome

Mentir para salvar um homem condenado injustamente à morte

Roubar um remédio para salvar a vida de um parente doente.

Não dar informações corretas ao professor para evitar que ele puna um colega de classe.

Nenhum dos enunciados acima.
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22. Você conhece a proposta pedagógica de sua instituição escolar?

23. Como a ética é contemplada e cobrada na proposta pedagógica de sua
instituição escolar pelos seus professores?

24. Existe um planejamento específico onde você perceba os princípios éticos
trabalhados na instituição escolar? Sim ou não. Qual(is):

25. A escola pode propiciar condições para a formação humana do discente?
Comente:

26. As relações familiares podem interferir nas relações dentro da instituição
escolar? Sim ou não. Por quê? 

27. Existe uma crise de identidade em relação à sua posição dentro da
instituição escolar? Sim ou não. Explique:

Analise o quadro abaixo:
Qual a resposta mais adequada que a professora deveria dar ao aluno?

Sim

Não
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28. Responda a pergunta da questão a cima:

29. Na sua opinião você deve avisar ao seu professor que meu colega de classe
exerce outras atividades durante a aula? Sim ou não. Por quê?

30. Devo cumprir uma ordem que não me parece eticamente correta ou é
preferível arriscar e assumir o que pensa? Sim ou não. Comente: 

31. Você acredita que a escola é corresponsável na formação do ser humano?
Sim ou não. Porquê? 

32. Você acredita que a postura do seu Professor pode educar ou influenciar no
desenvolvimento de seus valores? Sim ou não. Como?

33. O que você espera da sociedade em relação a escolha e/ou etapa que você
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está concluindo?

Concluído
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A IDENTIDADE DOCENTE NA FORMAÇAO DO AGIR ÉTICO DO ALUNO
 

Caro PROFESSOR

Este questionário é parte essencial de um projeto de pesquisa, que vem sendo
desenvolvido no Programa de PósGraduaçãoMestrado em Educação pela
Universidade do ValeUnivás. Este trabalho possui o objetivo de descrever a ética na
formação humana a partir da influência da postura docente no Ensino Médio e Superior,
conhecer a ética do docente do Ensino Médio, em relação à postura e de acordo com a
Proposta Pedagógica na Escola Pública e Privada e comparar o nível de visão de
mundo e progressões para o futuro entre os alunos do 3º (terceiro) ano do Ensino Médio
e o último ano de universidade. Os dados serão tabulados, garantindolhe total
anonimato. 

Daniella Ribeiro do Vale e Silva Vieira  Pedagoga e Mestranda em Educação  UNIVÁS

Profª Drª Sônia Ap. Siquelli  Pesquisadora Responsável e Orientadora  UNIVÁS

1. Qual sua formação inicial?

2. Perfil profissional:

3. Especifique a área

4. Qual sua faixa Etária :

PósGraduação:

Especialização

Mestrado

Doutorado.

25 a 30

31 a 35

mais de 35 anos
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5. Participa de algum projeto de formação continuada? Sim ou não. Se sim
qual?

6. Ano de conclusão do curso de graduação:

7. Tempo de docência:

8. Tempo na unidade escolar:

9. Situação funcional:

10. Em qual modalidade de ensino você está trabalhando atualmente?

11. Em qual rede você está trabalhando atualmente?

Efetivo

Designado

Concursado

Contratado

Ensino Médio

Graduação

Ambos

Pública estadual

Pública municipal

Particular
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12. O que você entende por ética?

13. Você sabe diferenciar ética de moral?

14. Qual o papel das regras no desenvolvimento da ética?

15. Você acredita que a ética está em evidência nas instituições escolares?Por
quê? assinale quantas julgar necessário.

16. Não sabemos o que é certo ou errado. A sociedade vive cada vez mais
insegura e com permanente tensão nas relações sociais, se organizando em

prol dos interesses particulares do que e do direito e da justiça. 
Essa frase é verdadeira ? Sim, pq. Não, explique:

17. Como deve ser meu agir em relação aos outros?

18. Você acredita que a ética muda com a história, sociedade ou cultura? Sim ou
não. Porquê?

sim

Não

desencanto com tradições, religiões ou outras crenças

democratização

desrespeito às leis

problemas de relacionamentos docente e discente

combate a corrupção
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19. Há ocasiões onde é preciso dizer mentiras ao invés de sempre a verdade?
Sim ou não. Porquê?

20. A escola pode propiciar condições para a formação humana do discente?
Comente:

21. As relações familiares podem interferir nas relações dentro da instituição
escolar? Sim ou não. Porquê? 

22. Existe uma crise de identidade em relação à sua posição dentro da
instituição escolar? Sim ou não. Explique:

Analise o quadro abaixo:

23. Observando a imagem a cima qual seria a resposta mais adequada que a
professora deveria dar ao aluno?

24. Na sua opinião você deve avisar ao seu professor que o seu colega de
trabalho exerce outras atividades durante a aula? Sim ou não. Por quê?
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25. Devo cumprir uma ordem que não me parece eticamente correta ou é
preferível arriscar minha permanência na instituição escolar? Sim ou não.

Comente: 

26. Você acredita que a escola e o professor é responsável na formação do agir
ético do aluno? Sim ou não

Porquê? 

27. É possível educar para que os alunos desenvolvam virtudes? Sim ou não
Como? 

28. Existe um planejamento específico onde você perceba os princípios éticos
trabalhados na instituição escolar? Sim ou não. Qual(is):

29. Como a ética é contemplada e cobrada nesse instrumento?

30. Você conhece a proposta pedagógica de sua instituição escolar?

31. Exemplifique ações que mostrem os valores abaixo em sua instituição

Sim

Não
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escolar:

32. Quais das atitudes abaixo fazem significado para uma relação ético entre
escola, aluno e professor?

33. O professor deve aceitarse como modelo de formação ética? Sim ou não.
Por quê? 

34. O professor deve ser mediador e promover relação de empatia entre os
alunos? Sim ou não. Como?

35. O professor é capaz de mobilizar os alunos para uma boa ação? Sim ou não.
Como?

Concluído

Respeito mútuo

Dignidade

Justiça

Diálogo

Solidariedade

Igualdade

Convívio democrático

Preparar para pluralismo

Aceitação de si mesmo

Comunicação eficiente

Solução de conflitos

Compreensão de diferenças intelectuais

Todas as alternativas
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