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RESUMO 

 
 

Este estudo pesquisou como o processo de desenvolvimento moral de um professor 
pode influenciar o estabelecimento e o modo como se equilibram as trocas sociais, 
intelectuais e afetivas no campo moral com seus alunos adolescentes. O principal referencial 
teórico utilizado foi a Epistemologia Genética, em especial o desenvolvimento moral na obra 
de Piaget e em seus estudos sociológicos. O tema norteador da pesquisa é a questão da 
construção da escala de valores nas relações entre professor e alunos. A metodologia adotada 
define-se como uma pesquisa qualitativa, realizada através do método de estudo de caso 
múltiplo, em uma escola da rede estadual de Porto Alegre, elegendo como sujeitos professores 
indicados como significativos em termos de desenvolvimento moral por seus alunos 
adolescentes na pesquisa anterior. A coleta de dados ocorreu através de duas entrevistas 
clínicas com cada um dos sujeitos. Os dados foram organizados em casos, buscando 
investigar características do desenvolvimento dos sujeitos, de suas escalas de valores e das 
relações com seus alunos. Os resultados obtidos indicam que o processo de desenvolvimento 
moral do professor influencia seu modo de relacionar-se com os alunos, tornando-o mais ou 
menos relevante em termos de desenvolvimento moral dos jovens. Esse processo de 
desenvolvimento inclui relações familiares, formação continuada, reflexões e relações 
significativas ao longo de sua vida, inclusive com seus alunos. Professores que viveram em 
seu desenvolvimento relações de autonomia e tiveram a oportunidade de refletir sobre elas e 
ter um contato mais amplo com o conhecimento tendem a ser mais descentrados e ter o 
desenvolvimento do aluno como um valor importante, apresentando mais indicadores de que 
estabelecem relações significativas em termos de desenvolvimento moral com seus alunos. A 
escala de valores dos professores estudados segue se desenvolvendo através da reflexão sobre 
sua prática, da relação com os alunos e da formação continuada. Tais dados confirmam os 
achados da pesquisa anterior, que demonstrou que tais fatores são necessários para que 
tenhamos professores significativos para o desenvolvimento moral dos adolescentes e os 
ampliam, possibilitando a compreensão da maneira como estes fatores interferem no modo 
como se estabelece esta relação. 

 
Palavras-chave: desenvolvimento moral, professor, relação professor-aluno e escala de 
valores. 
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RESUMEN 

 
 

Este estudio investigó cómo el proceso de desarrollo moral de un profesor puede 
influenciar el establecimiento y el modo como se equilibran los intercambios sociales, 
intelectuales y afectivos en el campo moral con sus alumnos adolescentes. El principal 
referencial teórico utilizado fué la Epistemología Genética, especialmente el desarrollo moral 
en la obra de Piaget y en sus estudios sociológicos. El tema orientador de la investigación es 
la cuestión de la construcción de la escala de valores en las relaciones entre profesor y 
alumnos. La metodología adoptada se define como una pesquisa cualitativa, realizada a través 
del método de estudio de caso múltiple. Fue realizada en una escuela de la red provincial en 
Porto Alegre, habiéndose elegido como sujetos profesores indicados como significativos en 
términos de desarrollo moral por sus alumnos adolescentes en la investigación anterior. La 
recolección de datos se hizo a través de dos entrevistas clínicas con cada uno de los sujetos. 
Los datos fueron organizados en casos, buscando investigar características del desarrollo de 
los sujetos, de sus escalas de valores y de las relaciones con sus alumnos. Los resultados 
obtenidos indican que el proceso de desarrollo moral del profesor influye en su modo de 
relacionarse con los alumnos, lo que lo torna a ese profesor más o menos relevante en 
términos de desarrollo moral de los jóvenes. Ese proceso de desarrollo incluye relaciones 
familiares, formación continuada, reflexiones y relaciones significativas a lo largo de su vida, 
incluso con sus alumnos. Profesores que vivieron, en su desarrollo, relaciones de autonomía y 
tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre ellas y tener un contacto más amplio con su 
conocimiento, tienden a ser más descentrados y tener el desarrollo del alumno como un valor 
importante, presentando más indicadores de que establecen relaciones significativas en 
términos de desarrollo moral con sus alumnos. La escala de valores de los profesores 
estudiados sigue  desarrollándose a través de la reflexión sobre su práctica, de la relación con 
los alumnos y de la formación continuada. Tales datos confirman y amplían los hallazgos de 
la investigación anterior, que demostró que tales factores son necesarios para que tengamos 
profesores significativos para el desarrollo moral de los adolescentes y los amplían, 
posibilitando la comprensión de la manera como estos factores interfieren en el modo como se 
establece esta relación.  

 
Palabras clave: desarrollo moral, profesor, relación profesor-alumno y escala de 

valores. 
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ABSTRACT 

 
 

This study investigated how the process of moral development of a teacher can 
influence the establishment of social, intellectual and affective exchanges with adolescent 
students in the moral field and how these exchanges are balanced. The main theoretical 
background used was Genetic Epistemology, especially the topic of moral development in 
Piaget's work and in his sociological studies. The guiding theme of the research is the issue of 
the construction of a scale of values in relationships between teacher and students.  The 
methodology adopted was defined as a qualitative research, which was conducted at a public 
state school in Porto Alegre using the method of multiple case study, selecting as subjects 
teachers who were pointed out as significant in terms of moral development by their 
adolescent students in the previous research. Data were collected by means of two clinical 
interviews with each of the subjects and organized in cases, in order to investigate 
characteristics of the development of the subjects, their scales of values, and the relationships 
with their students. The results obtained indicate that the process of moral development of 
teachers influences their way of relating with students, making teachers more or less relevant 
in terms of moral development of the adolescents. This process of development includes 
family relationships, continuous qualification, reflection, and significant relationships 
throughout life, even with students. Teachers who experience, in their development, 
relationships of autonomy and who had the opportunity of reflecting about these relationships 
and having a broader contact with knowledge tend to be more decentered and consider 
student's development as an important value, showing more indicators that they establish 
significant relationships in terms of moral development with their students. The scale of 
values of the analyzed teachers is still under development through reflection on their practice, 
the relationship with the students, and continuous qualification. Such data confirm and the 
results of the previous research, which demonstrated that such factors are necessary in order 
to have significative teachers for the moral development of adolescents, and also expand 
them, enabling us to understand how these factors interfere with the way the relationship is 
established. 
 

Keywords: moral development, teacher, teacher and student relationship, scale of values 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese tem como objetivo a análise do processo de desenvolvimento moral do 

professor que estabelece relações significativas com os adolescentes em sala de aula e os 

resultados dessa relação para o desenvolvimento moral de seus alunos.  

O estudo da intervenção educativa como estratégia para o desenvolvimento moral no 

âmbito escolar e suas possíveis influências no todo da sociedade já vem sendo o tema de 

estudo da pesquisadora. Tal questão foi abordada na dissertação de mestrado intitulada 

Adolescência e moralidade: o professor que faz a diferença (2006), em que, através das 

representações dos adolescentes, foi investigada a possibilidade de desenvolvimento moral do 

jovem a partir da relação com o professor. 

 O presente trabalho busca compreender quais são as influências do processo de 

desenvolvimento moral do professor nas relações significativas que estabelece com seus 

alunos, determinando como se equilibram essas relações entre esses sujeitos. Busca ainda a 

compreensão de quais são os objetivos do professor e o que o gratifica e propicia que essa 

relação se mantenha. Os motivos da escolha entre professores e alunos que farão parte deste 

tipo de relação são ainda questão deste trabalho. 

O tema desta tese é a construção da escala de valores nas relações entre professor e 

alunos, assunto atual e relevante, de acordo com a revisão da bibliografia e das pesquisas 

recentes sobre o assunto. 

O segundo capítulo apresenta a trajetória pessoal da autora, relacionando a escolha do 

tema com os resultados da pesquisa precedente e a sua experiência profissional com a 

formação de professores e com a psicologia clínica. Em seguida, busca a contextualização do 

problema e sua relevância atual, através da revisão de autores e pesquisadores 

contemporâneos que tratam da mesma temática e destacam as dificuldades da sociedade, as 

possibilidades de intervenção a partir da figura do professor e a importância do estudo sobre 

desenvolvimento moral. 

No capítulo seguinte, é realizada uma ampla revisão sobre as pesquisas de teses e 

dissertações postadas no banco de teses da CAPES sobre o tema proposto para este trabalho e 

temas diretamente relacionados, publicadas nos últimos cinco anos no Brasil. É também 

realizada uma síntese e estabelecida uma relação entre os achados dos pesquisadores, seus 

temas e metodologias com as questões deste trabalho.  
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A fundamentação teórica é apresentada no capítulo quatro, que, a partir da perspectiva 

da Epistemologia Genética, discorre sobre o desenvolvimento moral na obra de Piaget, sobre 

as relações sociais nessa teoria e a constituição dos valores para o autor. 

O quinto capítulo apresenta a metodologia escolhida, caracterizada por ser um estudo 

de caso múltiplo, explicitando o delineamento da pesquisa e seus objetivos, além da 

caracterização dos sujeitos da investigação. Nesse mesmo capítulo temos a apresentação 

detalhada dos procedimentos de coleta de dados, dividida entre a descrição dos 

acontecimentos na escola, a aplicação do questionário para a escolha dos sujeitos e o modo 

como foram conduzidas as entrevistas clínicas com os professores. 

No sexto capítulo, temos a definição das categorias de análise e, consecutivamente, no 

sétimo capítulo, são apresentados os resultados alcançados através da minuciosa análise das 

entrevistas, em que se busca, mais que a unidade de fala, a unidade de sentido. Na 

apresentação de tal análise houve o cuidado de editar os dados, de modo a preservar a 

identidade dos sujeitos. Em seguida, ainda no mesmo capítulo, são feitas relações entre os 

achados nos diferentes casos. 

Por fim, temos as considerações finais do trabalho, em que são retomados os dados 

mais relevantes e seus significados para as questões, hipóteses e proposições teóricas que 

nortearam a pesquisa. Destaca-se neste capítulo a importância do processo de 

desenvolvimento moral do professor para o modo como estabelece relações significativas com 

seus alunos adolescentes. Comenta-se, ainda, os limites da pesquisa e sua contribuição para a 

abertura de novas questões na investigação do tema. 
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2. TRAJETÓRIA PESSOAL E A ESCOLHA DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

O capítulo a seguir traz, em um primeiro momento, meu percurso intelectual, que 

oportunizou a origem deste trabalho. Em seguida, contextualiza o problema de pesquisa como 

resultado de revisão teórica, de reflexões sobre a realidade atual e de minha caminhada 

acadêmica. Seu objetivo é mostrar minha inserção no campo da pesquisa. 

 

2.1 PERCURSO PESSOAL  

 

Graduei-me1 em Psicologia na UNISINOS no ano de 1998, época em que comecei 

meus estudos sobre questões do desenvolvimento infantil e da psicologia escolar. Meu 

trabalho de conclusão de curso versou sobre desejo e construção da escrita, tema tratado a 

partir das perspectivas piagetiana e psicanalítica, que enfocam os aspectos psíquicos 

envolvidos na construção da escrita. 

Iniciei minha vida profissional, na área da psicologia, com atendimento clínico a 

crianças e adolescentes. Nesse período, pude observar dificuldades que o adolescente enfrenta 

hoje e perguntar-me como ele se estrutura em termos psíquicos e sobre sua relação, muitas 

vezes violenta, com a sociedade. 

Após concluir a graduação, fiz o Percurso Escola, da Associação Psicanalítica de Porto 

Alegre, no qual estudei teoricamente a psicanálise, sob a perspectiva lacaniana. Em seguida, 

busquei o Centro Lidya Coriat com o objetivo de me aprofundar nos aspectos do 

desenvolvimento da criança e das relações entre suas dimensões cognitiva e afetiva. Nessa 

escola, pude conhecer mais a teoria de Jean Piaget, com a qual já havia me familiarizado na 

graduação.  

O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS, em minha trajetória, foi um 

caminho para ampliar o entendimento da criança, pensando nas possibilidades de intervenção 

da educação na construção do sujeito, sem esquecer, no entanto, meu olhar de psicóloga, pois 

a partir das leituras e da prática, busco compreender o sujeito como único: afetivo e cognitivo, 

epistêmico e psicológico. 

                                                 
1 Utilizo a primeira pessoa do singular neste subitem devido à natureza particular do conteúdo exposto. 
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Na UFRGS, passei a integrar a equipe do programa de PSC2. Ao trabalhar com os 

meninos e adolescentes que cometeram algum ato infracional, me chamou a atenção sua 

forma de interação na universidade, e, ao familiarizar-me com os autores contemporâneos da 

sociologia, sugeridos para embasar o trabalho, fui levada a repensar várias questões da prática 

clínica. 

O trabalho nesse programa foi o germe da minha pesquisa de mestrado, pois meus 

primeiros questionamentos teóricos sobre o tema surgiram ao observar a relação entre os 

jovens que cumpriam medidas sócio-educativas e os adultos responsáveis por eles no 

trabalho, como orientadores voluntários. Parte-se da ideia de que, através desse convívio, 

alguns adultos podiam influenciar na constituição de valores destes jovens, propiciando, em 

alguns casos, mudanças significativas no comportamento dos mesmos e em sua postura frente 

à sociedade. 

Piaget entende que o sujeito aprende, ou se desenvolve, através da ação sobre o meio e 

da ação sobre si mesmo, ou reflexão. Para o autor, a troca com os pares ou adultos 

significativos pode ser propiciadora do desenvolvimento moral, o que pode ocorrer em 

qualquer etapa da vida. Assim, a teoria de Piaget abriu diversas possibilidades para o estudo 

da realidade da PSC.  

A partir do questionamento de como esses adultos, ou a relação de respeito com eles, 

levavam um adolescente a modificar seu comportamento e caminhar na evolução de sua 

constituição moral, coloquei-me frente à questão do papel do adulto significativo para o 

adolescente e, em seguida, o do professor de adolescentes como alguém que poderia ocupar 

um papel semelhante. Meu trabalho de mestrado refletiu sobre como um professor pode 

ocupar o lugar de adulto significativo/respeitado e ser relevante no processo de constituição 

da moral do adolescente através das representações dos alunos. O principal referencial teórico 

foi a Epistemologia Genética, em especial o desenvolvimento moral na obra de Jean Piaget. 

Durante a pesquisa, entrevistei professores e adolescentes e, em seguida, os dados 

foram organizados em casos constituídos de um professor e dos alunos que o escolheram, 

buscando determinar as características da relação que se estabelece entre os alunos e este 

professor que faz a diferença. Os resultados obtidos indicaram que o professor que pode fazer 

a diferença para a constituição da moral da autonomia do adolescente é aquele que favorece 

que se estabeleçam relações de cooperação e respeito mútuo, sendo necessárias características 

                                                 
2 Programa de Prestação de Serviço à Comunidade 



 12 

de afeto e particularidade nessas relações. Ficou evidente, também, a relevância da reflexão 

desses docentes sobre sua prática e sobre o desenvolvimento moral.  

A formulação de minha ideia de pesquisa para o doutorado surge como um dos 

resultados desta dissertação. O tempo em que permaneci no ambiente da escola, interagindo 

com professores e alunos, foi importante para a coleta de dados, mas, para muito mais que 

isso: nesse tempo, me aproximei do ambiente escolar com o olhar de pesquisadora. Temas 

como a realidade do trabalho de professores, a maneira como se organizam as relações no 

meio escolar e as dificuldades que alunos e professores enfrentam deixaram de ser reflexões 

teóricas, cresceram em importância e se tornaram a origem da pesquisa atual. 

Entre as questões que superavam o trabalho inicial, agora abordadas nesta tese, esta 

em especial, a questão do desenvolvimento moral do professor e a relevância de sua formação 

para este desenvolvimento. 

O tema central desta tese começou a se constituir na busca da compreensão do que 

motiva um professor a buscar uma relação significativa com um jovem e de que maneira 

ocorrem as interações sociais na construção dessas relações que possam fazer diferença em 

termos de desenvolvimento moral, entre um professor e seu aluno adolescente. A resposta a 

essa pergunta não só concentra a possibilidade de uma análise mais profunda do tema em 

questão, prosseguindo a investigação de mestrado, como é fundamental para a construção de 

conhecimentos para a formação de professores, minha área atual de maior interesse. 

 

2. 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Esta tese de doutorado tem como interesse principal aprofundar os conhecimentos 

sobre a relação entre os professores que podem fazer a diferença na constituição moral de seus 

alunos adolescentes e seus alunos. Busca entender como se constituem moralmente estes 

professores e compreender as interações sociais nas relações destes com os jovens. A ideia 

aqui é, então, continuar investigando os casos de sucesso em que um professor é relevante, em 

termos de desenvolvimento moral, na constituição de valores de seu aluno. 

O panorama atual em termos sociais e educacionais pouco se alterou nos nove anos 

que nos separam da data de defesa da dita dissertação.  Os Parâmetros Curriculares Nacionais3 

                                                 
3 Os PCNs são um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental, tendo como função orientar 
e garantir a coerência de investimentos no setor. São um dos resultados da Lei de Diretrizes e Bases da educação 
e propõe uma organização curricular com uma base nacional comum. Trazem uma estrutura curricular completa, 
mas não uma diretriz obrigatória, deixando aberta a possibilidade de adaptações necessárias a cada secretaria de 
educação, ou mesmo escola. 
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(1997), que preveem o desenvolvimento moral e a ética como temas transversais na escola, 

hoje são bastante conhecidos e discutidos dentro das mesmas, e muitos dos projetos políticos 

pedagógicos são significativamente influenciados por eles.  

A diretriz em questão afirma que os temas transversais são amplos, traduzem 

preocupações da sociedade brasileira de hoje e devem ser incorporados às áreas já existentes 

no trabalho educativo da escola, atravessando os diversos campos de conhecimento. O texto, 

que se refere especificamente ao trabalho com a ética, propõe atividades que levem o aluno a 

pensar sobre sua conduta e a dos outros, a partir de princípios, tendo como conteúdos 

prioritários o respeito mútuo, a justiça, a solidariedade e o diálogo.  

De acordo com La Taille (2006), o conteúdo do tema ética 

 
 

[...] pode associar-se com uma definição de ética, pois traduz uma posição 
pedagógica que preza o desenvolvimento da autonomia moral. Porém, poderia muito 
bem se chamar de Educação Moral, porque é disso que se trata (a questão dos 
deveres é central). A escolha do título ‘Ética’ deveu-se essencialmente ao perigo 
político que havia em ‘requentar’ os termos de uma proposta anterior[...] (2006, p. 
66) 

 
 
Na busca sobre o estado da arte deste trabalho4, encontramos pesquisas que 

demonstram, no entanto, que o desenvolvimento ético e moral previsto neste texto como algo 

a ser trabalhado, independentemente da disciplina com a qual o professor se ocupa, na prática, 

muitas vezes não vem ocorrendo, ou ocorre de modo isolado. Esta realidade coincide com os 

dados encontrados nesta tese, em que alguns professores eram significativos em termos de 

desenvolvimento moral dos alunos, mas, muitas vezes, não compreendiam sua importância ou 

função neste sentido.  

A necessidade de que nos ocupemos de questões relacionadas ao desenvolvimento 

moral é evidente. Autores da sociologia, como Peralva (2000) e Zaluar (1994), falam, 

discutindo a realidade brasileira, sobre uma sociedade constituída de grandes desigualdades 

econômicas, levando a um processo de individualismo em massa e de quebra do vínculo 

social.  Compreendem que, frente a esse quadro social, o jovem fica sem perspectiva, sendo a 

miséria apontada como uma das causas de propagação de valores como o crime, bem como a 

omissão da família e de instituições como escolas e igreja na transmissão de valores morais.  

Spink (2000), refletindo sobre as ideias de Beck e Giddens, entende que passamos por 

um terceiro estágio da modernidade, caracterizado por rupturas que levam à desmistificação 

das tradições da modernidade clássica, gerando o colapso de narrativas. Surge, assim, uma 

                                                 
4 Apresentado no capítulo 4 desta tese. 
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sociedade com dificuldades na definição de limites, na qual os costumes são relativizados e a 

vida comunitária pautada pela solidariedade é posta em risco. A autora acredita que há uma 

tensão entre a liberação e a desestruturação, resultando em uma sociedade de risco. Tal 

sociedade teria como uma de suas características a individualização, baseada na ética liberal, 

na qual há um desligamento das tradições, com o enfraquecimento das estruturas de classe e a 

transformação dos laços afetivos e familiares. Assim, cada indivíduo passa a ter seu estilo de 

vida particular e qualquer fracasso é tomado não como dificuldade do sistema, mas como 

fracasso pessoal. 

Pensando sobre a concepção das três autoras, podemos entender que elas descrevem 

uma sociedade em que a maioria dos adultos age de modo heterônomo e até mesmo 

egocêntrico, o que resulta em uma série de problemas sociais. No entanto, não precisamos ir 

tão longe. Se pararmos para observar muitos filmes atuais como Preciosa5 ou Entre os muros 

da escola6, percebemos que eles abordam questões como a violência que o jovem pratica e é 

vítima na sociedade e especificamente na escola, a discriminação e as dificuldades na relação 

professor-aluno.  Isso aparece também nas diversas notícias que a mídia nos traz sobre 

agressões protagonizadas pelo jovem nas ruas e no meio escolar, onde, muitas vezes, 

professores e alunos não conseguem se relacionar de modo adequado. Desse modo, se 

estabelecem relações baseadas na heteronomia e na coação, em que prima o respeito unilateral 

e, muitas vezes, impera a própria anomia, resultando em situações de extrema violência. 

O interessante em observar o que a mídia fala sobre o tema está no fato de ela 

reproduzir os acontecimentos, os transformando em debate público. No entanto, como afirma 

Weber (2000), o modo como ela nos apresenta os fatos está submetido a uma série de 

interesses e poderes tanto políticos como econômicos, tema que não será aqui aprofundado. 

Sobre a violência, Waiselfiz (2004) entende que ela está presente quando, em uma 

situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou 

esparsa, causando danos a uma ou mais pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 

física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e 

culturais. Para o autor, os jovens brasileiros, em especial entre quinze e vinte e quatro anos, 

são a parcela da sociedade que está mais exposta à violência tanto como vítima, quanto como 

agente. Ele amplia a questão, afirmando que o problema não é só brasileiro e que o tema da 

violência, e em especial da relação entre violência e juventude, é atualmente um assunto que 

                                                 
5 Daniels, Lee. EUA, 2009. 
6 Cantet, Laurent. França, 2008. 
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preocupa todos os setores das sociedades, e cujos problemas não raro são compreendidos 

como entraves para a promoção do desenvolvimento sustentável em diversos países. 

 
 
A ascendência crescente de todas essas formas de violência, que tornam nossos 
jovens, ao mesmo tempo, vítimas e algozes, exige do conjunto da sociedade uma 
análise mais aprofundada e uma atitude mais objetiva e responsável, se é que 
queremos realmente limitar a sua vigência em nossa sociedade. A violência também 
encontra um excelente caldo de cultivo na apatia, na falta de projeto de futuro, na 
ausência de perspectivas, na quebra de valores de tolerância e solidariedade, fatores 
que fazem parte da crise de significações de nossa modernidade (WAISELFIZ, 
2004, p.165). 

 
 

David Levisky (1998) entende que a violência está presente, em nossa sociedade, nas 

ruas, dentro das casas, nas escolas, empresas, instituições e nos meios de comunicação. 

Crimes hediondos cada vez mais frequentes e outras formas mais tênues de violência, como a 

falta de cidadania, a perda da solidariedade, desvalorizam o ser humano. Agentes instigadores 

da violência como os meios de comunicação e a grande população receptora integram um 

mesmo conjunto, não expressando nem demonstrando preocupação efetiva em relação ao 

impacto psicossocial causado pelas pressões intensas a que o homem está sendo submetido. A 

questão seria: que laços sociais e que sociedade estamos oferecendo às crianças e jovens que 

estão em pleno processo de formação de sua identidade, incorporando valores éticos e morais 

em uma sociedade cujos adultos têm dificuldade de posicionar-se quanto aos seus papéis de 

pais e cidadãos? 

Roosevelt (1998) concorda com essas ideias, afirmando que a violência se manifesta 

na sociedade de várias formas e poderia ser considerada a antítese do amor. A falta de 

condições básicas de sobrevivência seria a violência básica, sendo outras manifestações de 

violência a fome, a miséria, a falta de oportunidades e a coisificação do ser humano visto 

como objeto de uso e abuso, desumanizado. 

A autora entende que o jovem hoje vive em uma realidade em que os adultos, figuras 

com as quais necessita se identificar, tendem a viver e a comportar-se também como 

adolescentes, perdidos numa confusão similar, não servindo mais como figuras de 

identificação. O jovem, para a autora, não sabe mais o que deve ou não fazer, menos ainda 

como deve fazer. Não consegue discriminar o que é certo ou errado, o bom ou mau, o criativo 

ou destrutivo. Encontra-se perdido, atrapalhado e não tem a quem recorrer. Nesse momento, a 

sociedade que violentou o jovem passa a ser violentada por ele, constituindo-se um círculo 

vicioso que só pode ser quebrado a partir da humanização das relações entre as pessoas, que é 

a premissa básica, da qual derivarão todas as outras ações. 
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Para Freitas (2003), que faz uma extensa revisão do trabalho sobre moralidade de 

Piaget, o que ocorre na sociedade atual é o predomínio dos interesses de cada um, ao contrário 

da moral do bem de Piaget, aquela que, de forma ideal, deveria ser exercida por todo cidadão 

e que é resultante da moral da autonomia, na qual se busca trabalhar para o bem comum. 

Desse modo, podemos compreender a violência também como resultado de dificuldades no 

processo de desenvolvimento moral dos sujeitos. 

La Taille e Menin (2009), refletindo sobre as dificuldades da atualidade, questionam 

se estamos vivendo exatamente um período de crise de valores. Os autores afirmam que o 

termo crise de valores 

 
 
[...] carrega a noção de que os valores morais estariam ‘doentes’ e, portanto, 
correndo perigo de extinção. ‘valores em crise’, por sua vez, carrega a noção de que 
os valores morais não desapareceram, mas estariam mudando de interpretação. 
Assim, ‘crise de valores’ remete ‘a presença ou à ausência de legitimação da moral, 
enquanto ‘valores em crise’ faz-nos pensar em um processo de transformação dos 
referidos valores, mas não em sua ausência ou em seu progressivo desaparecimento. 
(LA TAILLE e MENIN, 2009, p.9) 

 
 

Ainda, para os autores, em todas as épocas fala-se em falta de valores, ou inversão de 

valores, que acometem a maioria dos cidadãos e em especial aos jovens. Assim, 

compreendem que o discurso atual sobre esse tipo de dificuldade em nossa sociedade não é 

nada novo, mas algo comum ao longo da historia, traduzindo o que chamam de mal estar 

perene. A questão que se destaca para eles é se isso é algo relevante nos dias de hoje. 

Entendem que há argumentos a favor desta abordagem, como a violência, a corrupção, a 

incivilidade, entre outros, mas que há também argumentos contra, como, por exemplo, a 

presença da democracia estar em grande parte do mundo. Acreditam, ainda, que poderíamos 

compreender o fenômeno como valores em crise, resultante de mudanças na moralidade 

contemporânea, não em seu fim, mas como um processo de mutação: “[...] aceitando esse 

diagnóstico, estaríamos assistindo a um rearranjo moral, ao aparecimento de novas 

modalidades de relacionamento, a valorização de determinadas virtudes, a novas inquietações 

éticas, e não a uma volta à condição pré-moral” (p.11). 

Alertam, no entanto, que responder se o que estamos vivendo em nosso cotidiano é 

crise de valores ou valores em crise, ou mesmo se seguimos normalmente com a moral de 

nossos antepassados, é muito difícil. O problema estaria na dificuldade em analisar o tempo 

em que estamos inseridos, por vivermos em uma época de mudanças muito rápidas em função 

da tecnologia e da globalização e por haver uma distância entre o juízo e a ação. As pesquisas, 

em geral, dão acesso ao que as pessoas supõem que é o modo correto de agir, mas muitas 
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vezes não indicam o modo como elas agem de fato. Tal reflexão é confirmada pelos 

resultados da pesquisa de La Taille (2009) apresentada no texto As virtudes segundo os 

jovens.  

A questão sobre ao que, de fato, temos acesso em uma pesquisa corrobora a 

formulação do problema deste estudo, que entende que ao trabalharmos com as falas dos 

sujeitos, podemos fazer uma inferência sobre suas ações, mas o que temos de fato são seus 

juízos. Por esse motivo, o foco do problema está na compreensão do professor sobre sua 

relação com o aluno e não sobre a relação como fato observado. Para os autores, “do ponto de 

vista da moralidade, procurar saber se estamos vivendo tempos de ‘crises de valores’ ou de 

‘valores em crise’ depende tanto de dados sobre juízos quanto de dados sobre ações morais” 

(LA TAILLE e MENIN, 2009, p.12)  

Para Rique Neto (2009), a discussão atual sobre valores reflete a preocupação com a 

possibilidade de que interesses pessoais e privados, fundados em um individualismo 

exacerbado, avancem sobre os interesses públicos e sociais, ou seja, as pessoas não estariam 

mais demonstrando interesse em participar da sociedade na busca do bem comum, mas do 

próprio benefício.  

Pensando sobre o que pode ser feito para alterar esta situação na qual, mesmo aqueles 

que são capazes intelectualmente de cooperar, não o fazem, lembramos da teoria de Piaget 

(1932), que afirma que só a vivência de relações de respeito mútuo e cooperação podem levar 

a uma mudança no juízo moral de uma pessoa. Para o autor, o desenvolvimento moral ocorre 

em paralelo ao desenvolvimento cognitivo, podendo ambos estender-se ao longo de toda a 

vida de uma pessoa. Assim, o adulto, com seu pensamento formal já constituído, deve ser 

capaz de colocar-se no lugar do outro e cooperar, buscando o bem comum em sua sociedade; 

no entanto, ele mesmo alerta que isto não ocorre necessariamente. 

Refletindo sobre o que é necessário para que o sujeito se desenvolva moralmente e 

consiga estabelecer relações de autonomia e cooperação, percebemos a importância da escola 

e da relação com o professor, além da família e do convívio social, para a constituição do 

sujeito. Essa relação pode auxiliar o desenvolvimento cognitivo e moral do jovem, o que 

afirma a grande responsabilidade da escola e do educador e a necessidade de pensarmos seu 

trabalho. 

Autores que pensam a educação hoje, como Xavier (2002), falam da importância da 

escola e do professor na constituição do sujeito. Para ela, muitas das questões sociais que 

enfrentamos vêm de uma inadequação da escola em termos de propostas políticas, 

organizacionais, pedagógicas e disciplinares. Apesar disso, a escola é tomada como uma das 
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últimas alternativas para jovens negligenciados em seu desenvolvimento por instituições 

como a família, o que fica evidente na pesquisa de Craidy (2005), que relata o quanto a saída 

do meio escolar aproxima esses jovens da violência e do crime. Para a autora, “de alguma 

forma a escola exerce um papel socialmente integrador” (CRAIDY, 2005, p.54). 

Na pesquisa para dissertação de mestrado, que antecede este trabalho, os jovens 

trazem como características necessárias ao professor ideal: 1) Estabelecer uma relação de 

amizade, troca afetiva e respeito mútuo com o aluno, em que haja espaço para expressão 

espontânea e livre, em um ambiente de cooperação, onde seja possível discutir questões 

teóricas e particulares. 2) Ter domínio do conteúdo que vai trabalhar. 3) Saber auxiliar o aluno 

em sua construção de conhecimentos, sendo eficiente em sua tarefa.  

Desse modo, chegou-se à concepção de que é necessário que o professor favoreça as 

relações de cooperação e respeito mútuo, sendo necessárias características de afeto e 

particularidade nessas relações. Evidenciou-se também a relevância da reflexão desses 

docentes sobre sua prática e sobre o desenvolvimento moral e a importância de que o 

professor busque seu aprimoramento profissional. 

Em entrevista à revista Pátio, La Taille (2009) afirma, ao discutir dados de sua 

pesquisa, que os professores dão mais valor à relação com seus alunos do que ao 

aprofundamento e atualização de seus dos conhecimentos. Questiona se os alunos pensariam 

da mesma forma, afirmando que para eles seria mais relevante a relação com os pares. Tal 

afirmação concorda, em certo modo, com os dados obtidos na dissertação que precede esta 

tese, pois lá os alunos falam claramente sobre as características de um professor significativo 

em termos de mudanças de valores: aquele que tem domínio do conteúdo que vai trabalhar e 

tem interesse no aprendizado do aluno. A relação pessoal, é claro, apareceu como relevante, 

mas não como único fator. 

As questões que deram origem ao tema desenvolvido nesta tese se originam, assim, 

dos resultados desta primeira pesquisa, somados à inquietação inicial ainda presente de como 

melhorar nossa sociedade a partir da contribuição da escola, o que provocou a necessidade de 

compreender que mecanismos tornam um professor capaz de estabelecer, ou fazer parte, de 

uma relação significativa com um jovem. Surge como novidade também, a necessidade de 

entender o que desperta seu interesse e porque isto de fato ocorre, ou não, com determinados 

jovens. 



 19 

A relação com a figura do professor, conforme trazem Lino de Macedo (1996), 

Jaqueline Andrade7 (2003), Telma Vinha (2000), Maria Luiza Xavier (2003), Tania Marques 

(2005), Yves de La Taille (1999), D’Aurea-Tardeli (2009) e Trevisol (2009), pode ser algo 

extremamente produtivo para o desenvolvimento moral do adolescente, em especial para a 

constituição de valores, o que justifica a escolha do aprofundamento na figura do professor 

para o trabalho atual. 

Para Jaqueline Andrade (2003), o que ela define como ambiente sócio moral em sala 

de aula pode favorecer ou inibir a autonomia moral e intelectual do aluno, ambiente este que é 

propiciado pelo professor. Segundo a autora, a qualidade da relação com este pode 

proporcionar o aparecimento de esquemas afetivos diferentes na criança. Além disso, aponta 

para a importância do desenvolvimento moral do professor, afirmando que, quando é alguém 

autônomo, tende a propiciar autonomia nas relações, o que é relevante para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno. 

 La Taille (1999) acredita, também, na relevância do posicionamento moral do 

professor. Entende que as relações em sala de aula só são produtivas quando o professor 

assume um lugar de autoridade sem autoritarismo. Defende que a relação professor-aluno é, 

por definição, assimétrica, pois ele sabe coisas que o aluno quer saber. Assim, a hierarquia 

não deve ser negada no ambiente escolar, mas a autoridade do professor só existe quando 

considerada legítima pelo aluno.  

O trabalho de Ulisses Araújo (1999) contribui para esta pesquisa por entender que um 

ambiente democrático e cooperativo é importante para o desenvolvimento do juízo moral na 

criança.  Vivenciar esse tipo de relação com adultos e pares na escola pode ser, inclusive, 

mais relevante do que o nível sócio econômico em que o jovem vive. Afirma-se, assim, a 

importância da relação com o professor e com a escola, mesmo frente a dificuldades sociais, o 

que está de acordo com os autores da sociologia antes citados.                                                                

 Para Araújo, esse tipo de experiência é tão relevante para o sujeito, que, mesmo após 

a criança ou jovem passar a conviver em outro tipo de escola, sem um ambiente democrático, 

o crescimento obtido em termos de autonomia prevalecerá. Seu trabalho concorda com os 

achados da pesquisa que dá origem a esta nova ideia de pesquisa, pois ressalta a necessidade 

de relações de afeto para que ocorram diferentes formas de respeito e como propiciadoras do 

respeito mútuo. 

                                                 
7 As dissertações e teses referidas neste tópico auxiliam a contextualização do problema de pesquisa.  Elas não 
estão presentes no capítulo três, por terem datas e palavras-chaves diversas das elencadas para o levantamento. 
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Para Maria Luisa Xavier (2003), a formação do professor é extremamente importante 

para que ele seja relevante na formação do sujeito, pois faz parte da função do educador 

ajudar no processo de socialização da criança, trabalhando a questão da disciplina no 

desenvolvimento. Destaca o aprimoramento do professor nos dias de hoje, quando há 

necessidade de saber dar aula para quem não sabe ser aluno. Ainda, a autora salienta o 

apagamento, nos discursos e nas propostas de práticas pedagógicas contemporâneas, do 

processo de construção da autonomia das crianças e jovens, afirmando que hoje pouco se fala, 

ou planeja, de estratégias para obtenção dessa postura na escola. Para ela, questões referentes 

a dimensões não cognitivas, como o processo de individualização, a socialização e o 

disciplinamento dos alunos, são pouco contempladas nos cursos de formação de professores, e 

há uma necessidade imediata de revisão desse tema. 

O trabalho de Telma Vinha (2000) colabora para o tema, pois destaca a importância da 

formação do professor como um todo, através do aprofundamento teórico e também de uma 

profunda reflexão sobre sua prática.  

 
 

O professor certamente está trabalhando com a moralidade, mesmo quando julga que 
não o faz. Considerando que não há possibilidade de isentar-se desta 
responsabilidade ao trabalhar com educação, propõe-se então que esse trabalho seja 
feito da melhor maneira possível e de forma coerente com os objetivos que esses 
profissionais gostariam de atingir, ou seja, utilizando procedimentos coerentes com 
o cidadão que gostariam de formar no futuro (VINHA, 2000, p. 575). 
 
 

A formação continuada do professor aparece também como necessária para Montoan 

(2003). A autora entende que a cooperação, as autonomias intelectual e social e a 

aprendizagem ativa são condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os 

professores no processo de aprimoramento profissional. Acredita que, sendo o professor uma 

referência para o aluno, e não apenas um mero instrutor, a sua formação deve enfatizar a 

importância de seu papel, tanto na construção dos conhecimentos como na formação de 

atitudes e valores do cidadão. Assim sendo, a formação vai além dos aspectos instrumentais 

de ensino. 

Ela concorda com Vinha ao falar da importância da reflexão sobre a prática docente, 

afirmando que, assim como qualquer aluno, os professores não aprendem no vazio. Por isso, a 

proposta de formação parte do “saber fazer” desses profissionais, que já têm conhecimentos, 

experiências e práticas pedagógicas, ao entrar em contato com qualquer inovação educacional. 
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Lino de Macedo (1996) também defende a formação continuada do professor e o seu 

desenvolvimento como sujeito através da reflexão sobre a teoria e sua prática. Para ele, essa 

formação é necessária por se tratar de uma profissão complexa. 

Mara Lago (2007) obteve como resultado de sua pesquisa para dissertação de 

mestrado dados que corroboram a ideia da importância da formação profissional do professor 

que se constituiria de forma dialética na articulação entre teoria e prática. A formação de 

professores comporta, para ela, necessariamente, a construção formal de conhecimentos e a 

análise das próprias experiências, existindo uma necessidade de formação continuada em 

serviço, capaz de proporcionar sustentação para os impasses que se produzem no cotidiano 

escolar.  

D’Aurea-Tardeli (2009) entende que educar é transmitir conhecimentos, e que estes 

estão integrados a uma cultura através de uma perspectiva ética, o que leva, necessariamente, 

a educar em valores éticos, ou seja, valores que formam o caráter e permitem que se construa 

um mundo mais justo. Entende que isso não é tarefa fácil, “já que esses valores vinculam-se a 

representações sociais e manifestações afetivas que os constituem, bem como a conteúdos de 

natureza moral” (p. 70) 

Pesquisando a opinião de professores a respeito da formação moral dos alunos e sua 

necessidade de participar dela, Trevisol (2009) obteve como resultado uma forte intenção dos 

professores em resgatar o tema valores na escola, o que acredita ser o primeiro passo para que 

a instituição e seus profissionais “assumam como compromisso os valores que desejam 

transmitir para seus alunos e essa intenção passe do plano do desejo para o da realização, da 

vivência” (p. 178). Para a autora, isso é muito importante, porque a influência moral sobre os 

alunos é algo impossível de evitar na escola, e, assim, seus profissionais devem estar 

conscientes deste papel formativo e instrutivo para que não o assumam com qualquer valor e 

de qualquer forma. 

 
 

[...] é importante que a escola reconheça a centralidade do tema dos valores e 
introduza-o como uma dimensão essencial do currículo, visando garantir ao 
individuo-cidadão a construção de uma relação crítica com os valores que possui e 
disponibilidade de reorganização e reinserção do conjunto de valores que almeja 
construir. (TREVISO, 2009, p.179) 

 
 

Tania Marques (2005), ao pesquisar professores universitários em sua tese de 

doutorado, entende que a função do professor de ensino superior é ensinar a teoria, mas 

também a prática da relação. Acredita que professores mais egocêntricos têm dificuldade em 

se colocar no lugar do aluno, o que dificulta o aprendizado. Conclui que o processo de 
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descentração aparece em níveis diferentes, convivendo com o egocentrismo, em um mesmo 

professor. Os dados encontrados pela autora contribuem para a docência no ensino superior, 

também, ao apontar o quanto o favorecimento de situações em que a descentração supere o 

egocentrismo facilitam o processo de aprendizagem. 

 
 
Essa capacidade de colocar-se no lugar do outro, a descentração, é que permite o 
respeito mútuo, o respeito às diferenças, o que, em outras palavras, significa a 
possibilidade de viver em um mundo onde imperem relações de paz e tolerância 
(MARQUES, 2005, p.14). 
 

Piaget (1973/1965) traz uma explicação para o modo como se estruturam as relações 

sociais em seu livro Estudos Sociológicos8, afirmando que os fatos sociais podem ser 

analisados a partir das interações entre os indivíduos, ou das interações que modificam o 

indivíduo de maneira durável. Para o autor, cada ação de um indivíduo provoca no outro uma 

ação de volta, que é um valor, sendo que este pode ser um valor atual (objeto ou serviço) e 

também, ou somente, um valor virtual. 

A existência de uma escala de valores comuns se traduz por uma perpétua valorização 

recíproca das ações ou serviços e permite a existência de coletividades de valorização 

recíproca. Para que uma coletividade se conserve, é necessário que se apresente no mínimo 

uma escala comum de valores e que as trocas atinjam benefícios recíprocos ou equilíbrio. 

A moral autônoma assegura a conservação de forma mais radical, graças a operações 

que coordenam os meios e os fins, ou as ações e as satisfações, segundo um ponto de vista 

desinteressado. As operações se avaliam reciprocamente em função do parceiro e não mais do 

ponto de vista pessoal. Nesse caso, o limite da ação não é mais determinado pelo próprio 

interesse, pela lei hedonista da igualdade, mas pela possibilidade ou desejo de satisfazer: na 

satisfação indefinida do outro, procura-se satisfazê-lo enquanto puder, não só à medida que 

seu sucesso próprio compensar seu esforço. 

Partindo dessa compreensão de Piaget, torna-se importante entender o que deseja o 

professor e o que, na relação com o aluno, pode gratificá-lo, permitindo que esta relação 

ocorra de forma adequada e fazendo com que este continue a investir nela. 

Piaget ainda fala da existência de escalas de valores diferentes e alerta que já na 

sociedade de sua época existia um grande número de escalas de valores diferentes, o que 

repercute em dificuldade de coerência nas relações. Isso pode ser relacionado com o exemplo 

de Xavier (2003) sobre a dificuldade de ser professor para quem não sabe ser aluno, ou de 

                                                 
8 Obra e teoria trabalhadas mais amplamente nos tópicos 4.2 e 4.3. 
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Freitas (2003), sobre o adulto da sociedade atual que, muitas vezes, não trabalha para o bem 

comum, apesar de ter capacidade para tal.  

Na busca de um aprofundamento da compreensão sobre as relações entre alunos 

adolescentes e seu professor significativo, pode ser relevante analisarmos essas construções 

com base nas hipóteses de Piaget. Pode-se supor que se trate de relações onde há uma 

satisfação atual e uma satisfação virtual, havendo uma troca efetuada no tempo, com 

intervenção de normas particulares e reciprocidade normativa. Trata-se, talvez, de uma 

relação de simpatia, onde há também uma troca com benefício recíproco, com uma dupla 

relação de valorização. 

Outra possibilidade interessante a ser analisada é saber se essas relações são relações 

de investimento desinteressado do professor no aluno, nas quais pode haver satisfação 

indefinida do outro, de forma que o professor procura satisfazer o aluno enquanto puder e não 

somente na medida em que seu sucesso próprio compensar este esforço. Nesse tipo de 

relação, a retribuição do professor estaria no fato de o outro (aluno) se sentir realizado. 

Mônica Estrázulas (2003) fala, em sua tese de doutorado, sobre este tipo de 

investimento por parte do professor, formulando teoricamente a sustentação solidária como 

uma concentração espontânea de esforços de caráter desinteressado em trocas individuais, 

condição da aprendizagem, da solidariedade e da justiça – o que é, para ela, o caminho para a 

construção de relações solidárias. 

O panorama apresentado neste capítulo, as ideias dos autores revisados e o resultado 

da pesquisa inicial que dá origem a este trabalho, que apontou a aprendizagem e o 

desenvolvimento do aluno como sujeito como resultantes também de relações em sala de aula 

em que o professor permita que se estabeleçam o respeito mútuo, as trocas afetivas e 

cognitivas, a cooperação e a construção dos alunos, nos levam à elaboração do novo problema 

de pesquisa. 

Tal questão está baseada na ideia de que um dos determinantes para essa relação 

significativa seja o desenvolvimento moral do próprio professor e o modo como compreende 

e estabelece suas relações com os alunos. A partir disso, o problema para esta pesquisa foi 

formulado do seguinte modo: de que modo o processo de desenvolvimento moral do 

professor, moralmente significativo influencia as interações sociais que estabelece com os 

alunos adolescentes? 

A resposta a essa pergunta - através da compreensão mais profunda do processo de 

desenvolvimento do professor e do que, em suas ações, favorece o desenvolvimento moral do 

aluno - pode auxiliar na superação de problemas sociais contemporâneos, anteriormente 
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referidos, ao gerar dados que contribuam para a melhoria da relação professor-aluno. Partindo 

da ideia de que o estabelecimento de relações de afeto, cooperação e respeito mútuo entre 

professor e aluno são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e moral do sujeito, 

entende-se que um melhor conhecimento teórico sobre essas relações significativas possa 

contribuir para o reconhecimento da possibilidade destas relações existirem e para a definição 

de referências e critérios de análise norteadores para formação de professores e para as 

práticas escolares. 

A relevância do tema está em procurar aprofundar a análise da relação entre o 

adolescente e seu professor significativo, agora focando prioritariamente a figura do professor 

e as equilibrações que ocorrem e se estabelecem nesse processo, permitindo que aquele 

trabalhe em favor do desenvolvimento moral do jovem. A análise a ser feita inicia pela 

compreensão do processo de desenvolvimento moral do professor, a etapa em que se encontra 

e o modo como busca se relacionar. Segue pela busca da compreensão da escolha dos sujeitos 

da relação significativa por parte do professor, ou seja, em quem se irá investir afetivamente e 

com quem se estabelecerá uma relação de cooperação, até as tomadas de consciência 

necessárias a um novo posicionamento moral. 

Esta pesquisa é importante por permitir um maior conhecimento da estrutura destas 

relações, da relevância do desenvolvimento moral do professor para elas e por, a partir disso, 

destacar os pontos relevantes no trabalho de formação, que possibilitem a tomada de 

consciência do professor e possam aumentar a frequência e melhoria destas relações. 

Parte-se da ideia de que professores que estejam preparados e interessados em 

estabelecer relações de autonomia e cooperação em sala de aula auxiliam no desenvolvimento 

do jovem em direção à moral da autonomia, tendendo a estabelecer relações mais autônomas 

e cooperativas, que possibilitam a busca do bem comum e, assim, podem trazer uma melhoria 

à nossa sociedade. 
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3. LEVANTAMENTO SOBRE ESTUDOS RELACIONADOS AO TEMA DE 

PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta um panorama dos estudos realizados nos últimos cinco anos 

em forma de dissertações de mestrado e teses de doutorado que abordam temática semelhante, 

ou complementar, à abordada neste trabalho. Para tal, foi realizado um levantamento no banco 

de teses da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo 

objetivo é discutir a relevância do tema aqui proposto e sua atualidade. 

Para tal, foram elencados e combinados dois grupos de palavras-chaves: psicologia e 

moral e, em um segundo momento, desenvolvimento, moral e professor. Essas palavras foram 

eleitas por serem as que proporcionaram resultados mais adequados a este trabalho, após uma 

série de tentativas com outras palavras9 e outras combinações entre elas. 

Os trabalhos a que tive acesso podem ser divididos entre os que abordam a temática 

dentro da perspectiva da Epistemologia Genética e os que tratam do tema sob o enfoque de 

outras teorias. Todos os trabalhos encontrados com as palavras-chave foram revisados, e estão 

aqui apresentados aqueles que tinham contribuições interessantes para a elaboração desta tese.  

 

3.1 ESTUDOS SOBRE PSICOLOGIA MORAL 

 

O desenvolvimento moral é abordado, na maioria das pesquisas, dentro do ambiente 

escolar. Os trabalhos encontrados foram organizados primeiramente em uma tabela que 

facilita sua rápida visualização e análise em grupo. Logo em seguida, há um breve 

detalhamento dos trabalhos e explicitação de sua relevância para esta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Tais como respeito mútuo , violência na escola, relação professor aluno e ética do professor, entre outras. 
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Tabela 1: Psicologia e Moral  

 

A tese de Fernando Souza Costa (2008) investiga as representações de si (imagens 

que o sujeito faz de si mesmo e que são construídas como um conjunto de valores) de 

professores do Ensino Fundamental. Para isso, o autor buscou saber se e como a virtude do 

Amor aparece nas representações dos professores, através da identificação das figuras 

admiradas por estes sujeitos, bem como as características admiráveis em tais pessoas. Seus 

resultados apontaram que os participantes que se representam como professores apaixonados 

relataram atitudes positivas frente à Educação, ao ensino, ao aluno e ao seu aprendizado, se 

mostrando curiosos e interessados no conhecimento. Para esses professores, a formação 

humana dos alunos, seu desenvolvimento e aprendizagem aparecem como uma meta 

educativa, e o amor, a paixão, a alegria se destacaram como fundamentais para o ensinar. Para 

TÍTULO AUTOR LOCAL NÍVEL/ 

ÁREA 

ANO 

Representações de si de professores do ensino 
fundamental: um estudo sobre a virtude do amor 

Fernando 
Augusto 
Bentes de 
Souza Costa 

USP DO/  
Psicologia 

2008 

Bioética e valores: um estudo sobre a formação de 
professores de Ciências e Biologia 

Paulo Fraga 
da Silva. 

USP DO/ 
Educação 

2008 

Educação em valores morais: o aprender e o ensinar 
sobre justiça. 

Adriana 
Müller 

UFES ME/ 
Psicologia 

2008  

O uso da religião como estratégia de educação moral em 
escolas  

Aline Pereira UNESP ME/ 
Educação 
 

2008  

Inferências sobre a educação ética e moral a partir de 
Yves de La Taille: os sentimentos de auto-estima e auto-
respeito em respostas de professores a situações 
simuladas no convívio com estudantes 

Beatriz 
Quaglia 
Pereira 

UniSantos ME/ 
Educação  

2008  

A Percepção de Docentes Sobre a Formação Moral de 
Alunos de Uma Escola Técnica de Saúde. 

Flávio 
Souza. 

FIOCRUZ ME/  
Saúde 
pública 

2008 

Ética e educação: o implícito moral da atividade 
pedagógica. 

Ricardo 
Costa 
Galvanese 

UniSantos ME/ 
Educação 

2008  

Ética, direito e educação: uma abordagem 
interdisciplinar. 

Wilma Alves 
Santos Vivas 

UFPE DO/ 
Direito 

2007  

Escola e Democracia: um estudo sobre a representação de 
alunos e alunas do Ensino Médio 

Ana Maria 
Klein 

USP ME/ 
Educação 

2006 

A manifestação da solidariedade em adolescentes: um 
estudo sobre a personalidade moral 

Denise 
Tardeli  

USP DO/ 
Psicologia 

2006 

Autonomia e autoridade em Kant e Piaget Cherlei 
Márcia Coan 

UPF ME/ 
Educação 

2005 

Uma abordagem psicopedagógica de crianças da primeira 
serie do ensino fundamental 

Fernanda 
Maria 
Oliveira 

PUC- SP ME/ 
Ciências 
da religião 

2005  

Crenças e valores sociais no discurso de jovens de classe 
média: mídia e socialização. 

Milena 
oliveira da 
Silva 

UNB ME/ 
Psicologia 

2005 
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eles, também valores morais como Respeito, Responsabilidade, Solidariedade e 

Companheirismo foram apontados como importantes a serem incentivados nos alunos.  Desse 

modo o autor acredita que professores que apresentam a Virtude do Amor como uma 

dimensão destacada em suas Representações de Si sentem-se satisfeitos e realizados pessoal e 

profissionalmente, e seu trabalho se aproxima desta tese por trabalhar diretamente com as 

representações dos professores e seus valores influenciando seu modo se relacionar com o 

aluno e com o aprendizado 

A tese de Paulo Fraga da Silva (2008) estuda a formação inicial de licenciandos de 

Ciências e Biologia e analisa se tem contribuído adequadamente para a tematização e 

construção de valores humanos. Verifica, através da ótica desses professores, seu papel na 

formação ético-moral dos futuros estudantes e seu nível de preocupação sobre a dimensão 

ética dos saberes científicos e tecnológicos. 

Ele entrevista os professores através de questionários sobre a importância da formação 

ético-moral do estudante de ensino fundamental e médio e de sua qualificação como docente. 

Em seguida, aplica questionários com dilemas éticos nos quais os licenciandos opinam sobre 

como os tratariam em sala de aula. Seu estudo constata que, para os professores, o aspecto 

ético-moral é fundamental para a formação do estudante, que a escola, bem como outros 

ambientes sociais, é coparticipante no desenvolvimento moral, reconhecendo a contribuição 

das disciplinas de Ciências e Biologia como espaços de promoção de valores ético-morais. No 

entanto, o autor aponta o despreparo do professor para tal, em função da dificuldade em 

estimular e conduzir uma discussão, da insegurança quanto à perda do controle da classe e da 

não aceitação da divergência. Seus resultados indicam a necessidade de uma nova 

estruturação dos cursos de formação, pois a educação em Bioética pode favorecer a inclusão 

da educação em valores no ensino de Ciências e Biologia.  

Os resultados do trabalho de Fraga da Silva indicam que muitos dos seus professores 

pesquisados sabem teoricamente da sua importância para a formação ética do aluno, apesar de 

não conseguirem trabalhar para tal de modo adequado. Podemos pensar que, apesar do autor 

não colocar deste modo, há necessidade do exercício da cooperação em sala de aula na busca 

do desenvolvimento moral dos alunos.  Ele aborda também a necessidade do professor tomar 

para si a formação ética do aluno como um caminho necessário para que a mesma ocorra. 

Assim, as questões levantadas por Fraga da Silva trazem como contribuição a necessidade da 

formação do professor para que ele seja relevante para a construção de valores do aluno. 

A dissertação de mestrado de Adriana Muller (2008), diferentemente de Fraga da 

Silva, aborda uma formação mais ampla do professor, sendo bastante relevante para este 
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trabalho ao estabelecer uma relação entre o modo como os professores desenvolvem seus 

valores ao longo da vida e a forma como vão abordá-los em sua prática pedagógica. A autora 

investiga professoras de quinta a oitava série do ensino fundamental, buscando como elas 

construíram os valores morais de uma forma geral, particularmente o valor moral da justiça, 

durante sua vida escolar e como trabalham esse valor específico em sua prática pedagógica. 

Ela utiliza, assim como esta pesquisa, entrevistas clínicas piagetianas, e seus resultados 

concluem que o respeito é o valor moral mais citado pelos professores, de forma espontânea, e 

a família é apontada como o principal contexto social para a educação em termos de valores. 

Demonstra que a maioria dos relatos sobre a aprendizagem de valores morais de seus sujeitos 

remetem a ações de cunho impositivo. Do mesmo modo, ao falar da forma como ensinam 

sobre justiça, citam mais vezes exemplos em que a imposição ainda está presente, porém 

relacionada a conversas; assim, os professores ensinam como aprenderam, através da 

imposição.  

Aline Pereira Lima (2008), em sua dissertação de mestrado, procura identificar o 

sentido atribuído à religião no interior de escolas públicas e particulares confessionais, 

buscando a relação entre educação moral e ensino religioso. Ela demonstra que no Brasil a 

religião aparece de diferentes modos e fortemente dentro da escola, como forma de 

moralização das crianças. Seus dados apontam que a escola pública, embora laica, utiliza em 

maior escala a religião como estratégia de educação moral, entendendo ser esta uma 

ferramenta preciosa na formação geral do aluno. Nas escolas particulares existem 

possibilidades diversas para a formação moral, mas a religião também é utilizada como meio 

eficiente. Em ambos os tipos de escolas há utilização predominante de procedimentos verbais 

de educação moral e de respeito unilateral.  

O estudo do tema da educação moral através da religião contribui para a reflexão sobre 

a formação moral e as dificuldades que surgem, quando isto é baseado em relações de respeito 

unilateral. Ao apontar uma vinculação do trabalho em relação a moral com a religião em 

muitas e escolas e o quanto isso privilegia o incremento da moral heterônoma, reforça a 

necessidade da formação de professores como educadores. 

Beatriz Quaglia Pereira (2008), em dissertação de mestrado, busca responder como os 

professores de ensino médio distinguem entre os sentimentos de autoestima e de autorrespeito 

como motivadores da ação, visando constatar qual desses sentimentos motiva a ação do 

professor no cotidiano escolar. Para a autora, a autoestima está relacionada a valores 

dissociados da moral por considerarem apenas o próprio sujeito e não o outro, enquanto o 

autorrespeito está relacionado à moral por considerar o interesse do outro para além do 
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interesse próprio. Os dados obtidos são analisados teoricamente através das ideias de Yves de 

La Taille sobre as dimensões humanas intelectual e afetiva e sobre a formação ética e moral. 

As conclusões de Pereira apontam que os professores pesquisados, de modo predominante, 

não diferenciaram entre o interesse próprio e o interesse moral envolvidos nas situações 

propostas, e que a autoestima foi o que motivou a maioria das ações no cotidiano escolar. O 

trabalho de Pereira coincide com este ao partilhar a ideia de que o desenvolvimento moral do 

próprio professor é significativo para incrementar o desenvolvimento moral do aluno. 

Podemos entender que seus resultados apontam a predominância de uma postura egocêntrica 

do professor, o que dificultaria seu trabalho efetivo como educador e indicaria a necessidade 

de formação deste profissional. 

A dissertação de Flávio Souza (2008) discute a percepção de docentes de uma escola 

técnica de saúde sobre a formação moral de seus alunos. Ele investiga quais as possibilidades 

que os professores vêm de uma aproximação entre os conceitos e prescrições da legislação 

brasileira e sua prática em termos de desenvolvimento moral. Os resultados da pesquisa 

indicam a existência de um distanciamento entre a prática docente e as diretrizes 

fundamentais para uma educação moral. Em sua maioria, seus sujeitos não estão 

familiarizados com os princípios de organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais e não 

tem experiências objetivas vividas em seu cotidiano no que diz respeito ao desenvolvimento 

moral de seus alunos. Os professores por ele pesquisados focaram sua atuação especialmente 

no estímulo ao convívio social adequado às normas, pouco atuando no sentido de promover 

um ensino centrado no que chama de desenvolvimento da competência individual de 

desenvolvimento moral. 

É relevante, nessa dissertação, o destaque dado à dicotomia entre o que determina a lei 

sobre a questão moral na escola e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores 

na área. Seus resultados apontam para a necessidade de uma formação de professores que 

possa prepará-los para auxiliar no processo de desenvolvimento moral dos alunos. 

Ricardo Costa Galvanese (2008) reflete sobre as conexões entre ética e educação, sob 

o enfoque de Habermas, Kohlberg e Immanuel Mounier, em sua dissertação de mestrado. Ele 

pesquisou como professores de escolas públicas percebem a dimensão moral da educação em 

sua atuação pedagógica, a partir das indicações que esses profissionais fornecem sobre o seu 

próprio fazer pedagógico-moral. Seus resultados indicam que há uma interferência indevida 

das demandas do sistema social no processo pedagógico que faz com que a dimensão moral 

deste seja prejudicada. O autor entende que os imperativos de perpetuação do modo de 

produção capitalista se sobrepõem às exigências de pleno desenvolvimento dos alunos 
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enquanto pessoas. Desse modo, a educação moral deixa de ser uma prioridade para o docente, 

além de permanecer, na prática pedagógica, com tendências e procedimentos que não são 

compatíveis com o grau de desenvolvimento do raciocínio moral dos educandos e 

comprometer, assim, a eficiência da ação educativa. 

Os resultados de Galvanese partem de uma explicação teórica com contribuições 

diversas para a dificuldade na abordagem da questão moral na escola. Mesmo assim, 

coincidem com algumas premissas desta tese ao entender a necessidade do conhecimento das 

etapas do desenvolvimento moral de uma criança para que o trabalho docente seja relevante 

neste sentido. 

A tese de Wilma Santos Vivas (2007) mensurou os níveis de desenvolvimento moral 

de formandos de um curso de Direito, tomando por base os estágios de desenvolvimento 

moral de Kohlberg. Ela constatou que os sujeitos estão inseridos nos estágios três e quatro, ou 

seja, bem menos que o esperado, e, a partir disso, fez uma crítica ao modelo do ensino 

jurídico no Brasil. A autora analisou também a teoria de Kohlberg, demonstrando a sua 

aceitabilidade no mundo científico atual através do pensamento de Habermas. Vivas conclui 

seu trabalho construindo e apresentando uma sugestão de prática pedagógica voltada para a 

sala de aula e para o cotidiano dos acadêmicos como modo de demonstrar as possibilidades de 

melhoria no trato da questão moral, através de práticas a serem desenvolvidas no cotidiano 

escolar. Sua tese considera as possibilidades de desenvolvimento moral do sujeito na 

adolescência ou na fase adulta a partir da relação professor-aluno e aborda o aluno já na 

universidade. 

Ana Maria Klein (2006) investiga as representações sobre democracia e escola 

democrática em sujeitos que concluem o Ensino Médio em escolas públicas e particulares de 

São Paulo. Ela adota uma perspectiva histórica em que são apresentados os direitos civis, 

políticos e sociais que possibilitaram o alargamento democrático, entendendo que a discussão 

sobre valores democráticos alia-se à conquista dos direitos, atribuindo significado aos 

mesmos. A autora parte da ideia de que a discussão de valores e práticas desenvolvidas no 

interior da escola contribuem para o processo formativo do indivíduo/cidadão autônomo. Sua 

coleta de dados foi feita através de um questionário sobre sociedade, escola e relações 

interpessoais democráticas, que incitou os sujeitos a pensar sobre os temas buscando suas 

próprias concepções. Os resultados encontrados revelam que os sujeitos valorizam 

prioritariamente os direitos de participação e expressão como práticas imprescindíveis à 

realização de uma sociedade, de uma escola, ou de relações cotidianas democráticas. Os 

valores e práticas destacados pelos sujeitos lhe forneceram elementos para reflexão sobre 
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como a democracia é vivenciada por eles, enquanto cidadãos, enquanto alunos (escola) e nas 

relações interpessoais. Essas ideias coincidem com este trabalho ao considerar o ambiente 

escolar e em especial no ensino médio como um lugar privilegiado para o desenvolvimento 

moral. 

Denise Tardeli (2006) aborda as virtudes na formação das personalidades jovens, 

escolhendo entre elas a solidariedade. A autora busca a relação entre o que os adolescentes 

pensam sobre si mesmos no presente e suas projeções de futuro idealizadas, partindo da 

hipótese de que a manifestação da solidariedade pode estar relacionada à construção de um 

projeto ético de vida. A partir das teorias de Kohlberg, Piaget, Hoffman, Eisenberg, Puig e La, 

seus resultados revelam sujeitos ainda imaturos na pró-sociabilidade atual, o que gerou 

representações futuras de âmbito privado, ou seja, há a inclusão do outro em seus planos de 

vida, mas de forma intersubjetiva, envolvendo pessoas próximas ou familiares. Uma pequena 

parcela de sua amostragem manifesta a pró-sociabilidade, correlacionada com representações 

de uma vida futura em que ocorra a possibilidade de participação e intervenção solidária. A 

autora conclui que, para que haja a formação de personalidades morais com princípios éticos 

consistentes, a educação deve oportunizar às gerações mais novas experiências que envolvam 

situações de empatia, compromisso e responsabilidade. Tardeli entende, assim, que para que 

se constitua um sujeito solidário, é necessária uma formação moral consistente que principie 

na infância e na adolescência, para que no futuro seja possível que sua personalidade assuma 

a perspectiva ética. Isso se relaciona com esta pesquisa por seus dados apontarem que o 

desenvolvimento moral de uma pessoa ocorre ao longo de sua vida e se dá através da 

experiência, especialmente em situações de empatia, compromisso e responsabilidade, o que 

implica relações de respeito mútuo e cooperação. 

A dissertação de Cherlei Coan (2005) é uma pesquisa teórica sobre o papel da 

pedagogia no processo de formação do sujeito moral, a partir das obras de Kant e Piaget. O 

ponto central de suas discussões é a natureza do exercício da autoridade do adulto na 

formação moral infantil e o vínculo existente entre razão e moral. Ela conclui que Kant e 

Piaget estão de acordo que a consciência moral infantil não é inata, mas resulta do 

desenvolvimento racional e das relações sociais estabelecidas entre pessoas, mas que Kant se 

ocupa da relação entre adultos e crianças, enquanto Piaget aborda a relação do adulto com as 

crianças e destas entre si. Entende que para Piaget é através de relações espontâneas com seus 

pares que a criança consegue desenvolver um nível de reciprocidade e de cooperação, muito 

importante para a formação de sua personalidade. Partindo disso, a autora sugere a 

necessidade da pedagogia promover relacionamentos entre crianças da mesma idade, a partir 
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dos quais se solidificam valores fundamentais para a construção da solidariedade social. 

Sugere, também, que a intervenção adulta no mundo da criança deve buscar mediações que 

colaborem para que ela expresse inteiramente a sua espontaneidade. Coan vem ao encontro 

deste trabalho por trabalhar, teoricamente, com a mesma temática e por demonstrar o quanto 

as ideias de Piaget sobre desenvolvimento moral ainda são atuais. 

Fernanda de Oliveira (2005), em seu mestrado, trabalhou as manifestações da 

religiosidade infantil e sua dimensão ética a partir das teorias de Piaget e Kohlberg. Analisou 

a maneira como crianças da primeira série do Ensino Fundamental de um colégio católico se 

colocam frente a situações de dilemas ético-religiosos formulados através de casos retirados 

da vida concreta dessas crianças e vivenciados no cotidiano escolar. A partir de seus 

resultados ela conclui que o professor deve perceber o aluno em sua complexidade, para que a 

escola se torne um lugar competente para o desenvolvimento harmonioso, o que, para ela, é a 

base psicológica da religiosidade e da ética humana.  A autora reconhece a escola como o 

lugar de uma nova relação com o mundo, onde a criança vai ampliar a visão do universo que a 

cerca para além do ambiente familiar, colaborando para o processo de desenvolvimento global 

e, especificamente, o ético-religioso.  Aborda a questão da moralidade junto à questão da 

religiosidade, toma a escola como um lugar privilegiado ao desenvolvimento moral e o 

professor como um de seus agentes. 

O trabalho de Milena Oliveira da Silva (2005) parte da ideia de que a mídia tem 

influência no desenvolvimento humano. Sua pesquisa identifica e analisa, na fala de jovens 

universitários, as orientações para crenças relacionadas a valores sociais diversos, como a 

cooperação, a competição, o individualismo e a moralidade. A coleta de dados foi feita com 

uma análise qualitativa interpretativa de entrevistas individuais e em grupo focal, realizadas 

com calouros de um curso de Psicologia, a partir da apresentação de cenas editadas da 

telenovela da Rede Globo Mulheres Apaixonadas. Suas conclusões, a partir das falas dos 

jovens, apontam para a presença marcante de posicionamentos individualistas e competitivos 

no cotidiano, que são socialmente aceitos, enquanto a cooperação é rara na experiência desses 

sujeitos. Ela conclui que há predominância de valores antissociais nas interações em nossa 

sociedade e, também, que são importantes mais estudos sobre o tema, o que concorda com o 

panorama traçado como uma das justificativas para esta tese: é rara uma sociedade na qual 

predomina o individualismo e a cooperação. 
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3.2 ESTUDOS QUE ABORDAM DESENVOLVIMENTO MORAL E O PROFESSOR  

 

Esta etapa aborda os trabalhos que surgiram a partir das palavras-chaves 

desenvolvimento, moral e professor. São estudos de mestrado e doutorado, também dos 

últimos cinco anos, que tratam do desenvolvimento moral no meio escolar, infantil ou não, 

com a participação do professor. São relevantes por abordar questões relacionadas ao 

desenvolvimento moral do professor, tema desta tese.  

As pesquisas são organizadas em uma tabela, seguida de detalhamento e comentário. 

 

Tabela 2: Desenvolvimento moral e  Professor 

TÍTULO AUTOR LOCAL NÍVEL/ ÁREA ANO 
A formação de professores a distância para 
a nova sociabilidade: análise do “Projeto 
Veredas” de Minas Gerais. 

Daniela Motta de 
Oliveira. 

Federal Fluminense DO/ 
Educação 

2008  

Ética docente: um estudo sobre o juízo 
moral do professor. 

Jaqueline Alencar 
de Andrade 

UFRGS DO/ 
Educação 

2008 

Representações sociais dos direitos 
humanos: um estudo sobre a formação da 
consciência ética e as práticas educativas na 
escola universitária. 

Sonia Vieira 
Coelho 

Federal de Minas 
Gerais 

DO/ 
Educação 

2008 

Concepções de professores do ensino 
fundamental acerca dos valores morais 

Dayse Ayres 
Mendes do 
Nascimento 

Federal da Paraíba/ 
João Pessoa 

ME/ 
Psicologia 
social 

2008  

Ética como eixo estruturador do currículo: 
relações entre prática educativa, ética e 
moral. 

Débora Pinto 
Inácio 

Univ. Salgado de 
Oliveira 

ME/ 
Psicologia 

2008 
 

Desenvolvimento moral no ensino médio: 
concepções de professores e nível de 
julgamento moral de seus alunos 

Juliana Castro 
Benício de 
Carvalho 

Católica de Brasília ME/ 
Psicologia 

2008 
 

O desenvolvimento moral das crianças na 
escola: a percepção da comunidade. 

Liseane Silveira 
Camargo. 

PUC –RS ME/ 
Educação 

2007 
 

O ensino da Bioética: É possível? Como os 
professores percebem o seu papel no 
desenvolvimento moral do aluno 
fonoaudiólogo. 

Rachel Vitalino 
Bernardes de 
Andrade 

UFRJ ME/ 
Saúde Coletiva 

2007 

Concepções e Práticas dos Profissionais 
que exercem atividade docente sobre seu 
papel na formação Ético-Moral do 
Estudante de Medicina da UNIFESP 

Aluisio Marçal de 
Barros Serôdio 

Univ. Federal de 
São Paulo  

ME/ 
Ensino em 
ciências da saúde 
 

2006 

O ensino de história e a formação para a 
democracia. 

André Augusto da 
Fonseca 

UFRGS ME/ 
Educação 

2006 
 

A dimensão ética na formação de 
professores em pedagogia. 

Claudia Oliveira 
Magalhães 

Univ. São Marcos ME/ 
Educação, 
administração e 
comunicação 

2006 
 

A Gênese do Espaço Projetivo e as 
Interações Sociais nos Jogos de Regras e de 
Construção 

Stela Maris 
Vaucher Farias 

UFRGS ME/ 
Educação 

2006 
 

Análise do juízo moral de docentes Clerisson Torres Federal da Bahia ME/ 2005 
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universitários da região metropolitana de 
Salvador 

Silva Educação  

Da educação moral e cívica à ética e 
cidadania: uma investigação sobre as 
práticas e representações de professores 

Ieda Klarosk Univ. Metodista de 
São Paulo 

ME/ 
Educação 

2005 
 

Da indisciplina ao respeito mútuo e 
autonomia em situações na escola 

Maria Aparecida 
Branco Pastori 

Univ de Sorocaba ME/ 
Educação 

2005 

A construção da autonomia na sala de aula Maria Célia 
Rosseto 

UFRGS ME/ 
Educação 

2005 
 

Concepções e práticas sócio-educativas 
promotoras de autonomia no ensino 
fundamental: uma análise das dinâmicas de 
entendimento interpessoal na teoria de 
Selman 

Roselaine Vieira 
Sonego 
 

Univ. Estadual de 
Londrina 

ME/ 
Educação 
 

2005 
 

A atuação docente na perspectiva do 
desenvolvimento da moralidade na criança: 
um estudo à luz da teoria de Piaget 

Valdir Vicente 
Lago Stefanello 

UNISINOS ME/ 
Educação 
 

2005 
 

     

A tese de Daniela Motta de Oliveira (2008) é um estudo teórico que analisa as 

políticas públicas de formação de professores, verificando sua relação com as reformas na 

educação, orientadas para uma nova sociabilidade nas dimensões técnica, ética e política. Seu 

foco é sobre como isso se reflete na concepção político-pedagógica do Projeto Veredas, de 

formação superior de professores. É orientada pelo materialismo histórico, examinando os 

conceitos, princípios e pressupostos que fundamentaram o projeto, e conclui que a reforma da 

formação de professores, no Brasil, nos seus aspectos técnicos, éticos e políticos, é algo 

necessário para a construção de uma nova sociabilidade, em que os professores seriam novos 

organizadores da cultura, em sintonia com as demandas do capitalismo mundializado. Desse 

modo, poderiam preparar as novas gerações para ser, pensar e agir de acordo com as 

exigências do capitalismo contemporâneo, para a sobrevivência material e para a convivência 

social. A autora entende que o Projeto Veredas possui essas indicações para a formação de 

professores, em que diretriz curricular é a pedagogia da competência e a transformação social 

ocorre nos limites de um capitalismo humanizado, ainda que se mantenham intactas a 

exploração e a dominação que o engendram. Utiliza um referencial teórico diverso deste 

trabalho, mas se relaciona com o mesmo tema ao conceber a função do professor e sua 

formação continuada como relevantes para a melhoria da nossa sociedade, inclusive em 

termos éticos. 

Jaqueline Andrade (2008), em sua tese de doutorado, trabalha com a Epistemologia 

Genética, analisando as apropriações do cotidiano escolar pelos professores através de sua 

reflexão e tomada de consciência sobre o dever ser da sua profissão, buscando explicitar de 

que modo esse processo se constitui como um instrumento de expansão de si próprio. Sua 

pesquisa é realizada através de entrevistas com professores a quem são apresentadas situações 
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que instigam a pensar sobre os princípios que regem a educação, os métodos empregados, os 

valores e virtudes cultivados na profissão e a construção de valores dentro e fora da escola. 

Como resultado, ela encontra três tipos de discurso: a desinformação ou desinteresse pelo 

cotidiano escolar, igualando o professor ao senso comum pela falta de reflexão sobre sua 

prática; o domínio da informação e atualização docente, porém também destituída de uma 

ação reflexiva para apropriação desse conhecimento; e a elaboração de uma perspectiva de 

ação docente que alie informação, apropriação e transformação do discurso pedagógico numa 

proposta de ação coerente com o juízo emitido. A autora conclui que, ao buscarmos a ética 

docente e um plano ético na educação, torna-se necessário que o professor se aproprie do 

cotidiano das práticas escolares e que busque a tomada de consciência, necessária para o 

entendimento do sentido do “dever ser” da educação. Para tal, é preciso que a profissão 

docente seja compreendida como compromisso com a convivência solidária e com o direito 

humano à expansão.  

O trabalho da autora é bastante interessante, por abordar o desenvolvimento do 

professor de forma ampla. Assim como nesta pesquisa, ela toma o professor como educador e 

entende que sua função passa pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional, através da 

reflexão e da tomada de consciência, o que pode levar a uma alteração na sociedade. Os dados 

de Andrade apontam também para o quanto isso ocorre pouco na atualidade, coincidindo com 

a justificativa aqui apresentada. 

A pesquisa que resultou na tese de Sonia Vieira Coelho (2008) analisa, a partir das 

ideias de Moscovici, Piaget e Kolhberg, as representações sociais de direitos humanos de 

professores de pedagogia e suas ideias relativas às relações entre formação da consciência 

ética e as práticas educativas. Através da produção discursiva conjunta de estudantes e 

professores de uma universidade publica e uma particular, busca conhecer como os 

envolvidos no processo educativo na universidade percebem sua contribuição para o 

desenvolvimento da consciência de direitos humanos e como as práticas educativas 

desenvolvidas no ensino superior refletem essas ideias na formação ética dos estudantes. Os 

resultados da autora sugerem que os sujeitos têm alguns aspectos comuns nas representações 

sociais de Direitos Humanos, possuindo uma concepção da formação ética como formação 

humana em valores, atitudes e habilidades. Os pesquisados integram as noções de ética e 

moral e a noção de direitos por meio de práticas educativas e de relações interpessoais, dentro 

e fora da sala de aula. Assim, a autora conclui que, para ambas as instituições, a universidade 

é um espaço de formação humana e uma oportunidade de reprodução, manutenção e mudança 

de valores.  O trabalho de Coelho se torna relevante por abordar as possibilidades de 
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formação ética através da prática educativa no ambiente acadêmico e das relações 

interpessoais. Tal resultado pode ser transposto para o desenvolvimento moral de adolescentes 

na relação com o professor em sala de aula, o que coincide com os resultados da dissertação 

que precede este trabalho. 

A dissertação de Dayse Mendes do Nascimento (2008) tem seu foco no papel da 

escola na educação em valores morais. Ela compara o que dizem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) sobre o tema da ética com a concepção de professores de ensino 

fundamental sobre valores morais e a forma de ensiná-los. Seu referencial teórico são as 

teorias de Piaget e de Kohlberg e os dados foram colhidos através de uma entrevista sobre 

como os professores percebiam a educação em valores morais na escola e como consideravam 

que deveriam intervir nessa educação. Em seguida, questionou suas concepções sobre valores 

morais e sobre como os alunos desenvolviam esses valores. Os sujeitos demonstraram não 

possuir conhecimento claro quanto ao seu papel de educador, atribuindo à família a 

responsabilidade de educar moralmente. Demonstraram insegurança sobre como intervir na 

formação moral do aluno, apontando métodos que provinham de uma educação moral 

autônoma, mas aplicados de um modo inadequado. Os professores não conseguiram formular 

definições elaboradas sobre o que entendiam por valores morais, o que indica, para a autora, 

que eles não tem uma visão clara sobre o tema. Nascimento conclui que, em geral, as escolas 

possuem uma proposta de educação para a autonomia advinda dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais; contudo, sua prática leva a uma moral heterônoma. Para a autora, os professores 

não demonstraram estar capacitados para proporcionar uma educação em valores morais da 

forma prevista pelos PCNs. Ela aponta para uma dicotomia entre o discurso sobre 

desenvolvimento moral e sua prática na escola, corroborando assim com a necessidade de 

pesquisas e trabalhos sobre as possibilidades de formação do professor para que seja, de fato, 

relevante em termos de crescimento moral de seu aluno. 

Débora Pinto Inácio (2008), em sua dissertação, pesquisa a validade da prática do 

exercício do julgamento moral no interior de escolas municipais de ensino de Duque de 

Caxias. Para tal, aplica questionários de Reflexão Social, antes e após uma série de encontros, 

com professores especialistas. Nos encontros, utilizou seis dilemas, de conteúdos gerais e 

escolares, que já vinham sendo discutidos pelo grupo. Os resultados indicaram a importância 

do exercício do julgamento moral no desenvolvimento de sujeitos comprometidos com a 

ética, a cidadania e o coletivo. Seu trabalho conclui a importância do exercício de análise dos 

dilemas morais no desenvolvimento sociocognitivo dos sujeitos, o que para ela é reforçado 

pela inserção do tema Ética nos Parâmetros Curriculares Nacionais. O trabalho da autora 
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utiliza uma metodologia diferente, mas coincide com o interesse desta tese e sua teoria de 

fundamentação ao abordar a necessidade do exercício para que possa haver desenvolvimento 

moral. Ela sugere a utilização, da discussão direta sobre dilemas morais, sugeridos pelo 

professor como estratégia de trabalho. Tal metodologia diverge deste trabalho que supõe que 

a discussão e reflexão sobre questões que naturalmente surjam na relação em sala de aula são 

mais interessantes para o exercício da cooperação.  

O trabalho de mestrado de Juliana Benício de Carvalho (2008) parte da ideia de que o 

papel do educador pode ser fundamental para o desenvolvimento moral dos alunos. Ela 

pesquisou as concepções de professores do Ensino Médio sobre desenvolvimento moral e sua 

relação com a prática pedagógica e o nível de julgamento moral de seus alunos, através da 

teoria de Kohlberg e do método qualiquantitativo, com análise de conteúdo e de frequência e 

percentagem dos dados. Teve como sujeitos, também, alunos do terceiro ano. Aos professores 

foi aplicado um questionário com perguntas abertas sobre suas concepções de 

desenvolvimento humano e aprendizagem, sobre a adolescência e sobre o desenvolvimento 

moral e a autonomia. Para os alunos, foi aplicado o SROM - Sociomoral Reflection Objective 

Measure, de J. Gibbs, que avalia o nível de julgamento moral dos sujeitos. Os resultados 

apontaram que a maioria dos professores (80%) tem a concepção de que o desenvolvimento e 

a aprendizagem são processos contínuos e interdependentes, sem esclarecer a natureza dessa 

interação, e também demonstraram (93%) acreditar que desenvolvimento moral é uma 

condição decorrente de contínuo aprendizado, que permite o convívio social do sujeito. A 

maioria (67%) afirma ter influência direta sobre o processo de desenvolvimento moral de seus 

alunos e se concebe como pessoa fundamental para a promoção da autonomia dos mesmos 

(87%), sendo que poucos (13%) afirmaram ter pouca influência nesse processo. Sobre os 

alunos, a pesquisa apontou que o julgamento moral deles situa-se no nível convencional 

(estágios três e quatro), típico da fase adolescente. A autora conclui apontando a importância 

da formação continuada dos professores para atualização e reflexão sobre aspectos 

importantes do desenvolvimento humano, especificamente sobre as características da 

adolescência e a promoção do desenvolvimento moral e da autonomia de seus alunos em sala 

de aula.  

O trabalho de Carvalho se destaca nesse elenco por tratar do mesmo tema da 

dissertação que deu origem a esta tese, tendo inclusive os mesmos sujeitos. A diferença entre 

as duas pesquisas está no trabalho da autora focar mais a figura do professor, o que coincide 

com o trabalho atual. Apesar disso, outra diferença se coloca, pois a autora aborda as 

concepções do professor sobre desenvolvimento moral e a prática pedagógica, enquanto esta 
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pesquisa faz um estudo sobre o desenvolvimento moral do professor e o modo como se 

estruturam as suas relações significativas com os alunos. 

Liseane Camargo (2007), em sua dissertação, estuda como os integrantes da 

comunidade escolar - aluno, família, professor, funcionário, equipe diretiva - percebem a 

função da escola no desenvolvimento moral das crianças e compreendem-se como 

participantes nesta formação. Através da teoria de Piaget, a autora analisa o conteúdo de 

entrevistas, que buscam as percepções de seus sujeitos sobre o tema. Os resultados apontam 

que as ideias se aproximam nos diferentes grupos, principalmente no que se refere às funções 

da escola, tida como um ambiente-referência, que possibilita o desenvolvimento das crianças 

e cria condições de sucesso no futuro. Com relação ao desenvolvimento moral, os 

participantes acreditam que a escola auxilia a família a estabelecer limites e a favorecer a 

compreensão de regras. Os grupos de adultos acreditam ser importante manter uma unidade 

de trabalho, e a totalidade dos grupos atribui o mau andamento educativo aos outros grupos, 

como falta de atenção que a família dá às atividades escolares, ou à necessidade de haver mais 

diálogo entre a equipe diretiva. A equipe diretiva e professores afirmam ter dificuldade em 

tornar efetivas as atitudes que julgam mais corretas dentro da escola para o desenvolvimento 

moral das crianças, supondo que na tentativa de estabelecer relações de reciprocidade e de 

respeito mútuo, as crianças tendem a confundir os papéis, passando a entender que o professor 

não tem autoridade. A partir desses dados, Camargo entende que é necessário que a escola 

crie novas estratégias para que os alunos tenham uma participação mais ativa, além do 

trabalho realizado na sala de aula, e que haja, portanto, o comprometimento de toda a 

comunidade escolar. Ela sugere que o setor administrativo da escola crie e utilize espaços para 

reuniões entre grandes e pequenos grupos, para que, através do exercício da participação, 

todos se comprometam em um mesmo processo, desmistificando papéis como elaboradores e 

executores, reguladores e regulados, fazendo com que a função de cada um não desapareça, 

mas que os pontos de vistas se cruzem e as atitudes não sejam delegadas ao “outro” como se o 

que delega estivesse fora do contexto. A dissertação de Camargo trabalha com a possibilidade 

do desenvolvimento moral ocorrer através de um trabalho conjunto entre a escola e a família, 

em que o professor é também parte deste processo. Tal ideia coincide com a perspectiva desta 

pesquisa. 

O estudo de Rachel de Andrade (2007), em sua dissertação, investiga a construção das 

percepções dos valores morais e como esta temática vem sendo trabalhada em sala de aula na 

compreensão de 14 docentes do curso de graduação em fonoaudiologia. Analisa como os 

docentes orientam os alunos para uma atuação profissional coerente, pautada em atitudes 
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responsáveis e princípios morais. A pesquisa qualitativa apontou que todos os sujeitos 

acreditam na universidade como formadora de valores morais e sociais dos alunos, sendo que 

87,5 % dos professores trabalham ética em suas disciplinas, mas a maioria não a desenvolve 

como tema central, apenas partindo de casos que surgem na clínica da faculdade. Um grande 

número acredita que os alunos formam seus valores através da interação social, da observação 

e da influência dos familiares e professores. A autora conclui seu trabalho afirmando que a 

maioria dos docentes entende que existe a necessidade de uma formação específica em 

bioética; porém, alguns não sabem como atuar nesse sentido e, por vezes, repetem modelos 

aplicados no período em que eram estudantes. Esse trabalho corrobora este por abordar a 

questão do desenvolvimento de valores em adultos e as possibilidades de que isso ocorra a 

partir, também, da relação em sala de aula, diferindo, é claro, por abordar a questão no 

ambiente universitário. 

Em sua dissertação de mestrado, Aluisio Marçal Serôdio (2006)  investiga, sob a ótica 

dos docentes na graduação em Medicina da UNIFESP, seu papel na formação ético-moral dos 

estudantes. Para tal, o pesquisador submeteu a um questionário docentes, médicos 

contratados, residentes e pós-graduandos da universidade. Através da análise qualitativa e 

quantitativa dos dados, obteve como resultados que os participantes da pesquisa acreditam 

que a universidade tem um papel considerável na promoção do desenvolvimento moral dos 

estudantes de Medicina. Para seus sujeitos, os cursos formais de ética não têm importância 

central, mas processos informais, especialmente o exemplo dos professores, são considerados 

decisivos para a formação ético moral. Seus sujeitos afirmaram estar relativamente satisfeitos 

com seu desempenho neste sentido, mas não perceberam, por parte da instituição como um 

todo e de cada disciplina em particular, a devida preocupação com essa formação. Eles 

consideram que condições de trabalho inadequadas e baixa remuneração são dificultadores da 

performance ética dos médicos. O autor conclui seu trabalho afirmando que seus dados 

concordam com a literatura, evidenciando que a escola médica influencia o desenvolvimento 

moral de seus estudantes, o que torna para ele necessário que a universidade reconheça essa 

tarefa e se organize para realizá-la através do ensino da Ética como tema transversal ao 

currículo e da conscientização e formação dos professores para atuar na promoção do 

desenvolvimento moral dos estudantes de Medicina. Apesar dos sujeitos tão diversos dos 

deste trabalho, essa investigação é muito interessante por apontar não só a questão das 

possibilidades de desenvolvimento ético do adulto, mas por seus dados demonstrarem o 

quanto a relações com professores significativos podem ser mais importantes para esse 

processo do que uma tentativa de ensino formal de valores. 
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André Augusto da Fonseca (2006), em sua dissertação, faz um estudo de caso que 

busca as possibilidades do ensino de historia favorecer a formação para a democracia em uma 

turma de ensino fundamental. A pesquisa, embasada teoricamente na Epistemologia Genética, 

se desenvolve através da criação, pelo professor-pesquisador, de situações em sala de aula que 

favorecessem a superação, pelos alunos, de atitudes egocêntricas, e da constituição de 

relações de respeito mútuo e a constituição da autonomia moral e cognitiva. O trabalho foi 

realizado utilizando os conteúdos da disciplina de História como instrumentos para as 

descentrações e para buscar a cooperação em aula. Os resultados do autor apontam a 

necessidade do professor intervir, propondo ações coletivas para que se promova o 

desenvolvimento moral do grupo. Indicam também que as tomadas de consciência do próprio 

professor-pesquisador são relevantes para compreensão dos processos de aprendizagem dos 

alunos e para sua intervenção de modo mais eficaz (e cooperativo) no ambiente escolar.  

A temática da pesquisa de André Fonseca – o estudo do desenvolvimento moral no 

ambiente escolar – coincide com o tema desta tese. Entre seus dados, os mais relevantes aqui 

são a possibilidade que ele aponta de favorecimento do desenvolvimento moral do aluno 

através da intervenção do professor, o que também foi encontrado na dissertação que precede 

esta tese, e a relevância da tomada de consciência do professor para esse processo, o que 

poderíamos entender como seu próprio desenvolvimento moral, tema desta tese. 

A pesquisa de Claudia Oliveira Magalhães (2006), que resultou em sua dissertação de 

mestrado, faz uma revisão teórica sobre a dimensão ética na formação de professores de 

pedagogia. Seu referencial teórico é a teoria Paulo Freire, no que se refere à educação como 

uma relação entre pessoas, e as ideias de Terezinha Rios, que propõe uma reflexão crítica 

sobre a dimensão moral do ser humano. Sua pesquisa utiliza também artigos produzidos e 

divulgados pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo que abordam o tema 

da formação de professores. O resultado de seu trabalho é uma crítica à dimensão ética na 

formação de professores, que a autora conclui ser importante e urgente, mas que ainda é 

pouco estudada na bibliografia tradicional. Por fim, Magalhães conclui que são necessários 

mais estudos sobre a ética na formação do professor, confirmando assim a relevância desta 

pesquisa. 

Stela Maris Vaucher Farias (2006) traz em sua dissertação de mestrado o resultado de 

sua pesquisa com alunos da rede municipal de ensino de Porto Alegre sobre a construção da 

noção espacial em termos da gênese do espaço projetivo, estabelecendo relações entre esse 

processo e o desenvolvimento das interações sociais. Para tal, ela investiga, através do 

Método Clínico de Jean Piaget, condutas de crianças e adolescentes em interação em dois 
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tipos de jogos: a construção do origami e jogos de regras (jogo da casinha e pique-bola). Os 

dados obtidos pela autora indicam que há uma convergência entre os processos da construção 

moral e as relações espaçotemporais, estando a constituição dos valores de troca de Piaget no 

cerne dessa convergência. A autora conclui seu trabalho afirmando que, para essa perspectiva, 

a evolução nos processos de construção de conhecimentos espaciais estaria ligada ao 

estabelecimento de pontos de referências no âmbito do jogo e na dinâmica das interações 

sociais. A pesquisa de Farias se destaca neste levantamento por demonstrar o 

desenvolvimento cognitivo ocorrendo em paralelo ao desenvolvimento moral, confirmando os 

pressupostos da teoria de Piaget, e por mostrar a forma como isso ocorre através da interação, 

em especial no meio escolar.  

O interessante trabalho de Clerisson Torres Silva (2005) parte das queixas dos alunos 

sobre a conduta de professores, fazendo um estudo da moralidade destes. O autor entende que, 

em nossa sociedade, o papel moral da família se fragmentou, fazendo com que o papel do 

professor se destaque como facilitador e/ou mediador da construção moral do aluno. Sua 

pesquisa avalia o juízo moral de docentes e discentes universitários de dois municípios da 

Bahia, dos cursos de Pedagogia e Educação Física. Torrez Silva traz um estudo de caráter 

exploratório, com o método hipotético-dedutivo, analisando o julgamento moral através da 

teoria de Kohlberg. Em seus dados, verificou que os professores pesquisados não apresentam 

estágios modais de juízo moral significativamente acima dos estudantes, pois um número 

elevado deles esta no estágio III, similar ao encontrado nos alunos. Isso demonstra, para ele, 

que os professores não favorecem significativamente conflitos cognitivo-morais aos 

estudantes, o que é essencial ao desenvolvimento moral destes. Sua pesquisa demonstrou 

também que a diferença de titulação, faixa etária, gênero e filiação religiosa, ou filosófico-

espiritual, não está relacionada ao nível de raciocínio moral dos docentes e discentes. O autor 

conclui seu trabalho apontando a carência de desenvolvimento moral de discentes e, 

principalmente, docentes universitários.  No entanto, suas hipóteses sobre as causas dessa 

dificuldade não se confirmam, o que o faz concluir que existe a necessidade de um 

diagnóstico mais amplo da problemática, e sugere novas pesquisas sobre a questão. Para o 

autor, assim como para a este trabalho, o nível de desenvolvimento moral do docente é 

relevante para que este possa auxiliar no processo de desenvolvimento moral do aluno. Assim, 

tal trabalho fornece dados interessantes a este e, de certa forma, afirma sua relevância.  

A dissertação de Ieda Klarosk (2005) pesquisa o trabalho docente sobre ética e moral a 

partir das representações e práticas dos professores. A autora compara dois momentos da 

educação brasileira, o período em que existiu a disciplina Educação Moral e Cívica como 
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parte obrigatória do currículo (até 1993) e o período atual, da nova proposta pedagógica, que 

sugere trabalhar a ética e a cidadania como temas transversais. Sua investigação busca 

responder questões a respeito da formação inicial e continuada e do preparo de professores 

para o desenvolvimento de práticas relativas ao tema nos dois momentos históricos. Através 

da Teoria das Representações Sociais, ela analisa documentos e entrevista professores que 

trabalharam com a disciplina Educação Moral e Cívica, que chegaram a atuar com a proposta 

antiga e agora trabalham com a nova e professores que apenas possuem a experiência de 

trabalhar dentro da nova proposta pedagógica. Seus resultados apontam que tanto na proposta 

anterior como na atual o professor não sente que foi preparado para trabalhar o tema da Moral 

e da Ética, no que se refere à sua formação inicial e também na continuada. No período 

anterior, o professor recebia um programa que deveria ser seguido, e, na proposta atual, o 

professor tem liberdade de escolher quais temas devem ser trabalhados com seus alunos e 

proporcionar momentos de debates. Desse modo, ela conclui que, para a formação de 

professores que atuam objetivando a formação moral e ética de seus alunos, é necessário que 

se proponha reflexões sobre o papel do educador dentro da nova proposta educacional e suas 

possibilidades de atuação pedagógica. 

Klarosk aponta a carência de formação do professor para que ele atue na formação 

moral dos seus alunos, trazendo a necessidade de uma formação mais ampla do professor, que 

passe pela reflexão pessoal.  Apesar de a autora ter uma teoria de base diversa da adotada para 

esta pesquisa, ela trata de questões em comum com este trabalho.   

Outro trabalho que aborda o desenvolvimento moral na escola é o de Maria Aparecida 

Branco Pastori (2005). Em sua dissertação, ela pesquisa o desenvolvimento do respeito mútuo 

e da autonomia no ambiente da escola através do tema da indisciplina.  A autora conversa 

com educadores, alunos do programa de Mestrado da Uniso, sobre as experiências e vivências 

dos sujeitos no ambiente escolar, principalmente no ensino básico, em relação à indisciplina. 

As situações analisadas apresentaram conflitos em sala de aula e no ambiente da escola, com 

participação de professores e alunos, e o envolvimento de coordenadores. Através da análise 

das situações de indisciplina relatadas, a autora mapeia questões sobre moralidade, ética, 

relações de poder, crenças sobre punição como melhor maneira de educar, autoridade do 

professor, identidade do aluno, vínculos frágeis e regras não construídas coletivamente. Seus 

dados a levam a concluir que na maior parte desses casos há predominância da heteronomia e 

do respeito unilateral em sala de aula, mesmo que o discurso seja no sentido desenvolvimento 

autônomo do aluno. A autora entende que tal resultado se deve ao envolvimento do professor 

com compromissos burocráticos, o que o faria ter dificuldades em aproveitar os conflitos no 



 43 

ambiente escolar como momentos de aprendizagem. Seu trabalho é relevante, ainda que suas 

conclusões divirjam das hipóteses desta tese, por apontar o envolvimento do professor com 

questões burocráticas como causa de sua não participação de modo construtivo para o 

desenvolvimento moral em sala de aula e por mapear o quanto o simples discurso da 

autonomia não é o suficiente para que relações de respeito mútuo se estabeleçam. 

A pesquisa de mestrado de Maria Célia Rossetto (2005) discute a existência de espaço 

para a construção da autonomia cognitiva e moral em duas turmas do último ano do ensino 

fundamental. Seu foco é a busca da confirmação do discurso do projeto político pedagógico 

da escola no desenvolvimento da autonomia, cidadania e responsabilidade crítica do aluno e a 

sua relação com a prática em sala de aula, mediada pela ação docente. A autora se fundamenta 

em Piaget, e sua metodologia é a revisão de tal projeto, além de entrevistas com professores 

ativos e aposentados e da observação em sala de aula. Seus resultados indicam que o 

comprometimento do professor com a autonomia do aluno, mesmo que isso seja um objetivo, 

é variado. Quando ele disponibiliza espaços para a autonomia, nem sempre reconhece a ação 

pedagógica como facilitadora de tal. Para Rossetto, a escola demonstra uma perda, com o 

passar do tempo, do espaço para discussão e autonomia docente, o que repercute na 

construção da autonomia do aluno. Isso se evidenciou nas diferenças observadas na análise 

dos dois diferentes momentos da história da escola. Os objetivos de autonomia previstos no 

PPP não são considerados pelos professores, o que faz com que o projeto da escola não sirva 

como referência para o desenvolvimento de atividades que aprimorem a autonomia dos 

alunos. 

A pesquisa de Rossetto, assim como o trabalho imediatamente anterior a este, 

demonstra como o discurso de autonomia, ou, aqui, a determinação pelo PPP, não dá conta, 

por si só, de alterar a compreensão e o modo de agir do professor em sala de aula. Ambos nos 

deixam a ideia de que algo mais é necessário à formação deste, que não passa somente pela 

instrução, como supõe esta tese. 

Em sua dissertação, Roselaine Vieira Sônego (2005) investiga as possíveis relações 

entre concepções e práticas socioeducativas e o desenvolvimento da autonomia, no que se 

refere às dinâmicas de entendimento interpessoal, em duas salas de aula de diferentes 

instituições. A autora fundamenta-se nos pressupostos teóricos de Selman, e sua metodologia 

utiliza três tipos de instrumentos de coleta: a observação naturalística, com registros em diário 

de campo; o questionário semiestruturado aplicado em docentes e alunos; e os protocolos de 

Entrevista Adaptados de Selman, relacionando as interações das crianças com grupos de pares 

e amizades. Seus resultados apontam que as práticas socioeducativas estão relacionadas ao 
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desenvolvimento moral da autonomia, o que para a autora indica a necessidade de estudos 

aplicados sobre intervenções que mobilizem ações orientadas para o desenvolvimento 

autonômico de crianças no Ensino Fundamental. 

Sônego demonstra, em seus resultados, a possibilidade de desenvolvimento da 

autonomia em sala de aula, o que, para a autora, fundamenta a necessidade de mais estudos 

sobre intervenções que a promovam. Seu trabalho corrobora esta pesquisa ao acreditar nessa 

possibilidade e ao ressaltar a relevância de mais estudos sobre o tema, apesar de embasar-se 

em uma teoria diversa. 

A dissertação de Valdir Vicente Lago Stefanello (2005) investiga a atuação 

pedagógica de professoras, em relação à moralidade, com crianças de quatro a seis anos, 

dentro do ambiente escolar. O autor, fundamentado na Epistemologia Genética, analisa a 

atuação de duas professoras através de observações presenciais e entrevistas, que contemplam 

conteúdos referentes às características da fase heterônoma, no que diz respeito a elementos da 

inteligência e elementos da moralidade. A análise de seus dados demonstrou que a atuação 

das professoras que buscam resolver fatos ou problemas de natureza moral está parcialmente 

afinada com a teoria de Piaget. No entanto, do mesmo modo que algumas de suas explicações 

estão em conformidade com essa teoria, as professoras declararam não saber fundamentar 

suas atuações pedagógicas na teoria de Piaget por praticamente a desconhecer. Desse modo, o 

autor conclui que os sujeitos pesquisados se valem de suas experiências de vida e de 

educadores para administrar pedagogicamente os conflitos em sala de aula e para justificar 

suas práticas docentes.  

A dissertação de Stefanello contribui para este trabalho ao abordar a função do 

professor para o desenvolvimento moral do aluno, sendo seus dados bastante relevantes ao 

demonstrar o quanto os professores ainda agem em sala de aula não a partir de uma 

fundamentação teórica, mas baseados em suas experiências pessoais e no senso comum. Tal 

resultado nos leva a pensar sobre a necessidade de formação ampla de professores sobre a 

questão, tanto no sentido da fundamentação teórica, quanto no desenvolvimento moral destes 

sujeitos, o que coincide com as ideias desta pesquisa. 

 

3.3. SÍNTESE DO LEVANTAMENTO  

 

Os trabalhos citados e descritos nos itens 3.1 e 3.2 fundamentam a relevância da 

temática desta tese como uma necessidade atual, pois há um grande número de pesquisadores 

se ocupando dela, e sua importância é demonstrada por todos. 
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Entre os pesquisadores, temos Mota Oliveira (2008), Farias (2006) e Sônego (2005) 

voltados para a questão do desenvolvimento ético e moral, em especial dentro da sala de aula, 

ou através da relação professor-aluno, o que se estende desde a educação infantil, incluindo os 

trabalhos de Klein (2006), Oliveira (2005) e Carvalho (2008) até o meio acadêmico, como as 

pesquisas de Vivas (2007), Coelho (2008), Andrade (2007) e Marçal Serôncio (2006). Há 

também os que trabalham o tema do desenvolvimento moral na comunidade escolar como um 

todo, em que podemos citar Camargo (2007) e Pastori (2005). 

Foram encontrados três trabalhos que abordam a questão do desenvolvimento moral 

na escola e que relacionam a prática em sala de aula com o que prevê a legislação atual: 

Souza (2008) Klarosk (2005) e Rossetto, apontando sua dicotomia. 

Os temas são analisados, nos diversos trabalhos encontrados, a partir dos dois 

conjuntos de palavras-chave, utilizando diferentes teorias. No entanto, sua maioria – isto é, 

dezoito dos trinta e um trabalhos – utilizam a Epistemologia Genética de Piaget, a teoria de 

Kohlberg e outros autores piagetianos como La Taille e Freitas. O restante das pesquisas, no 

que se refere à fundamentação teórica, se pulverizam entre o Materialismo Histórico, as ideias 

de Moscovici, a Teoria de Freire e a Teoria das Representações Sociais. Há também vários 

trabalhos que não têm uma teoria de base bem definida, utilizando como referência autores 

diversos. 

Um dado que corrobora para a relevância desta pesquisa, é o fato de que, apesar de 

diversos trabalhos abordarem a importância da relação entre aluno e professor para o 

desenvolvimento moral em sala de aula e da formação acadêmica do docente para tal – Fraga 

Silva (2008), Galvanese (2008), Pinto Inácio (200) e Magalhães – foram encontrados poucos 

trabalhos que abordam diretamente o desenvolvimento moral do professor como sujeito. 

Nesse sentido, podemos destacar Costa (2008), Muller (2008), Pereira (2008), Torres Silva 

(2005) e Stefanello (2005), sendo que falam da sua relevância, mas sem aprofundar os 

mecanismos do processo. Também não foram encontrados trabalhos que aprofundem as 

particularidades da estruturação da relação professor-aluno, que esta tese supõe como 

determinantes para que haja a possibilidade de incremento do desenvolvimento moral em sala 

de aula.  

Outro dado importante a destacar é a convergência dos trabalhos ligados ao grupo de 

pesquisa de que faz parte esta tese, como as dissertações de André Fonseca (2006), Stela 

Farias (2006) e Maria Célia Rosseto (2005), em termos de metodologia, conceitos e período 

da obra de Piaget. A abordagem comum e complementar evidencia a consistência desta tese 
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através de sua filiação a um projeto maior de pesquisa10, coordenado pela orientadora desta 

tese. 

                                                 
10 Projeto de Pesquisa Contribuições da Epistemologia Genética para Práticas Escolares, n. 17872, coordenado 
pela Dra Maria Luiza Becker. 
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4. AS INTERAÇÕES NAS RELAÇÕES ENTRE PROFESSORES E ALUNOS 

ADOLESCENTES   

 

 

Este capítulo trata da fundamentação teórica deste trabalho, a Epistemologia Genética, 

em três subitens: o desenvolvimento moral, as relações sociais e a constituição dos valores 

para Jean Piaget. 

 

4.1 O DESENVOLVIMENTO MORAL NA TEORIA DE JEAN PIAGET 

 

Piaget, na Epistemologia Genética, estuda os fatores do desenvolvimento do ser 

humano. Sua teoria pode ser dividida em cognitiva, moral e social; no entanto, como afirma 

Lia Freitas (2003), trata-se de um mesmo indivíduo, de uma forma de conceber o sujeito e de 

como este se relaciona com o mundo. Desse modo, a construção moral segue o mesmo 

caminho da construção cognitiva. 

Para a Epistemologia Genética, o desenvolvimento afetivo ocorre em paralelo ao 

desenvolvimento cognitivo. Piaget (2005/1954)11 entende que as funções afetivas e cognitivas 

são de natureza diferente, mas que não podem ser dissociadas no comportamento de uma 

pessoa. Nunca se encontra, no ser humano, um estado afetivo sem elementos cognitivos, e a 

recíproca também é verdadeira.  

Afeto e cognição, para Piaget (2005/1954), se relacionam o tempo todo no 

funcionamento da inteligência. Eles podem atrasar ou acelerar o desenvolvimento intelectual 

e até mesmo ser a causa de comportamentos. Apesar disso, ressalta que a afetividade não gera 

estruturas cognitivas nem modifica aquelas sobre as quais intervêm. Divide os papéis de afeto 

e cognição afirmando: “Podría decirse que la energética del comportamiento depende de la 

afetividad, mientras que las estructuras proceden de las funciones cognitivas” (PIAGET, 

2005/1954, p. 24) 

Segundo Piaget, cada nível do comportamento afetivo corresponde a um certo tipo de 

estrutura cognitiva. Pode-se traçar um paralelo, em cada etapa do desenvolvimento, entre as 

estruturas cognitivas e os níveis de desenvolvimento afetivo, pois não existe estrutura sem 

                                                 
11 Incluo como segunda data, a original da obra na intenção de esclarecer ao leitor o período da obra na trajetória 
do autor. 
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energia, e para cada nova estrutura há uma nova regulação energética. Há, assim, uma 

correspondência termo a termo. Entende que os sentimentos não têm noções idênticas aos 

invariantes de inteligência, pois a afetividade não gera estruturas. Apesar disso, pode-se dizer 

que eles se organizam estruturalmente, intelectualizando-se. Desse modo, alguns sistemas 

afetivos podem conduzir a estruturas, o que ocorre, por exemplo, quando os objetos são 

projetados sobre a forma de valores, que podem ser organizados em escalas, ou seja, em 

estruturas parecidas com a seriação. 

Para a Epistemologia Genética, há uma interação constante e dialética entre a 

afetividade e a inteligência, que se desenvolvem e se transformam solidariamente em função 

da organização progressiva dos comportamentos. Ambos os processos podem ser separados 

de modo didático, afinal têm naturezas diferentes, mas há uma unidade concreta entre eles: 

“La maduracíon, por sí misma, no es causa de nada: se limita a determinar el campo de las 

posibilidades, propias de un nível determinado” (PIAGET, 2005/1954, p.46) 

Na obra O Juízo Moral na Criança, de 1932, Piaget analisa a evolução da moral na 

criança, sendo esse seu texto principal sobre o tema. O livro aborda boa parte de suas 

pesquisas sobre a questão e os primeiros conceitos que formula sobre o tema, que serão aqui 

apresentados com destaque especial ao papel do outro neste processo. 

Piaget afirma que a inteligência motora anuncia não só o desenvolvimento da razão, 

mas da moral, nos indivíduos: 

 
 

De um modo geral, podemos dizer que a inteligência motora anuncia toda razão. 
Mas anuncia mais que a razão tão-somente. A criança não nasce nem boa nem má, 
tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, mas dona de seu 
destino (PIAGET, 1977/1932, p. 86) 
 
 

Para o autor, há, no desenvolvimento do ser humano, um processo construtivo que 

explica o surgimento do raciocínio lógico junto a um processo evolutivo que “nos permite 

compreender como a partir do mundo amoral da criança pequena surge o homem que age 

eticamente” (FREITAS, 2003, p. 110). Freitas afirma que, para Piaget, todo homem pode 

tornar-se capaz de ação moral, e são as trocas sociais que permitem que esse processo 

evolutivo ocorra. 

Piaget (2005/1954) entende que todo comportamento contém necessariamente os 

aspectos cognitivo e afetivo, assim não existe uma dicotomia da inteligência e dos 

sentimentos, mas uma simples distinção entre comportamentos que são orientados aos objetos 

e comportamentos que são orientados às pessoas. Nos comportamentos orientados às pessoas, 
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o elemento energético é constituído pelos afetos interindividuais, mas também por um 

elemento estrutural que tem sua origem na tomada de consciência das relações 

interindividuais e termina na constituição de estruturas de valores. 

Ainda na mesma obra, afirma que os sentimentos morais iniciam no bebê. Ele destaca 

que os sentimentos em si não se conservam, e que o que fica é um esquema de reação às 

pessoas. O sentimento em si não é conservado em nenhuma etapa do desenvolvimento: ele 

pode aparecer, desaparecer ou oscilar em intensidade, pois é algo que se reconstrói em cada 

ocasião. Desse modo, Piaget (2005/1954), que define esquema como um modo de reação 

suscetível de repetir-se e, sobretudo, de se generalizar, afirma que não existem esquemas 

afetivos do mesmo modo que os cognitivos. Há esquemas de comportamento em relação a 

pessoas e objetos, e são cognitivos e afetivos ao mesmo tempo.  

Há, assim, esquemas preceptivos, ou sensório-motores, que são apenas pautas de 

reação no bebê. Da mesma forma, existem esquemas conceituais e uma série de esquemas 

pré-conceituais no nível pré-operatório, esquemas cognitivos estes que podem ser 

conceituados como as reações em relação aos objetos. No que se refere aos esquemas de 

reação em relação às pessoas, o processo é o mesmo: uma pessoa tende a reagir de modo mais 

ou menos constante, mesmo frente a pessoas diferentes. Para Piaget (2005/1954), as reações 

da criança aos comportamentos dos pais são o ponto de partida dos esquemas afetivos e 

cognitivos do indivíduo e tal esquematismo tem uma dinâmica análoga à que ocorre no plano 

da inteligência. 

Com isso, não quer dizer que o modelo inicial de relação com os pais determina as 

relações futuras, pois o modo de se relacionar de uma pessoa se constitui em cada momento 

da vida como produto de uma assimilação contínua entre as situações atuais e as situações 

vividas na infância, através de um esquema de reação. Desse modo, os sentimentos e a forma 

de se relacionar se constroem a cada nova relação, partindo dos esquemas anteriores, mas 

baseando-se de modo mais significativo na relação atual. 

O desenvolvimento moral de uma pessoa passa por diversas etapas, sendo o início 

desse processo a anomia, que se caracteriza pelo egocentrismo.  No princípio de sua vida, a 

criança é egocêntrica, o que significa, para Piaget, simultaneamente indiferenciação do eu 

com o mundo exterior e falta de cooperação, constituindo um mesmo fenômeno. 

Montangero e Maurice-Naville (1998), ao falarem sobre o histórico do conceito na 

obra de Piaget, entendem que o egocentrismo é uma atitude epistêmica que impressiona por 

sua apreensão não-crítica do objeto de conhecimento e sua tendência à indiferenciação em 

razão de uma supremacia da perspectiva própria. Dizer tendência à indiferenciação não 



 50 

significa negar sua possibilidade: há uma confusão entre o ponto de vista pessoal da criança e 

o de outrem, entre as atividades do sujeito e as transformações do objeto. Há uma centração 

que se exerce tanto sobre as ações do sujeito e seus resultados quanto sobre tudo o que se 

apresenta a seu conhecimento, diretamente, sem crítica nem reativação. 

O egocentrismo, ainda para os autores, não é uma escolha deliberada pelo próprio 

ponto de vista, mas uma falha na tomada de consciência da própria ideia, do próprio ponto de 

vista. Ser egocêntrico não impede conhecer o ponto de vista do outro, mas também não 

permite considerar simultaneamente o ponto de vista pessoal e o dos outros. É uma 

dificuldade de comunicação e cooperação, o que não impede a criança egocêntrica de manter 

uma rede densa de relações interpessoais, marcada por uma grande permeabilidade à 

influência do outro o que aparece no monólogo coletivo, por exemplo. Além disso, o 

egocentrismo não se encontra exclusivamente na criança pequena: ele renasce cada vez que é 

necessário estruturar um domínio novo, ou estruturá-lo sobre um novo plano, até mesmo no 

pensamento científico. 

A criança egocêntrica acredita que só ela existe, mas, logo com as primeiras coações e 

recompensas dos pais, vai se dando conta da existência do outro. 

 
 

[...] o indivíduo se considera espontaneamente no centro do mundo e que ele precisa 
de um conjunto de procedimentos especiais de pensamento e análogos no terreno do 
raciocínio, ao que são as leis da perspectiva em geometria ou as noções de 
relatividade em física, para chegar a unificar os pontos de vista e a definir o que, em 
lógica, denominamos de ‘relações’ (PIAGET, 1998/1931, p.71) 

 
 

Piaget entende, nesta etapa de sua obra, que a criança, partindo da relação afetiva com 

os pais, de respeito por eles e deles por ela, aceita seus valores como corretos e adota-os como 

lei. Mais tarde, quando a criança amplia seu círculo de relações, passando a conviver com 

outras crianças ou mesmo supondo os pais como iguais, passa a questionar seus valores, a 

caminho da moral da cooperação. 

Para Montangero e Maurice-Naville (1998), o conceito de cooperação de Piaget funda-

se na igualdade, como uma forma ideal de relações entre indivíduos; implica o respeito 

mútuo, o princípio de reciprocidade e a liberdade, ou a autonomia de pessoas em interação. A 

cooperação é uma forma de equilíbrio, na qual o todo e as partes conservam-se mutuamente. 

É ideal no sentido de limite para cuja direção tendem as relações humanas livres de toda 

pressão exterior. 
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Do ponto de vista da atitude intelectual, essa forma de interação opõe-se ao 

egocentrismo, que limita o indivíduo a seu próprio ponto de vista; no plano das relações 

sociais, opõe-se à coação ou à unidirecionalidade. A cooperação conduz à solidariedade, à 

autonomia e à ideia de justiça; no plano intelectual, permite o acesso à lógica. O indivíduo 

atinge a construção de normas por um ajustamento das interações. 

Piaget (1977/1932) acredita que, enquanto não dissocia seu eu do mundo físico e do 

mundo social, a criança não pode cooperar, porque, para tanto, é preciso estar consciente de 

seu eu e situá-lo em relação ao pensamento comum. Para que ela se torne consciente de seu 

eu, é necessário que se liberte do pensamento e da vontade do outro. A coação exercida pelo 

outro ou pelo mais velho e o egocentrismo inconsciente são inseparáveis. A partir do 

momento em que a criança sai de seu egocentrismo e passa a se relacionar com o outro, ela 

caminha nesse processo. 

 
 

A criança por volta dos dois anos, sabendo falar ou compreender a linguagem, 
tomará uma consciência muito acentuada das regras impostas [...] e as distinguirá, 
perfeitamente, das regras motoras ou rituais estabelecidas por ela mesma no decorrer 
de seus jogos. É essa coação progressiva do ambiente sobre a criança que 
consideramos como a intervenção social (PIAGET, 1977/1932, p.77) 

 
 

A entrada no social começa pela relação com os pais, cujas solicitações são vistas 

como leis universais e normas a serem seguidas pela criança. A criança tem uma relação de 

afeto com eles, da qual decorre o respeito e, assim, a obediência. Mesmo nesta etapa do 

respeito unilateral, nunca há coação pura. O respeito puramente unilateral não é possível, pois 

a criança, por mais submissa que seja, tem a impressão de que pode ou poderia discutir, que 

uma simpatia mútua envolve as relações. 

Piaget (2005/1954) explica que os primeiros sentimentos morais são a obediência e o 

respeito, sendo o respeito unilateral, que é característico da moral da obediência, o que 

anuncia os sentimentos normativos, quando o sujeito deixa de fazer o que quer e passa a fazer 

o que deve fazer. Apesar disso, os sentimentos normativos propriamente ditos só aparecem no 

estádio seguinte com a moral da autonomia e o respeito mútuo. 

As regras, para Piaget (1932), não aparecem na consciência da criança como 

realidades inatas, mas como realidades transmitidas pelos mais velhos e às quais, desde a mais 

tenra idade, ela deve se conformar. Desse modo, a constituição da regra é influenciada pelas 

relações interindividuais.  
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[...] o social está por toda parte. Desde o nascimento, certas regularidades são 
impostas pelo adulto, e, como o mostramos em outra oportunidade, toda 
regularidade observada na natureza, toda ‘lei’, aparece, durante muito tempo, à 
criança como física e moral ao mesmo tempo (PIAGET, 1977/1932, p.77). 
 

 De acordo com Piaget nessa obra, ao longo do processo de desenvolvimento, 

enquanto amplia seu círculo social e defronta-se com outros valores, a criança se desequilibra 

e passa a ver que o mandado dos pais não é uma lei divina, que existem outros valores. A 

partir da relação com o outro, ela questiona seus próprios valores e constrói suas verdades. “É 

só pelo contato com os julgamentos e avaliações dos outros que esta anomia intelectual e 

afetiva perderá terreno progressivamente, sob a pressão das regras lógicas e morais coletivas” 

(PIAGET, 1977/1932, p.347). 

Ao crescer, a criança escapa, progressivamente, de seu círculo familiar e, assim como 

assimila, no início, as regras do jogo aos deveres prescritos pelos adultos, quanto mais escapar 

da relação única com a família, mais sua consciência da regra será transformada. 

 
Parecem existir na criança duas morais distintas, das quais podemos, aliás, distinguir 
os contragolpes sobre a moral adulta. Estas duas morais são devidas a processos 
formadores que, geralmente, se sucedem, sem todavia constituir estágios 
propriamente ditos. É possível, além disso, notar a existência de uma fase 
intermediária. O primeiro destes processos é a coação moral do adulto, coação que 
resulta na heteronomia e, conseqüentemente, no realismo moral. O segundo é a 
cooperação, que resulta na autonomia. Entre os dois, podemos distinguir uma fase de 
interiorização e de generalização das regras e das ordens” (PIAGET, 1977/1932, 
p.171). 

 
 

Conforme se torna adulta, a criança passa a estabelecer relações de maior igualdade. 

Como afirma Freitas (2003), a cooperação é a forma de equilíbrio em direção à qual tendem 

as relações cooperativas, quando as diferenças de idade se tornam irrelevantes. “É evidente 

que, em nossa sociedade, a moral comum, que dirige as relações dos adultos entre si, sendo 

exatamente a da cooperação, os exemplos, ambientes aceleram o desenvolvimento da moral 

infantil” (PIAGET, 1977/1932, p.280). 

Ainda em O Juízo Moral na Criança (1932), Piaget afirma que a moral da cooperação 

era a mais comum entre os adultos da época. Freitas (1998) ressalta, no entanto, que em uma 

sociedade em que predominam os interesses de cada um, como ocorre nos dias de hoje, a 

verdadeira cooperação é rara. 

A moral da autonomia desenvolve-se a partir da relação com os iguais ou com aqueles 

que a criança ou adolescente supõe como tais. A relação com os pares é a mais importante 

nessa constituição. Piaget considera como sinal de que a criança está chegando à autonomia o 

momento em que ela descobre que a verdade é necessária nas relações de simpatia e de 
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respeito mútuos. A reciprocidade é fator de autonomia. Há autonomia moral quando a 

consciência considera como necessário um ideal, independentemente de qualquer pressão 

exterior. Enquanto não havia relação com outrem, não havia necessidade de uma moral: o 

indivíduo como tal conhecia apenas a anomia. Toda relação com outrem na qual intervenha o 

respeito unilateral conduz à heteronomia. “A autonomia só aparece com a reciprocidade, 

quando o respeito mútuo é bastante forte, para que o indivíduo experimente interiormente a 

necessidade de tratar os outros como gostaria de ser tratado” (PIAGET, 1977/1932, p.172). 

Assim, a cooperação vem necessariamente do respeito mútuo e constitui-se somente 

através do seu exercício. Nenhuma coação pode determinar-lhe o aparecimento. Para Piaget 

(1977/1932), seguindo as ideias de Bovet, o respeito é um sentimento que se dirige a pessoas 

e não à regra como tal: não é o caráter obrigatório da regra prescrita por um indivíduo que 

incita a respeitar esse indivíduo; é o respeito por esse indivíduo que faz considerar como 

obrigatória a regra fixada por ele. 

Piaget amplia as ideias de Bovet, afirmando que é possível distinguir diferentes tipos 

de respeito no decorrer do desenvolvimento mental da criança. O respeito unilateral, ou o 

respeito do menor pelo maior, desempenha um papel essencial, pois leva a criança a aceitar 

todas as instruções transmitidas, sendo o grande fator de continuidade entre as gerações. Com 

o avanço da idade, o respeito muda de natureza. As normas racionais – em particular a 

reciprocidade, origem da lógica das relações – não podem se desenvolver senão na e pela 

cooperação. O respeito mútuo aparece, portanto, para Piaget, como a condição necessária da 

autonomia, sob seu duplo aspecto intelectual e moral. 

 
 

Para que haja real igualdade e autêntica necessidade de reciprocidade, é necessária 
uma regra coletiva, produto sui generis da vida em comum: é preciso que, das ações 
e reações dos indivíduos uns sobre os outros, nasça a consciência de um equilíbrio 
necessário, obrigando e limitando, ao mesmo tempo, o alter e o ego. Este equilíbrio 
ideal, entrevisto por ocasião de cada disputa e cada pacificação, supõe, naturalmente, 
uma longa educação recíproca das crianças, umas pelas outras (PIAGET, 1977/1932, 
p. 274). 

 
 

No processo de evolução moral da criança, a constituição da moral da autonomia e a 

da cooperação ocorre através da experiência, ou seja, pela troca com o outro. Em um primeiro 

momento, a criança toma os valores dos pais para si,  porém, quando essa relação passa a ser 

mais igualitária, e quando ela se relaciona com outras crianças, abre-se a oportunidade de 

estabelecer uma moral próxima da cooperação e da ética do adulto. 

O autor entende que a constituição da moral se dá na relação interpessoal. Diz que 

para as realidades morais constituírem-se é necessária uma disciplina normativa, a qual só se 
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constitui se os indivíduos estabelecem relações uns com os outros. O estudo da educação 

moral só pode concretizar-se pelo estudo das relações entre as crianças e entre elas e os 

adultos. 

 
 

É nas relações interindividuais que as normas se desenvolvem: são as relações que 
se constituem entre a criança e o adulto ou entre ela e seus semelhantes que a 
levarão a tomar consciência do dever e a colocar acima de seu eu essa realidade 
normativa em que consiste a moral. Não há, portanto, moral sem uma educação 
moral – ‘educação’, em sentido amplo, sendo precisamente o que se sobrepõe à 
constituição psicofisiológica inata do indivíduo. (PIAGET, 1998/1930, p. 27) 

 
 
Piaget explica que existem tantos tipos de relação moral quantas formas de relação 

social ou interindividual que ocorrem entre a criança e o meio (meio não só como ambiente 

físico, mas também social), porque a elaboração da realidade depende das relações que o 

indivíduo mantém com seus semelhantes. Ressalta a possibilidade de uma “educação moral” 

através do exercício de cooperação e de respeito mútuo e explica que, do mesmo modo que há 

uma espécie de contradição em aderir a uma verdade intelectual vinda de fora, sem que se a 

tenha redescoberto ou reverificado, pode-se subsistir alguma inconsequência moral em 

reconhecer um dever sem chegar a ele por um método autônomo.  

 
 
Há um egocentrismo intelectual, como existe um egoísmo moral. Produzem-se 
coerções coletivas sobre a razão e o senso crítico, assim como uma moral se 
constituiu a partir da regra exterior: a opinião, como o costume, freqüentemente 
preponderam sobre a verdade e sobre o bem. Há, pois, uma cooperação intelectual 
paralela à cooperação moral (PIAGET, 1998/193, p.69). 
 
 

As aquisições morais e cognitivas relacionam-se de forma que o respeito mútuo entre 

indivíduos iguais, que trocam pensamentos numa condição de livre crítica, conduz a 

inteligência da criança a procedimentos de pesquisa e a compreensões novas, que vão 

constituir a razão. Para Piaget (1973/1948, p.71), é evidente que “nem a autoridade do 

professor e nem as melhores lições que ele possa dar sobre o assunto serão o bastante para 

determinar essas relações intensas, fundamentadas ao mesmo tempo na autonomia e na 

reciprocidade”, o que torna necessário pensar nas diversas relações de reciprocidade e 

autoridade entre adultos e crianças e entre as próprias crianças. 

Em poucas palavras, a moralidade na criança se estabelece junto ao seu 

desenvolvimento cognitivo. É um processo que se inicia no princípio da vida do sujeito, 

começa com a amoralidade, passa pelo período da moral da heteronomia e pode chegar à 

moral da autonomia. Há, no começo, um sujeito egocêntrico, que, ao longo desse processo, 
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torna-se capaz de exercer uma moral da ética e da cooperação, o que não quer dizer que ele 

necessariamente assim o fará. 

Dessa forma, o papel do outro é extremamente importante neste processo, pois é 

também a partir da relação com as outras pessoas que a moralidade se constrói. Quando a 

criança é bem pequena, é através da relação com seus pais (através do respeito por estes 

adultos) que surge o “aparecimento de uma concepção anunciadora da noção de verdade, o 

pensamento da criança deixa de afirmar simplesmente o que lhe agrada, para se conformar 

com a opinião do ambiente” (PIAGET, 1977/1932, p.347). Inicia, assim, a coação intelectual 

de um superior sobre um inferior que dá origem à moral da heteronomia. Para a criança, essa 

passagem da satisfação direta de seu prazer, característica da anomia, à busca da satisfação do 

adulto é uma evolução, pois ela está saindo do egocentrismo inicial e progredindo no caminho 

da busca por um bem comum. 

Em uma etapa posterior, a relação com o outro é também importante, pois a entrada do 

sujeito na moral da autonomia é possibilitada, além, é claro, dos fatores cognitivos, pela 

confrontação de seus valores com os de outras pessoas, que ele supõe semelhantes e com 

quem estabelece uma relação de respeito mútuo. Assim, Piaget (1998/1931) entende que um 

elemento social sempre entra na constituição da razão humana. Para ele, se os homens 

vivessem isolados, seu pensamento seria totalmente diferente do que é em nossas sociedades 

adultas e civilizadas.  

Ao longo de sua obra, Piaget destaca de modo ainda mais evidente a relevância da 

relação com o outro para a constituição do sujeito, assim como para seu desenvolvimento 

moral. Esta posição do autor é trabalhada, mais especificamente, na obra Estudos 

Sociológicos (1973/1965) abordada no capítulo a seguir.  

 

4.2 RELAÇÕES ENTRE  INTERAÇÃO SOCIAL E MORALIDADE NA TEORIA DE 

PIAGET 

 

Este capítulo busca primordialmente, através da obra Estudos Sociológicos (1965) de 

Jean Piaget, ampliar a compreensão das ideias do autor sobre desenvolvimento moral, agora 

trabalhando com um texto posterior ao de 193212. Pretende também, de modo mais específico, 

abordar questões referentes às relações entre o desenvolvimento do pensamento e o 

desenvolvimento moral. O tópico é relevante para este trabalho por buscar fundamentar 

                                                 
12 Obra: O Juízo moral na criança, de Jean Piaget, abordada mais amplamente no capítulo 4 tópico 1 deste 
trabalho. 
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teoricamente como se estabelecem as relações interpessoais e por sua importância para a 

compreensão do modo como se estabelecem as relações entre professor e aluno e, até mesmo, 

as dificuldades de relação na escola e na sociedade atual. 

A seguir, serão abordados conceitos relevantes para esta tese trabalhados nesse livro 

específico do autor, complementados pela obra Inteligência e afetividade, publicada em 1954, 

além de algumas considerações de outros autores da Epistemologia Genética sobre o tema 

abordado.  

No livro Estudos Sociológicos, Piaget (1965) faz um interessante paralelo entre o 

desenvolvimento cognitivo, o moral e a maneira como as relações sociais se estruturam. Fala 

novamente sobre a importância da relação social para o desenvolvimento do sujeito, mas 

destaca o quanto processos do indivíduo, como a abstração, são necessários ao 

desenvolvimento moral. Em Inteligência e afetividade (1954), ele deixa claro que os 

comportamentos sociais do homem são, em grande parte, o resultado das interações entre os 

indivíduos, sendo as transmissões hereditárias responsáveis apenas por uma pequena parte 

deste processo. “La maduracíon, por sí misma, no es causa de nada: se limita a determinar el 

campo de las posibilidades, propias de un nível determinado” (PIAGET, 2005/1954, p. 46) 

Desse modo, as modificações na constituição de uma pessoa vêm prioritariamente do 

exterior para o interior, o que se exemplifica com a constituição da linguagem: o bebê viria ao 

mundo com, no máximo, uma tendência sem técnica.  Para ele, em qualquer nível que o 

sujeito esteja, toda tendência instintiva é integrada a um contexto, e suas transformações, 

decorrentes dessa integração, preponderam sobre os aspectos biológicos. Qualquer instinto se 

expressa em comportamentos complexos, que misturam os mais diferentes elementos, 

fazendo com que esse conjunto se transforme. 

Piaget (1994/1965) retoma, como fez no livro O Juízo Moral na Criança, as ideias de 

Durkheim, concordando com o autor quando este fala da importância da influência da ação do 

grupo sobre as consciências individuais. Durkheim, de acordo com Piaget, supõe que o 

pensamento individual é formado somente pelo grupo, através da linguagem e da coação de 

cada geração sobre a outra. Para Piaget, no entanto, a coação social é uma das alternativas de 

relações sociais e tem efeitos intelectuais e morais muito particulares, diferentes de outros 

tipos de relações possíveis, como as de respeito mútuo e de cooperação. O autor define, nessa 

obra, os tipos de relações interindividuais, da seguinte maneira, 

 
 

Existem [...] dois tipos extremos de relações interindividuais: a coação, que implica 
uma autoridade e uma submissão, conduzindo assim a heteronomia, e a cooperação 
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que implica a igualdade de direito ou autonomia, assim como a reciprocidade entre 
as personalidades diferenciadas (PIAGET, 1994/1965, p.168). 
 
 

Destaca, no entanto, que entre esses dois tipos de limites há toda uma série de relações 

entre o todo da sociedade e o indivíduo, com predominância ora em um, ora em outro pólo.  

Na cooperação, há um fator de objetividade e de reciprocidade, em que o subjetivo é 

eliminado na relação em proveito de um método de relacionamento. Já na coação intelectual, 

há pouca transformação do indivíduo, e a relação se limita a algumas noções comuns, que não 

diferem muito das noções egocêntricas.  

Piaget (1994/1965) entende que, para a compreensão das relações entre a razão, a 

inteligência individual e a sociedade, é preciso fazer a interpretação do fato lógico. A lógica, 

para ele, não é algo inato ao ser humano, mas se constrói também através das relações de 

reciprocidade, no centro das atividades do indivíduo. 

 
 

[...] a impossibilidade de conciliar socialmente a majoração e a equilibração das 
crenças só é verdadeira nas sociedades de tipo de coação e ainda quando são 
suficientemente densas e volumosas. No plano da cooperação social, o equilíbrio das 
crenças e sua majoração não tem nada de contraditório [...] no plano do pensamento 
individual em vias de socialização (egocentrismo infantil), não há equilibração nem 
majoração sistemáticas de crenças, enquanto estas funções atingem uma 
transformação real do espírito13 no nível somente das personalidades ao mesmo 
tempo autônomas e se obrigando reciprocamente graças a laços cooperativos 
(PIAGET, 1965, p. 172). 
 
 

Ele afirma que isso fica claro quando observarmos uma pessoa em suas relações com o 

meio: analisando esse processo, nota-se como a lógica vai se desenvolvendo como uma 

passagem progressiva da ação efetiva e irreversível à operação (da ação virtual e reversível). 

Desse modo, a lógica pode ser interpretada, para ele, como uma forma de equilíbrio terminal 

das ações, para a qual tende toda evolução sensório-motriz e mental, partindo da ideia de que 

não há equilíbrio, se não através da reversibilidade. 

Assim, a lógica para ele é: 

 
 
[...] o equilíbrio final das ações [...] quando elas conseguem coordenar-se entre elas 
em todos os sentidos, logo a constituir um sistema de cooperações reversíveis [...] é 
um sistema de operações, isto é ações tornadas ao mesmo tempo compostas e 
reversíveis (PIAGET, 1994/1965, p.172). 
 
 

Entende que raciocinar é reunir (ou dissociar) segundo encaixes simples ou múltiplos. 

Trata-se de estabelecer classes, fazer relações assimétricas ou numéricas. É efetuar sobre os 
                                                 
13 Quando Piaget fala em espírito, está se referindo a mente, ou mentalidade de acordo com Battro (1978). 
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objetos as ações mais gerais possíveis, através dos materiais, ou mentalmente, e logo agrupar 

estas ações a partir de um princípio de composição reversível. Desse modo, a lógica é uma 

forma de equilíbrio móvel e reversível, que caracteriza o fim do desenvolvimento e não algo 

inato. Ela se impõe como uma necessidade, um equilíbrio para o qual tendem necessariamente 

as coordenações práticas e mentais, e “consiste numa organização de operações, que são 

definitivamente ações interiorizadas e tornadas reversíveis” (PIAGET, 1994/1965, p. 178) 

Freitas (2003) afirma que Piaget busca explicar o funcionamento das estruturas 

mentais através de modelos lógicos matemáticos (lógica operatória e a implicação 

significante), porque segue o modelo de Ciência, em especial da física, que visa estabelecer 

uma construção abstrata para explicar um aspecto da realidade. Assim, ele constrói modelos 

abstratos das estruturas mentais, pois  

  
 

[...] a vantagem de se utilizar modelos abstratos no estudo da inteligência humana... 
Esses modelos permitem explicar fenômenos em domínio nos quais as ciências 
carecem de instrumentos de observação direta. Ora, esse é o caso justamente das 
estruturas mentais – estruturas responsáveis pela capacidade do ser humano 
estabelecer relações -, as quais não foram detectadas no seu organismo (FREITAS, 
2003, p. 44). 

 
 
As etapas do desenvolvimento das operações lógicas, para Piaget (1973/1965), 

correspondem a estágios correlativos do desenvolvimento social. Somente no período inicial 

da vida de uma pessoa se pode falar de inteligência puramente individual. No período 

sensório-motor, antes da linguagem, ainda não há socialização da inteligência: ocorrem 

imitações, mas só de gestos que a criança pode executar por si mesma.  

No período pré-operatório, há um começo significativo de socialização, mas com 

características intermediarias entre o individual puro e a cooperação posterior. Nessa etapa, 

que vai aproximadamente dos dois aos sete anos, as trocas interindividuais se caracterizam 

por um tipo de egocentrismo que fica entre o individual e o social, ou seja, há uma 

indiferenciação relativa entre o ponto de vista próprio e o ponto de vista do outro. 

 
 

[...] existe uma relação estreita entre o caráter egocêntrico das trocas interindividuais 
deste período e o caráter ilustrado e intuitivo, logo pré-operatório, do pensamento 
próprio as mesmas idades [...] todo pensamento intuitivo esta “centrado” numa 
configuração estática privilegiada e ignora a mobilidade das transformações 
operatórias possíveis, isto é, que não atinge uma descentração suficiente (PIAGET, 
1973/1965, p.180). 

 
A coação intelectual exercida pelo adulto, ou criança mais velha, nesta etapa, é 

assimilada pela criança a essa mesma mentalidade egocêntrica e, portanto, só a transforma 
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superficialmente. Já no período que vai aproximadamente dos sete a onze, doze anos, que 

Piaget chama de etapa das operações propriamente ditas, há um grande progresso da 

socialização, em que a criança se torna capaz de cooperar. Aqui, ela não pensa mais em 

função somente de si, mas faz a coordenação real (ou possível) dos pontos de vista. Assim, 

“se torna capaz de discussão – e desta discussão interiorizada e conduzida consigo mesmo, 

que é a reflexão” (1973/1965, p.180).No texto em questão, Piaget não aprofunda o tema da 

reflexão, conceito sobre o qual se debruçará posteriormente, em especial no livro Abstração 

Reflexionante publicado em 1977. 

De acordo com Montangero e Maurice-Naville (1998), a reflexão é, para Piaget, uma 

reorganização em um novo plano, que equivale a uma reconstrução, sendo necessário traduzir 

o que foi depreendido em termos desse novo patamar. Eles exemplificam esse processo do 

seguinte modo: “a ordem das ações é traduzida em representação, ou um conhecimento 

utilizado, mas não refletido, é traduzido em uma fórmula abstrata por ocasião de uma 

formalização” (1998, p. 93). Ao mesmo tempo, os elementos tirados do plano inferior são 

relacionados com os que já existiam no novo plano. 

Para esses autores, Piaget entende que a reflexão enriquece o conhecimento extraído 

do meio, e o resultado de uma abstração reflexionante14 é uma nova forma de conhecimento 

ou instrumento de pensamento.  

 
 

[...] esse ato criador pode conduzir a dois resultados: ou ele cria um novo esquema 
(instrumento de conhecimento) por diferenciação, ou ele conduz a ‘objetivação’ de 
um processo de coordenação de atividades: o que era instrumento de pensamento 
torna-se objeto de pensamento e alarga o campo de consciência do sujeito. Vê-se, 
portanto que o processo constrói tanto formas ou estruturas de raciocínio, como 
noções (MONTANGERO e MAURICE-NAVILLE, 1998, p. 94). 
 
 

Piaget (1965) nos explica que o pensamento em comum, quando estamos conversando 

com outra pessoa, por exemplo, favorece a não contradição. Isso porque é muito mais fácil se 

contradizer quando pensamos por nós somente do que quando as outras pessoas estão lá para 

nos lembrar o que dissemos anteriormente e as proposições que já admitimos. Já a 

reversibilidade e a conservação, por outro lado, “são contraditórias à aparência das coisas e só 

se tornam rigorosas com a condição de substituir os objetos por sinais, isto é, por um sistema 

                                                 
14 “A abstração reflexionante (réfléchissante) [...] apóia-se sobre as formas e sobre as atividades cognitivas do 
sujeito, (esquemas ou coordenações de ações, operações, estruturas etc.) para dela retirar certos caracteres e 
utilizá-los para outras finalidades (novas adaptações, novos problemas, etc.) [...] ela transpõe a um plano superior 
o que colhe no patamar precedente[... ] e deve necessariamente reconstruir sobre o novo plano o que foi colhido 
do plano de partida” (PIAGET, 1977/1995, p.6) 
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de expressões coletivas”(1965, p.181). A linguagem é, assim, necessária à reversibilidade do 

pensamento e, portanto, à cooperação. 

 
Assim como existe estreita conexão entre o egocentrismo do pensamento e seu 
caráter intuitivo, constatamos, também uma correlação intima entre a cooperação e o 
desenvolvimento das operações lógicas. Um ‘agrupamento’ operatório é um sistema 
de operações com composições isentas de contradição, reversíveis e conduzindo à 
conservação das totalidades vistas (PIAGET, 1973/1965, p. 181). 

 
 

Quando o sujeito atinge o pensamento formal, aproximadamente entre os onze, doze 

anos, surge de modo mais nítido o agrupamento, que é um sistema de conceitos (classes e 

relações) que implica a coordenação dos pontos de vista e uma posição em comum do 

pensamento. O pensamento hipotético-dedutivo que inicia nesse período, é um pensamento 

apoiado em uma linguagem (comum ou matemática), sendo, desse modo, um pensamento 

construído coletivamente.  

Para a existência de uma lógica, de acordo com Piaget (2005/1954), os termos do 

raciocínio devem ser invariantes, pois toda lógica implica uma possibilidade de comparação 

de termos, e os sentimentos devem ser, em sua essência, invariáveis, pois são incomparáveis, 

e quando se tenta comparar, necessariamente os alteramos. Tal afirmação se aplica aos 

sentimentos intraindividuais e aos interidividuais espontâneos, nos quais não há a lógica, uma 

vez que os sentimentos permanecem irreversíveis. 

Por outro lado, a relação com as outras pessoas impõe ao pensamento a necessidade da 

permanência; por isso mesmo, o pensamento representativo não se atém unicamente a 

símbolos individuais, mas se expressa a partir dos significantes universais, tais como os 

signos da linguagem, o que faz com que a inteligência se socialize através da conservação dos 

invariantes.  Em relação aos sentimentos, ocorrem transformações análogas: a permanência 

que não ocorre nos sentimentos espontâneos primitivos passa a ser assegurada pelos 

sentimentos sociais e, mais especificamente, pelos morais. Destaca que, se efetivamente se 

encontra alguma diferença entre as normas lógicas e as normas morais, essa diferença seria de 

grau e não de natureza. 

O progresso lógico e a socialização, para Piaget, andam lado a lado e constituem dois 

aspectos indissociáveis de uma só realidade, ao mesmo tempo social e individual. Entende 

que as operações lógicas são a forma de equilíbrio final das ações, que só é atingida quando 

elas são agrupadas em sistemas móveis, que devem ser ao mesmo tempo indefinidamente 

compostos e rigorosamente reversíveis. 
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Para o autor, a cooperação social é também um sistema de ações – no caso, 

interindividuais – que estão, desse modo, submetidas a todas as leis que as caracterizam. As 

ações sociais que ocorrem na cooperação são, assim, regidas pelas leis do equilíbrio, e só o 

alcançam quando atingem o estado de sistema composto e reversível.  

 
 

[...] as relações sociais equilibradas em cooperação constituirão pois a 
“agrupamentos” de operações, exatamente como todas as ações lógicas exercidas 
pelo individuo sobre o mundo exterior, e as leis do agrupamento definirão a forma 
do equilíbrio ideal comum às primeiras como às segundas (PIAGET, 1973/1965, 
p.183). 

 
 

Sobre o conceito de agrupamento de Piaget, Freitas (2003) afirma que para o autor 

agrupamento “é uma estrutura matemática que contem o conjunto de classes e relações que 

estão subjacentes as ações da criança, enquanto elas organizam seu mundo, bem como aos 

seus discursos que dublam as ações, quando buscam explicar esse mundo” (2003, p.44). 

Entende que Piaget denominou agrupamento essa estrutura, em função dela ser análoga a um 

grupo matemático, mas imperfeito. Do ponto de vista psicológico, as limitações do 

agrupamento são muito significativas; traduzem o início do poder dedutivo, que ainda está 

preso às manipulações concretas, não chegando a uma combinatória, que é o que distingue as 

operações hipotético-dedutivas das operações concretas. “No plano das operações hipotético-

dedutivas, forma-se uma nova estrutura, derivada das precedentes, que comporta as inversões 

e as reciprocidades” (Freitas, 2003, p.46). Tal modelo de funcionamento é explicado pelo 

grupo das duas reversibilidades INRC. 

Ainda sobre o conceito de agrupamento, Montangero e Maurice-Naville (1998) 

afirmam que a criação dessa noção permitiu a Piaget definir o que constitui uma forma de 

equilíbrio do pensamento, a coerência lógica, com a ajuda de um pequeno número de leis, 

expressas em uma linguagem formal. 

 
 

 [...] o modelo de agrupamento tem a vantagem de precisar os traços fundamentais 
do pensamento, responsáveis por seu rigor lógico, nos termos que preservam seu 
caráter operatório (ou seja, ativo e transformador) e permitem certas ligações com 
seus aspectos funcionais (em particular, a reversibilidade conduz aos processos de 
regulação anteriores ao agrupamento) (MONTANGERO e MAURICE-NAVILLE, 
1998, p 112). 

 
 

Piaget (1965) explica que, no mecanismo de troca intelectual, uma troca de 

pensamento constitui uma troca comparável a todos as outras, entrando no esquema das trocas 

qualitativas em geral.  Ele cria o seguinte modelo para explicar a dinâmica, das relações em 
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diferentes estados de equilíbrio: quando a exerce ação sobre a`, a` demonstra satisfação, o que 

o torna obrigado  para com a, ou constitui uma dívida, que constitui um valor virtual para a. 

Para que ocorra o equilíbrio nessa relação de troca, deve haver uma escala comum de valores, 

deve haver equivalências e deve se poder  alterar a ordem das duas continuações. 

Ele acredita que, em uma escala comum de valores intelectuais, os sujeitos se 

compreendem sobre o sentido das palavras que empregam e sobre a definição das noções que 

constituem estas significações. Desse modo, quando uma troca de pensamento atinge o 

equilíbrio, é porque constitui uma estrutura operatória, ou seja, “a forma de equilíbrio atingida 

pela troca nada mais é do que um sistema de correspondências simples ou de reciprocidades, 

isto é um ‘agrupamento’, englobando os que são elaborados pelos parceiros mesmos.” 

(PIAGET, 1973/1965, p.193) 

Para o autor, as ações do indivíduo sobre o meio obedecem a uma lei do 

desenvolvimento geral, que faz com que o equilíbrio para o qual tendem tenha a forma móvel 

e reversível do agrupamento. Dessa maneira, também as relações sociais, que são as ações de 

um indivíduo sobre o outro, tendem, no campo da troca de pensamento, à reciprocidade, que 

implica a mobilidade reversível própria do agrupamento. Destaca, no entanto, que a 

reversibilidade completa supõe o simbolismo, pois é somente por referencia à evocação 

possível dos objetos ausentes “que a assimilação das coisas aos esquemas da ação e a 

acomodação dos esquemas as coisas, atingem equilíbrio permanente e constituem, assim, um 

mecanismo reversível.” (1973/1965, p.195)  Desse modo, a linguagem é necessária, o que 

leva ao fato social. Piaget conclui então que, para tornar o indivíduo capaz de construir 

agrupamentos, é preciso antes lhe atribuir qualidades da pessoa socializada. 

Ele define, nessa obra, a cooperação15 como um sistema de operações efetuadas em 

comum, sendo que ela pode conduzir a formação de agrupamentos não só através da 

linguagem, pois a lógica das operações não é uma lógica verbal, mas também da 

psicomotricidade individual, dado que as operações são um sistema de ações. 

 
 
[...] as ações, tornando-se compostas entre si e reversíveis, adquirem, elevando-se a 
fileira de operações, o poder de se substituir umas as outras. O agrupamento não é 
assim senão um sistema de substituições  possíveis, seja no centro de uma 
pensamento individual (operações da inteligência), seja de um individuo a outro 

                                                 
15 - Piaget (1972) no texto Evolução intelectual da adolescência à vida adulta afirma “a formação das operações 
sempre requer um meio favorável para a co-operação, ou seja, operações realizadas em comum” (p.1-12) 
 
- Em Piaget, Vigotsky e Wallon (1992) Yves de La Taille, afirma que por vezes Piaget grafa o termo como co-
operação, para sublinhar a etimologia do termo, ou seja, que se trata de duas operações em conjunto. 
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(cooperação). Estas duas espécies de substituições constituem então uma lógica 
geral, ao mesmo tempo coletiva e individual, que caracteriza a forma de equilíbrio 
comum, tanto as ações cooperativas, quanto as individualizadas (PIAGET, 1965, p. 
196). 

 
 

Retomando a questão da lógica, Piaget afirma que tanto as funções individuais quanto 

as coletivas dizem respeito umas às outras na explicação das condições necessárias ao 

equilíbrio lógico. Assim, a lógica em si ultrapassa as duas ao depender do equilíbrio 

necessariamente ideal ao qual tendem, não afirmando com isso que a lógica exista em si, 

comandando ações individuais e sociais, pois ela é somente a forma  de equilíbrio imanente  

do processo de desenvolvimento das ações. 

 

 4.3 OS VALORES NA EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

 

Este tópico aborda a questão dos valores. Tal conceito se destaca como um dos 

principais para este trabalho, pois uma de nossas hipóteses é que a escala de valores é o que 

regula as relações entre professores e alunos. 

A discussão sobre valores é algo ao mesmo tempo muito antigo e atual16, o que se 

reflete, por exemplo, na organização do primeiro congresso internacional sobre 

desenvolvimento moral em Campinas SP, ter sido intitulado Pesquisas em Psicologia e 

Educação Moral: crise de valores ou valores em crise?  

Ao se falar sobre valores, temos que ter presente que o tema é estudado e definido há 

muito pela filosofia. Mora (1979), em seu Dicionário de Filosofia, afirma que o termo valor 

foi, ao longo da historia e é até hoje, utilizado com conotação econômica, para referir o preço 

de algo. Explica que o termo é utilizado também em um sentido não primariamente 

econômico, quando se refere ao valor de uma obra de arte ou de uma pessoa. Assim, para ele, 

a noção de valor em geral esta relacionada a noções de seleção e de preferência. 

Ainda para Mora (1979), o conceito de valor vem sendo utilizado no sentido moral 

como uma qualificação, como, por exemplo, o valor autenticamente moral de Kant. Destaca 

que, no sentido filosófico geral, o conceito de valor é central na chamada teoria dos valores e 

na axiologia. Tal teoria tem como característica não só utilizar o conceito, mas refletir sobre 

ele, buscando a natureza e o caráter do valor e do juízo de valor, que, seguindo a mesma 

referência, é algo feito desde a antiguidade, sendo utilizado por Platão, que comparava o ser 

verdadeiro com o valor, e Nietzsche, em sua teoria de valores, em que o valor é o fundamento 

                                                 
16 Questão apresentada na introdução deste trabalho e discutida no capítulo 2 
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das concepções de mundo e de vida. Mora (1979) cita uma série de outros filósofos que 

trabalharam com o conceito nos séculos XIX e XX, sendo os temas mais tratados a questão da 

natureza dos valores e dos juízos de valor, assim como seu caráter relativo ou absoluto. 

Afirma que existem diversas classificações de valores, considerando a divisão entre lógicos, 

éticos e estéticos como a mais habitual. 

Situamos a amplitude de discussão do conceito de valor para salientar a abrangência 

do tema, mas é importante ressaltar que neste trabalho o conceito será abordado dentro de sua 

definição e utilização para a Epistemologia Genética. Relacionando esta breve história da 

filosofia com a posição de Piaget, podemos afirmar que o autor privilegia a questão dos juízos 

de valores, predominantemente no campo da moral, mas de forma indissociada dos aspectos 

lógicos e cognitivos da psicogênese do sujeito. Ele não deixa de abordar a questão econômica 

dos valores, e a complementa. 

Ao definir valor (2005/1954), afirma que ele está ligado à expansão da atividade do eu 

em relação à conquista do universo. Diz respeito ao intercambio afetivo do sujeito com o 

meio, objeto ou pessoa. O valor, assim, entra como uma dimensão geral da afetividade, mas 

não como um sentimento particular, e intervém desde as primeiras ações da criança, quando 

inicia a relação do sujeito com o mundo exterior. Ainda no nível sensório motor, a criança 

extrai de suas experiências anteriores não só conhecimentos práticos, mas também uma 

confiança em si, ou uma dúvida, análoga, em certa medida, a sentimentos de superioridade ou 

inferioridade. 

Um exemplo trazido, ainda na mesma obra, para esse processo é a aquisição da 

marcha. Quando o bebê dá seus primeiros passos, há uma influência dos êxitos anteriores, que 

traz em si uma autovalorização. Aqui, aparece o sistema de valores começando a se 

estabelecer, constituindo a finalidade da ação mesma. Em seguida, isso se estende ao conjunto 

das relações interindividuais, que surgem primeiramente com a imitação.   

Os valores atribuídos às pessoas são, para Piaget (2005/1954), o ponto de partida dos 

sentimentos morais, que aparecem no estádio sensório-motor em suas formas elementares: a 

simpatia e a antipatia, que vão constituindo, aos poucos, um sistema cada vez mais amplo e 

mais estável que o das regulações energéticas. 

A intensidade do interesse da criança em algo, ou seja, seu aspecto quantitativo, 

constitui a regulação energética das forças. Já o seu conteúdo, aspecto qualitativo, constitui o 

valor segundo o qual se opera a distribuição dos fins e dos meios. O interesse está na origem 

de todo comportamento e não deve ser interpretado como um sentimento egoísta ou altruísta, 

mas simplesmente uma energia que se opõe ao desinteresse e que ativa o comportamento. 
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Piaget (2005/1954) nos explica, ainda nessa obra, que os interesses surgem na criança 

primeiramente de modo elementar, ligados às necessidades orgânicas fundamentais. Logo, 

vão progressivamente diferenciando-se uns dos outros, constituindo, dessa maneira, um 

sistema complexo que, ao intelectualizar-se, se converte em escala de valores. Destaca que na 

noção de interesse está o ponto de união entre o sistema de valorização e o sistema de 

regulações energéticas. 

Quando a criança chega ao pleno desenvolvimento da inteligência sensório-motora, já 

sendo capaz de subordinar os meios aos fins perseguidos, ou seja, de praticar comportamentos 

complexos, também surgem novas formas de sentimentos no plano afetivo. Tal novidade é 

constituída por um sistema de valores caracterizado pela finalidade da ação. O valor já, nesse 

período, é o que determina a energia necessária a determinada ação e tem sua origem não só 

na ação mesma, mas também nas ações anteriores. Mais tarde o valor desempenhará um papel 

considerável no desenvolvimento dos sentimentos, quando ele é outorgado não só à ação 

própria, mas também às outras pessoas. 

Nas etapas iniciais, para Piaget (2005/1954), a noção de valor pode ser caracterizada 

como um enriquecimento da ação própria. Um objeto ou pessoa tem valor quando enriquece a 

ação. Tal enriquecimento, mais que uma questão de força, é um enriquecimento funcional, no 

qual um objeto ou pessoa valorizado pode ser fonte de novas atividades. 

Mais tarde, o sistema de valores vai se especificando e se estabilizando, passando a 

perdurar além do comportamento, e se conserva no sujeito, tornando-se uma norma de ação. 

Essa possibilidade demonstra como pode ocorrer a passagem dos valores definidos aos 

valores desinteressados, que parecem não conduzir a um enriquecimento da ação do sujeito, e 

sim a sacrifícios. 

O mesmo processo se dá na evolução das funções cognitivas, quando a inteligência 

prática, que é orientada à realização de um fim, é sucedida por uma inteligência 

desinteressada e representativa, para a qual deve haver uma descentração e cujo fim é a 

compreensão. Nesse processo, para o autor, simultaneamente aos valores intraindividuais 

dentro da ação própria, se sucedem valores interindividuais que são valores de intercâmbio e 

que supõem reciprocidade, que não é um intercâmbio entre sujeitos, mas um enriquecimento 

mútuo entre companheiros a partir do intercâmbio de atitudes. Ele destaca, assim, que é pela 

reciprocidade que se efetuará a descentração afetiva, que conduzirá, por sua vez, a 

sentimentos normativos e à vida moral.  

Piaget enfatiza a relevância da imagem mental e da representação para que a 

permanência ocorra: “La imagen mental, que es una representacíon interiorizada, y el 
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lenguaje, van a constituir numerosos significantes que permiten extender indefinidamente el 

âmbito de la inteligência” (Piaget, 2005/1954, p.69). 

Para ele, no plano afetivo ocorrem transformações paralelas, nas quais a representação 

e a linguagem permitem que os sentimentos tenham estabilidade e duração, de modo antes 

impossível para a criança. Elas permitem que os sentimentos se prolonguem além da presença 

dos objetos que os suscitaram e se tornem representativos, podendo ser socializados, como se 

socializa a inteligência. Afirma que os sentimentos interindividuais se desenvolvem ao 

mesmo tempo que aparecem os sentimentos morais e que estes, ao se conservarem, 

constituem progressivamente os sentimentos normativos e as escalas de valores. 

Em Estudos Sociológicos, Piaget (1973/1965) se debruça mais amplamente sobre a 

questão dos valores. Para ele, “as três realidades sociais fundamentais são as regras, os valores 

e os sinais. Toda sociedade é um sistema de obrigações (regras), de trocas (valores) e de 

símbolos convencionais que servem de expressão às regras e aos valores (sinais)” (1973/1965, 

p.114). Destaca a extrema relevância do estudo dos valores devido à  sua interdependência 

com as normas, ou regras. Piaget afirma que Durkheim reduziu todo valor a algo imposto 

pelas coações, o reduzindo a regra mesma, o que é verdade para os valores normativos, mas 

não para os valores de troca. 

 
 

A validades das normas depende de sua história, o valor de troca só tem significação 
do ponto de vista sincrônico, e é a confusão relativa dos problemas de equilíbrio com 
os problemas de desenvolvimento, que levou assim a unir de forma exagerada os 
valores as regras (PIAGET, 1973/1965, p.115). 
 

 
Piaget (1973/1965) ainda traz a ideia da existência de valores sociais de trocas, 

diferentes dos valores econômicos. Os sociais são concebidos como qualitativos, e os 

econômicos como resultados da quantificação, sendo estes um tipo particular dos valores 

sociais em geral. Explica que alguns valores podem ser quantificados, ou seja, que serviços 

podem ser explorados economicamente, mas as trocas econômicas são apenas uma fração da 

vasta circulação de valores de todo gênero de que é constituída a vida social, do ponto de vista 

sincrônico.17 

Os valores qualitativos que caracterizam as trocas sociais, que não são as  trocas 

econômicas, podem ser representados em axiomas. Tais equações não se tratam de esquemas 

                                                 
17 O ponto de vista sincrônico refere-se ao equilíbrio entre fenômenos simultâneos, diferentemente do 

ponto de vista diacrônico, que se refere a evolução no tempo. 
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matemáticos, mas de uma axiomática de ordem geral logística que é, para o autor, uma 

axiomática de classes e de relações e não a dos números, que pode exprimir em termos 

precisos os mecanismos de troca dos valores qualitativos. 

Para Piaget (1973/1965), em toda sociedade existe um número maior ou menor de 

escalas de valores, que podem vir de fontes diversas, como interesses, gostos, valores 

coletivos impostos. Tais escalas 

 
 

[...] podem ser variáveis, ou mais ou menos duráveis, heterogêneas umas as outras 
ou susceptíveis de conduzir a uma espécie de duração media, por exemplo, a para os 
valores que correspondem a estas necessidades elementares de atividade, de 
segurança, de liberdade individual, de confiança mútua, etc., fora dos quais nenhuma 
sociedade é viável. Mesmo se estas escalas são múltiplas e instáveis, é entretanto 
possível analisá-las enquanto válidas para um momento determinado (PIAGET, 
1973/1965, p.117). 

 
 

Sobre as operações que constituem os valores no indivíduo, afirma que se pode 

constatar que para cada pessoa,  

 
 
[...] segundo as finalidades que ele se propõe a atingir e os meios que emprega, ou 
conta empregar no prosseguimento destas finalidades, todos os objetos e todas as 
pessoas que o interessam (inclusive ele mesmo), assim como todas as ações, 
trabalhos, e de forma geral todos os “serviços” atual, ou virtualmente prestados por 
eles, são suscetíveis de ser avaliados e comparados segundo algumas relações de 
valores, relações que constituem precisamente uma “escala” (PIAGET, 1973/1965, 
117). 

 
 

Uma escala de valores pode ser representada por um sistema de relações assimétricas, 

sendo que um mesmo indivíduo pode conhecer, ao mesmo tempo, diversas escalas de valores 

segundo seus planos de atividade, podendo estabelecer uma  hierarquia mais ou menos 

estável,  entre os objetivos de cada uma delas. Na troca interindividual de valores, toda ação 

de um indivíduo é avaliada segundo sua escala de valores e repercute sobre os outros 

indivíduos, e cada ação provoca nos outros uma ação de troca. Esta pode consistir em uma 

 
 

 [...] ação material (valor atual), tal como uma transferência de objetos em troca do 
serviço prestado, ou numa ação virtual tal como aprovação ou censura, estímulo para 
perseverar ou convite a cessar, uma promessa etc. falaremos então dos valores 
‘virtuais’. A existência das escalas de valores se traduz assim por uma perpétua 
valorização recíproca das ações ou ‘serviços’ (positivos ou negativos) (PIAGET, 
1973/1965, p.119). 

 
 

Piaget demonstra esse processo no seguinte esquema: “o serviço prestado por a a a` é 

um dispêndio para a e um beneficio para a`, enquanto a valorização que resulta daí, de a para 
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a` é um credito para a e uma dívida para a` ” (1973/1965, p.121), destacando que cada um 

desses valores pode se apresentar também de forma negativa. 

As igualdades ou desigualdades nessas trocas, de certo modo, não são possíveis de 

medir, pois se tratam de trocas qualitativas, são simplesmente relações qualificadas 

diretamente percebidas pela consciência dos indivíduos. Assim, cada pessoa pode perceber se 

seus atos são avaliados mais alto, menos alto, ou com equivalência ao que lhe custaram, 

comparando o resultado e o esforço despendido.  Tais avaliações são, para o autor, subjetivas 

“mas constituem, enquanto móveis das condutas sociais, fatos sociais essenciais” (PIAGET, 

1973/1965, p.124), e é desse modo que devem ser avaliadas. 

Na troca entre valores, pode-se encontrar todas as desigualdades, pois todas as 

combinações se apresentam e têm um papel evidente no equilíbrio social. Com exceção de 

pequenas trocas econômicas e de alguns casos específicos de trocas qualitativas, 

    
 

[...] não reclamamos nunca todo nosso debito e não pagamos nunca todas as nossas 
dividas; a circulação dos valores sociais repousa, pelo contrario, num vasto crédito, 
perpetuamente mantido, ou mais certamente esgotado pela usura e pelo 
esquecimento, mas constantemente reconstituído, e que desaparece somente em caso 
de revolução ou de crise social grave, isto é, de desvalorização total dos valores até 
então reconhecidos  (PIAGET, 1973/1965, p.126). 

 
 

Piaget (1973/1965) denomina como simpatia uma dupla relação de valorização entre 

dois indivíduos, quando tudo que um faz satisfaz ao outro mais do que custou ao primeiro, o 

que é recíproco. Na obra Inteligência e afetividade de 1954, afirma que a simpatia surge da 

reciprocidade de atitudes e dos elementos de valorização muito mais do que do 

enriquecimento que cada pessoa pode obter na relação. Os intercâmbios podem ser desiguais, 

um sujeito pode dar mais que recebe e, inclusive, não receber. A simpatia supõe uma 

correspondência entre as escalas de valores dos parceiros e um intercâmbio que não seja 

deficitário. Caso ela não exista, as trocas ocorrem ao acaso e o equilíbrio não é mais possível. 

Isso é necessário não somente para trocas interindividuais, mas também é condição para as 

coletividades. A troca de valores ocorre, assim, não só entre indivíduos, mas entre sociedades 

inteiras. 

Ele ressalta que “toda escala de valores corresponde a uma coletividade de co-

valorização, constituída pelo conjunto dos indivíduos co-permutadores, segundo esta escala” 

(1973/1965, p.131). Apesar disso, destaca que nas sociedades de sua época, e podemos supor 

que ainda mais nos dias de hoje, existia um número relativamente elevado de escalas de 

valores, o que dificultava a coerência nas relações. 
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 A classe de covalorizantes é definida por Piaget como todo conjunto de indivíduos 

que trocam seus valores segundo uma escala comum. Se há beneficio recíproco, a 

coletividade é naturalmente estável, pois há possibilidade de enriquecimento mútuo dos 

indivíduos; se há desvalorização recíproca, a coletividade não é viável e representaria um elo 

artificial; se há equilíbrio exato, a coletividade pode subsistir enquanto os valores 

concorrentes não prevalecem sobre ela. Desse modo, o equilíbrio dos valores sociais é 

definido por condições de igualdade ou de equivalência qualitativa. Tais valores e equilíbrio 

são, porém, absolutamente instáveis, uma vez que as satisfações variam sem uma relação 

direta com o trabalho fornecido e, mais que isso, os valores adquiridos se desagregam 

ininterruptamente, permanecendo a mercê de desvalorizações imprevisíveis de detalhe e de 

conjunto. 

Nas trocas de valores, pode-se distinguir as atuais, que são diretamente controladas 

pelos interessados, correspondendo a uma percepção imediata dos mesmos e as trocas no 

tempo, ou duráveis, que ficam fora do controle da percepção atual e requerem a intervenção 

de normas estabilizadoras, ou seja, da reversibilidade operatória. 

 
 
[...] a troca simples ou espontânea implicará somente uma reciprocidade vivida ou 
intuitiva, enquanto que, se a troca se efetua com o tempo (ou no espaço longínquo, 
isto é, sem contato direto entre os permutadores) então todo equilíbrio durável requer 
a intervenção de normas particulares e existe por conseguinte reciprocidade 
normativa (comparável a reversibilidade operatória que constitui a lógica para 
estabilizar as percepções irreversíveis) (PIAGET, 1973/1965, p. 140). 
 

 
O autor define as normas como operações de ordem formal, sendo que os valores são o 

conteúdo. Assim, valor normativo é o valor resultante da aplicação da norma, enquanto a 

norma é a regra, ou a obrigação mesma. Desse modo, há dois métodos operatórios de 

conservação: as normas jurídicas, que são a transformação simples, graças a operações de 

reconhecimento dos valores de trocas virtuais em direitos ou obrigações; e as morais, que 

asseguram a conservação da forma de modo mais radical, graças a operações que coordenam 

meios e fins, ou ação e satisfação, de acordo com o ponto de vista desinteressado, de modo 

que as duas se avaliam reciprocamente em função do parceiro e não mais do ponto de vista 

pessoal. 

A troca simples se efetua do ponto de vista próprio; o ato moral se coloca no ponto de 

vista do outro. Na troca simples, a age pensando em seu sucesso, enquanto na reciprocidade 

de ordem moral a age pensando na satisfação do outro, que passa a ser um fim e não mais um 

meio. Aqui, os limites da ação de a não são mais determinados por seu próprio interesse, pela 
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lei da igualdade, mas somente pela possibilidade de satisfazer o outro. Desse modo, o 

primeiro procura satisfazer o segundo enquanto puder, e não mais somente quando seu 

sucesso próprio compensar o esforço. 

 A satisfação de uma troca desinteressada vem, assim, da própria pessoa reconhecer o 

valor de sua ação, sendo, dessa maneira, uma satisfação interior. Piaget aponta que a própria 

consciência da pessoa traria a aprovação. Nesta troca interiorizada na consciência, o valor 

vem apenas da intenção do primeiro e não da reação do segundo, o que poderia ser explicado 

pela satisfação da aprovação da sociedade, ou mesmo de testemunhas inatuais, como pessoas 

do passado cujos exemplos e benefícios ainda são importantes no presente. Piaget destaca que 

existem todos os intermediários entre o prazo espontâneo, interessado, e a troca puramente 

normativa ou desinteressada. 

 
Na verdade, o caráter obrigatório e interiorizado da troca normativa só se pode 
compreender assim, se a ação desinteressada ra provem de obrigações anteriores a 
ta, contraídas por a em relação a a` e que lhe impõem ainda atualmente alguns 
valores como devendo ser respeitados. Vê-se, pois em que consiste a intervenção das 
normas nas trocas, que introduz de antemão a dimensão “diacrônica”, não somente 
porque as normas conservam os valores no tempo, mas ainda porque o caráter 
obrigatório da norma só se explica em função da história  (PIAGET, 1973/1965, p. 
145)18. 
   
                                       

Uma norma resulta, desse modo, de um equilíbrio no tempo, no qual ela é obrigação, 

assegurando o equilíbrio entre as trocas atuais e todas as trocas anteriores. Uma norma moral, 

para Piaget (2005/1954), é generalizável a todas as situações análogas e não só às idênticas. 

Ela permanece após as situações e as condições representativas que a produziram e está ligada 

a sentimentos de autonomia. Não há autonomia dos dois aos sete anos: o bem e o mal são 

definidos como aquilo que está de acordo, ou não, com a consigna recebida, sendo, desse 

modo, sentimentos seminormativos. O realismo moral vai surgir quando a norma em 

formação passa a existir em si mesma, quando ela passa a ser sentida como exterior ao 

indivíduo. 

No estádio operatório, as operações são interiorizadas e reversíveis, se coordenam em 

sistemas fechados (estruturas) e se supõem variantes. Concomitantemente, no plano afetivo, o 

desenvolvimento dos sentimentos tende a um equilíbrio, em que os valores primeiramente 

ligados à situação momentânea começam a se conservar. Os sentimentos passam a construir 

progressivamente sistemas coordenados e reversíveis, paralelos aos sistemas operatórios da 

inteligência, constituindo os sentimentos morais e os afetos normativos. 

                                                 
18 Leia-se em a: primeiro sujeito da relação; a`: segundo sujeito da relação; r: serviço, ou valor real; e em t: 
dívida ou valor virtual. 
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Piaget define respeito, em sua obra de 1965, como o sentimento ligado às valorizações 

positivas, e a ausência de respeito como ligado às valorizações negativas entre os indivíduos, 

em oposição à valorização dos objetos ou dos serviços. Respeitar alguém seria lhe atribuir um 

valor, sendo possível atribuir um valor somente a uma de suas ações (um de seus serviços), 

sem valorizá-lo como indivíduo. Respeitar é reconhecer a escala de valores de uma pessoa, o 

que não significa adotá-la por si só, mas atribuir um valor ao ponto de vista desse outro. 

Também não é somente respeitar as regras impostas por este, pois é o respeito pela pessoa que 

gera as obrigações e não o inverso.  

 
Não há, pois, nenhum círculo que exponha o respeito como a fonte dos valores 
normativos e a das obrigações em geral, pois o respeito só é, em começo, a 
expressão do valor atribuído aos indivíduos, em oposição às coisas ou serviços. 
Muito mais fácil, é ver a valorização dos indivíduos como tais, logo esse “respeito” 
conduz necessariamente à formação das condutas “desinteressadas” que 
caracterizam as normas morais, e conduzem a ela só: dizer que a` respeita a, é 
efetivamente dizer que na sua conduta relativa a a o individuo a` se coloca no ponto 
de vista de a e de sua escala. A substituição recíproca das escalas, ou dos meios e 
dos fins nada mais é, do que a expressão de um respeito mútuo. (PIAGET, 
1973/1965, p.146) 

 
 

No respeito unilateral, ocorre a valorização não-recíproca de dois indivíduos. A troca 

está em constante desequilíbrio, porque as ações de um são muito mais valorizadas pelo outro 

que as ações deste pelo primeiro. Ou seja, esse tipo de respeito resulta da desigualdade de 

valorização entre os indivíduos. 

Piaget (1973/1965) entende que, nas relações não recíprocas, o valor total atribuído 

pelo mais submetido faz com que ele adote a escala de valores da pessoa respeitada, enquanto 

o contrário não acontece. Faz também com que ele reconheça o direito do outro lhe dar 

ordens; assim, a obrigação surge no segundo à medida que o primeiro vai dando suas 

instruções e o respeita. Com o tempo, essa obrigação vai se tornando moral, desde, é claro, 

que as instruções do primeiro estejam filiadas à satisfação desinteressada. 

Nas relações de respeito mútuo, há valorização recíproca dos indivíduos e o produto é 

a reciprocidade normativa. Para esse tipo de relação, a equivalência entre os indivíduos é 

necessária. Quando uma pessoa é superior a outra em uns aspectos e não em outros, ou 

quando colaboram em pé de igualdade, ambos reconhecem uma escala comum de valores. 

Pode haver também divergência, mas, mesmo assim, os dois reconhecem mutuamente a 

legitimidade do ponto de vista do outro. Isso ocorre graças a valores comuns mais gerais, dos 

quais esses valores particulares divergentes aparecem como derivados. Aqui não há mais uma 

relação de obediência a ordens, mas relações de acordo mútuo.  
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Ao falar dos dois tipos de relação, respeito mútuo e respeito unilateral, Piaget adverte 

que todas as transições são naturalmente concebíveis entre elas. Em relação às normas, o 

autor afirma que as referentes ao respeito unilateral constituem uma moral do dever, enquanto 

as que se referem ao respeito mútuo constituem uma moral da reciprocidade. Tal diferença 

estaria unicamente na forma da obrigação, e não em seu conteúdo. Ele afirma que a moral do 

dever pode impor regras cujo conteúdo foi modelado pela moral da reciprocidade, mas que 

há, mesmo assim, uma diferença fundamental: quando a obrigação é por dever, a norma é 

recebida completamente feita (heterônoma), e quando é construída por reciprocidade, os 

indivíduos colaboram de forma autônoma para a sua elaboração. 

     
 

 [...] a coordenação normativa de tipo moral constitui um sistema de operações, 
assegurando a conservação dos valores. Tanto a cláusula da “satisfação indefinida do 
outro”, quanto a avaliação segundo a intenção, têm, efetivamente, por resultado 
integrar os valores num conjunto de “agrupamentos” de substituição reversíveis, 
umas assimétricas (moral do dever) e as outras simétricas (reciprocidade), mas todas 
formalmente análogas aos “agrupamentos” lógicos mesmos (PIAGET, 1973/1965, p. 
150). 

                                             
 

Para Piaget (2005/1954), a vontade é o instrumento de conservação dos valores. 

Compara a operação lógica e o ato voluntário, afirmando que nos problemas intelectuais há 

conflitos entre a experiência perceptiva e a dedução lógica. Nesse processo, o sujeito deve 

dominar a configuração perceptiva do mundo para construir relações que não estão dadas a 

principio, ou seja, utilizar o mecanismo de descentração. O mesmo ocorre no ato de vontade, 

em que uma situação atual se conecta com uma situação passada, não somente recordando 

imagens, mas retomando os valores momentaneamente esquecidos. Em outras palavras, a 

conservação dos valores e o ato de vontade são a subordinação das situações atuais a uma 

escala permanente de valores. Os sentimentos estão organizados em sistemas de valores 

relativamente fixos; no respeito mútuo aparece a reciprocidade moral normativa, que ocasiona 

os deveres.  

Na etapa da autonomia, o sujeito tem a possibilidade de elaborar suas próprias normas, 

ainda que parcialmente. Piaget ressalta que o sujeito segue aplicando em suas ações, regras 

que primeiramente lhe foram impostas; no entanto, a maneira como as emprega demonstra a 

autonomia moral. 

 

[...] diremos que hay a la vez, continuidad y heterogeneidad entre las dos formas de 
respeto, así como em lógica hay continuidade y heterogeneidad, com todas las 
transiciones posibles entre uma relacíon asimétrica y uma relacíon simétrica  
(PIAGET, 2005/1954, p. 97). 
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No respeito mútuo, há a necessidade da não contradição moral, isto é uma necessidade 

lógica que prevê que não se pode ao mesmo tempo valorizar um companheiro e atuar de 

modo que seja desvalorizado por ele.  

Para Piaget (1973/1965), de modo geral, o equilíbrio moral é algo nunca atingido, 

porque está ligado à satisfação indefinida do outro, o que mantém o ideal sempre distante. 

Apesar disso, quando o dever heterônomo prevalece sobre a reciprocidade, a moralidade se 

diferencia pouco das obrigações jurídicas e, assim, a satisfação, ou equilíbrio, se torna 

possível. Já na reciprocidade, a moralidade, em função de seu caráter desinteressado, age 

como fator de equilíbrio social, mesmo que o equilíbrio moral não possa ser obtido. Em 

relações autônomas, são possíveis momentos de equilíbrio, mas estes são transitórios. 

 A revisão aqui apresentada demonstra o quanto a discussão do conceito de valor está 

presente na teoria de Piaget. Apesar do tema não ser alvo de muito destaque na difusão da 

Epistemologia Genética, sua compreensão é importante para que possamos entender as trocas 

sociais, a coordenação de pontos de vista e a constituição da personalidade do sujeito, 

entendida como vinculada à organização e à conservação de uma escala de valores 

relativamente estável. 

 

4.4 PROPOSIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA  

 

Considerando a contextualização do problema e a revisão teórica anteriormente 

apresentadas, pode-se sintetizar as principais proposições teóricas que  fundamentam e 

norteiam o desenvolvimento do trabalho do seguinte modo: 

 

· Existe a possibilidade de mudanças, de desenvolvimento na constituição da moral em 

sujeitos ao longo da vida, processo que se estende inclusive à fase adulta. 

· As interações sociais são fundamentais para que os valores (pontos de vista) se 

descentrem e se universalizem e para que o sujeito se desenvolva moralmente. 

· Relações de respeito mútuo podem propiciar o desenvolvimento moral e a 

cooperação entre os sujeitos envolvidos. 

· Há possibilidade de uma educação moral através do exercício da cooperação e do 

respeito mútuo. 

· A relação com o professor pode ser significativa para o desenvolvimento moral do 

adolescente. 



 74 

· O desenvolvimento afetivo ocorre em paralelo ao desenvolvimento cognitivo, e este é 

necessário ao desenvolvimento moral. 

· A escala de valores é o que regula as relações entre professores e alunos. 

A construção destas proposições é necessária para a objetivação da análise dos dados e 

por serem elas, de acordo com Yin (2001), que permitem a generalização analítica da 

pesquisa. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo refere-se à metodologia utilizada na pesquisa que resultou nesta tese. São 

apresentados a retomada do problema de pesquisa e os cuidados éticos adotados na pesquisa. 

Logo após, menciona-se o delineamento do trabalho e os objetivos da pesquisa, seguidos da 

caracterização de seus sujeitos e dos procedimentos de coleta de dados. Esses procedimentos 

incluem a descrição dos acontecimentos na escola, a aplicação dos questionários e a 

realização das entrevistas. 

 

5.1 RETOMANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O objeto desta pesquisa é a implicação do desenvolvimento moral de professores no 

desenvolvimento do juízo moral de adolescentes no ensino médio. Os professores escolhidos 

pertencem ao grupo daqueles que os alunos consideram significativos em suas trajetórias de 

vida e/ou escolares. A investigação focaliza as relações professor-aluno sob o ponto de vista 

dos professores. O problema da pesquisa, portanto, é:  

 “De que modo o processo de desenvolvimento moral do professor moralmente 

significativo influencia as interações sociais que estabelece com os alunos adolescentes?” 

São ainda questões complementares a esse problema: 

- O que motiva o professor moralmente significativo a investir em seus alunos? 

- O que motiva a escolha mútua dos sujeitos, professor e aluno, que fazem parte de 

uma relação significativa em termos de desenvolvimento moral? 

- Como ocorre a coordenação das escalas de valores, ou seja, como se equilibra essa 

relação? 

- Quais os efeitos observáveis em termos de evolução no juízo moral de professor e 

aluno a partir dessa relação? 

- Quais os aspectos afetivos incluídos nesse processo? 

- Trata-se de um investimento pessoal do professor ou de um investimento social? 

- A compreensão de como ocorrem as relações entre professor e aluno é a mesma para 

o pesquisador e para os pesquisados? 
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A formulação do problema e de suas questões complementares acarreta hipóteses 

iniciais como:  

• A compreensão do professor sobre sua relação com os alunos está relacionada ao seu 

processo de desenvolvimento moral. 

• A análise das equilibrações que ocorrem e se estabelecem na relação entre um 

professor significativo e seu aluno adolescente pode explicar a escolha por parte do professor 

e seu posicionamento em relação ao aluno. 

• O professor que é capaz da tomada de consciência da importância de seu papel para o 

desenvolvimento moral do jovem tem isso como um valor que o faz investir nessa relação de 

forma desinteressada. 

• A formação do professor, de forma continuada, em que lhe seja oportunizada, além 

da aquisição do conhecimento, a reflexão sobre sua prática e seu desenvolvimento como 

sujeito, é fundamental para que ele se torne significativo na vida de um jovem, possibilitando 

que estabeleça relações mais cooperativas com os alunos. 

 

5.2 CUIDADOS ÉTICOS ADOTADOS NA PESQUISA 

 

Em relação às implicações éticas da pesquisa, este trabalho segue os critérios 

sugeridos por Delval (2002). Antes de começar a pesquisa, nos asseguramos de procurar 

minimizar os riscos inerentes aos procedimentos adotados no trabalho. Os professores 

consentiram voluntariamente em participar do trabalho. 

Os dados que os sujeitos propiciaram nas entrevistas e questionários são confidenciais, 

só podendo ser utilizados nos informes da pesquisa, respeitando o anonimato dos sujeitos. No 

caso dos que desejarem ter conhecimento dos resultados, estes serão fornecidos quando 

estiverem disponíveis, após serem analisados. 

Os sujeitos serão identificados no trabalho apenas por uma dupla de letras. A ideia no 

projeto era utilizar números, mas isso dificultaria a fluência do texto e posterior compreensão 

dos leitores. Tais letras foram escolhidas aleatoriamente, seguindo sua distribuição no 

alfabeto, independentemente dos nomes dos entrevistados. O nome fictício não será utilizado 

como na pesquisa precedente, pois, após reflexão, concluiu-se que o sexo do sujeito pode 

servir como indício de sua identidade em um meio predominantemente feminino como a 

escola. Todos os professores, independentemente do sexo, serão tratados como pertencentes 

ao mesmo gênero, o masculino, pois grupos mistos na língua portuguesa são chamados pelo 

pronome masculino. 
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La Taille (2010) alerta que o risco zero não existe na pesquisa, pois todo e qualquer 

método pode ser prejudicial. Entende que até mesmo um questionário pode provocar uma 

angústia imprevisível no sujeito; assim, o possível dano deve ser mínimo no sentido da 

probabilidade e de sua extensão. O questionário e o roteiro de entrevistas foram organizados 

de modo que a coleta de dados não fosse desagradável ao sujeito, na medida do possível, 

tentando minimizar os riscos psicológicos. 

Além disso, foi apresentado aos sujeitos um termo de consentimento livre e 

esclarecido19, que foi lido e analisado com os sujeitos, como sugere o texto de La Taille 

(2010), na tentativa de protegê-los de possíveis interferências no seu bem-estar físico e 

psicológico. Tal documento foi organizado de forma que seu conteúdo não interfira no 

possível resultado da pesquisa. A partir dele, espera-se que o sujeito, como sugere o autor, 

saiba que está participando da pesquisa, que corre algum risco previsível, que tem a liberdade 

de participar ou não, e que há compromisso do pesquisador com o sigilo dos dados.  

Spink (2000) entende que o consentimento informado é o que estabelece a parceria 

entre pesquisador e pesquisado. Assim, ele deve abrir espaço para a discussão dos objetivos, 

procedimentos e pressupostos que norteiam a pesquisa, sendo a possibilidade de desfazer o 

acordo uma de suas cláusulas fundamentais. 

Falando sobre a constituição do termo, La Taille (2010) sugere que não se faça 

simplesmente um termo buscando seguir regras burocráticas, mas que se reflita sobre os 

princípios que inspiram a ética na pesquisa, a dignidade inerente à pessoa humana e a 

liberdade. 

 
[...] o princípio da dignidade do ser humano confere a este o direito à integridade 
física e psicológica e ao respeito moral por parte de outrem. Respeitar a dignidade 
alheia é imperativo moral. O princípio da liberdade do ser humano confere a esse o 
direito de não ser coagido por outrem, e também lhe confere o dever de não coagir as 
demais pessoas. (LA TAILLE, 2010, p. 198). 
 

Para o autor, o princípio da dignidade é absoluto, ou seja, não há legitimidade em 

causar dano à integridade física ou psíquica de uma pessoa. Qualquer argumento que advogue 

contra não possui base ética se avaliado a partir da Declaração dos Direitos Humanos. Já o 

principio da liberdade pode ser considerado relativo ao seu conteúdo, mas deve também ser 

respeitado do melhor modo possível, levando em consideração a relevância da pesquisa. 

O princípio da dignidade refere-se diretamente ao método empregado e à questão do 

sigilo, meio pelo qual a identidade dos sujeitos é preservada. O princípio da liberdade aplica-

                                                 
19 Apêndice “A”. 
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se ao sujeito querer participar ou não do trabalho, podendo sair a qualquer momento. Assim, o 

termo de consentimento desta proposta foi constituído seguindo as ideias do autor, 

informando ao sujeito que está participando desta pesquisa quais são os procedimentos desta, 

e que há possíveis riscos em sua participação. 

A devolução dos resultados será feita à escola através de reuniões com pequenos 

grupos de professores, nas quais será relatado o resultado da pesquisa e se buscará ampliar a 

discussão sobre a importância do professor no processo de desenvolvimento moral do aluno. 

Quanto à divulgação dos dados em artigos e publicações posteriores, serão mantidos 

os mesmos cuidados que na realização da tese proposta e quaisquer outros que emerjam com 

o transcorrer do tempo, afinal, como afirma Spink (2000), o pesquisador e o pesquisado estão 

inter-relacionados desde o primeiro contato até a última ressonância dos dados interpretados. 

 

5.3 DELINEAMENTO E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada através de estudos de casos múltiplos, 

sendo cada caso constituído por um professor que foi considerado significativo para o 

desenvolvimento moral de seus alunos em pesquisa precedente. 

Para Yin (2001), a metodologia de estudos de caso é uma estratégia de pesquisa 

interessante para examinar fenômenos contemporâneos, pois possui ampla capacidade de 

trabalhar com uma variedade de evidências. Define o estudo de caso como uma investigação 

empírica que trabalha um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real. 

O estudo de caso, nessa concepção, aborda questões explanatórias do tipo “como” ou 

“por que”. Quando a investigação foca, com esse tipo de pergunta, mais de um sujeito, trata-

se de um estudo de casos múltiplos – que ainda assim permanece dentro da mesma estrutura 

metodológica, sem que haja uma distinção muito ampla do estudo de caso clássico.  

O autor destaca que o caso múltiplo é interessante por suas provas resultantes serem 

mais convincentes. Devem-se considerar casos múltiplos como se consideram experimentos 

múltiplos, ou seja, seguindo a lógica da replicação, o que é muito diferente da lógica da 

amostragem, que serve para se avaliar a incidência de um fenômeno. Na lógica da replicação, 

buscam-se resultados semelhantes ou contrastantes apenas por razões previsíveis em termos 

teóricos, permitindo um resultado total convincente.  

O objetivo da pesquisa é explicitar o modo como se estabelecem as interações sociais 

na relação professor-aluno e considerar a perspectiva do professor: o que é necessário na 

formação deste para que ele seja capaz de propiciar, e tenha interesse em buscar, o 
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desenvolvimento de relações que o tornem significativo para um adolescente. Isso permitiria 

que o professor acolhesse o aluno na escola e fizesse diferença no desenvolvimento moral de 

seus alunos, auxiliando, consequentemente, na melhoria do conjunto de nossa sociedade. 

A pesquisa também objetiva aprofundar os conhecimentos construídos na dissertação 

de mestrado sobre a relação entre os professores significativos e seus alunos adolescentes, 

compreendendo como se constituem as interações nessas relações e investigando o processo 

de desenvolvimento moral do professor e sua relevância para o modo como compreende suas 

relações com o aluno, e retomar os aspectos afetivos envolvidos nesse processo. 

 
5.4 OS SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

 
Os sujeitos desta tese são oriundos da dissertação de mestrado que antecede esta 

pesquisa. A retomada dos sujeitos se justifica pelo trabalho atual ter como objetivo aprofundar 

os conhecimentos sobre características específicas de professores que podem fazer a diferença 

em termos de desenvolvimento moral do aluno adolescente e sobre as relações entre esses 

dois sujeitos.  

No trabalho precedente, cada caso era constituído por um professor considerado 

significativo em termos de desenvolvimento moral e pelo grupo de alunos que o escolheu. 

Tais professores foram entrevistados na dissertação com o intuito de confrontar as opiniões 

dos alunos com as hipóteses destes sobre o que os jovens atribuíam a eles e sobre como os 

docentes compreendiam a sua relação com os alunos. No entanto, o foco principal eram as 

representações dos adolescentes, não sendo aprofundado o tema do modo como se 

estabelecem as interações entre professor e aluno a partir da perspectiva dos professores, nem 

as características do desenvolvimento moral destes, aqui relevantes.  

Para este trabalho a ideia inicial foi abordar novamente os cinco professores que 

fizeram parte da pesquisa de mestrado e escolher três novos sujeitos para que se obtivesse um 

número mínimo de oito participantes, tornando o recorte mais significativo numericamente, 

no sentido de uma maior possibilidade de exaustão nos dados. Para tal, seriam escolhidos, 

através de um questionário construído para esse objetivo, mais três professores com o mesmo 

perfil, mas que não tinham feito parte da pesquisa anterior e não foram necessariamente 

citados pelos alunos.  

Após a aplicação e análise dos questionários dos professores, surgiram de fato 

diversos professores que poderiam ser compreendidos como significativos para os jovens e 

assim serem possíveis sujeitos desta tese. No entanto, com a realização das entrevistas, 
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tornou-se claro que aqueles que não tinham sido citados pelos alunos no trabalho anterior 

tinham um perfil que se afastava um pouco do descrito pelos adolescentes no que se refere 

principalmente ao tipo de relações que estabeleciam com o grupo e seus objetivos, o que não 

ocorria com aqueles que haviam sido citados, mas não foram abordados em tal pesquisa 

devido ao número menor de alunos os terem apontado. 

Assim, optou-se por escolher, para complementar o número de participantes deste 

trabalho, somente professores que foram indicados pelos alunos no trabalho anterior, mesmo 

que não tivessem respondido ao questionário espontaneamente. 

Desse modo, fazem parte desta pesquisa quatro dos cinco professores trabalhados na 

dissertação (o quinto não mora mais em Porto Alegre) e três professores que foram citados 

pelos alunos no trabalho anterior, mas não trabalhados na época. Destes, um respondeu ao 

questionário de modo espontâneo e os outros dois foram convidados a participar em função da 

indicação pregressa. 

A escola escolhida foi considerada interessante por ter um grupo bastante heterogêneo 

de alunos e professores, pelo fato de ser uma instituição que atende o ensino médio na rede 

pública estadual e se localizar na região central da cidade. A diversidade dos frequentadores 

da escola nos permite estudar a relação dos professores com alunos com características sociais 

e culturais diversas. 

 
5.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário preliminar escrito20 e de 

entrevistas, fundamentados no Método Clínico de Piaget. 

Para investigar o desenvolvimento moral do professor, suas escalas de valores e como 

este compreende sua interação com os alunos, foram utilizadas entrevistas individuais 

fundamentadas no Método Clínico de Piaget, que permite que as concepções dos sujeitos 

entrevistados sejam explicitadas, mesmo que elas sejam inconscientes ou não muito claras 

para os mesmos. Sua essência está em discernir o que é relevante e em situar cada resposta 

dentro do seu contexto mental, nem assumindo tudo o que é dito como de valor, nem 

tampouco se recusando a dar crédito a qualquer resultado proveniente de um questionário.  

 

O bom experimentador deve, efetivamente, reunir duas qualidades muitas vezes 
incompatíveis: saber observar, ou seja, deixar a criança falar, não desviar nada, não 
esgotar nada e, ao mesmo tempo, saber buscar algo de preciso, ter a cada instante 

                                                 
20 Apêndice C 
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uma hipótese de trabalho, uma teoria, verdadeira ou falsa, para controlar. (PIAGET, 
1984/1926, p. 11). 

 

Apesar de o Método Clínico constituir-se, muitas vezes, de entrevista verbal, Delval 

(2002) considera que a essência do método não está na conversa, mas sim no tipo de atividade 

do experimentador e no tipo de interação que estabelece com o sujeito. Assim, “a 

característica do método clínico é a intervenção sistemática do experimentador diante da 

conduta do sujeito” (DELVAL, 2002, p. 68). O autor afirma que o Método Clínico tem 

origem em trabalhos realizados na clínica, onde se pretende estudar o sujeito em profundidade 

para detectar suas características como indivíduo único. Entende que a grande novidade de 

Piaget é utilizar esse método para o estudo de indivíduos normais em evolução. Ele inova ao 

ver o sujeito como único, com sua coerência interna, mas não se centra no peculiar desse 

sujeito, e sim no universal, no sujeito epistêmico: “O verdadeiro problema não é aceitar ou 

repetir os resultados de uma experiência, mas saber como situá-los no conjunto da vida real da 

criança.” (PIAGET, 1977/1932, p. 106). 

Tal método foi utilizado sem, no entanto, replicar os experimentos do autor. O método 

foi adaptado ao foco desta pesquisa, isto é, a verificação dos argumentos e juízos dos 

professores sobre seus valores e sobre suas relações com os alunos, em entrevistas dentro da 

escola, sendo, assim, utilizada a essência do método e da entrevista clínica adaptados a esta 

situação específica de pesquisa. Delval (2002), ao sistematizar o método, sugere que ajustes 

podem ser feitos, afirmando que o próprio Piaget não manteve o método sempre igual, 

adaptando-o aos novos problemas e temas que abordava. 

Delval (2002) entende que as transformações entre as etapas do Método Clínico não 

correspondem a uma evolução em si, mas ao seu enriquecimento e diversificação. O autor fala 

de três tipos de utilização do método: a entrevista livre, quando se trata de averiguar as ideias 

do sujeito sobre fenômenos inacessíveis do mundo natural ou sobre a sociedade; a explicação 

sobre uma situação com transformação de um material, em que as ações do sujeito e suas 

explicações informam sobre suas ideias; e o método não verbal, no qual as hipóteses do 

pesquisador são fundadas na ação do sujeito sobre a realidade, sem linguagem. 

Para esta pesquisa, utilizou-se o Método através da entrevista clínica. Estabeleceu-se 

primeiramente um roteiro básico para a entrevista21, com o cerne do conteúdo a ser 

investigado, o que auxiliou a entrevistadora a manter o foco no tema. As entrevistas foram 

então realizadas mantendo a intervenção sistemática através do questionamento verbal, 

                                                 
21 Apêndice “D”. 
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buscando averiguar o conteúdo do pensamento dos sujeitos e suas ideias, teorias e juízos, 

frente a conteúdos morais, como já realizado na pesquisa de mestrado precedente. 

Em O Juízo moral na criança, Piaget (1977/1932) afirma que, em relação às 

representações de ordem intelectual na pesquisa moral, se a observação pura é o único método 

seguro, ela apenas permite a aquisição de fatos fragmentários e pouco numerosos, e precisa 

ser completada com interrogatórios. Para ele, o único bom método no estudo dos fatos morais 

consiste em seguir de perto o maior número possível de casos individuais. Alerta, no entanto, 

que, se no domínio intelectual o interrogatório é relativamente fácil, apesar de numerosas 

dificuldades de método que apresenta, no domínio moral devemos nos dirigir à realidade de 

uma forma indireta. Não se pode proceder como se o sujeito fosse um laboratório, com o fim 

de dissecar sua conduta moral. O problema moral submetido ao investigado está muito mais 

afastado de sua prática moral do que um problema intelectual de sua prática lógica. 

 

No que se refere às regras morais que a criança recebe do adulto, nenhuma 
investigação direta é concebível através de interrogatório, [...] analisaremos não as 
decisões da criança nem mesmo as lembranças de suas ações, mas a maneira pela 
qual ela avalia esta ou aquela conduta. (PIAGET, 1932/1977, p.  98). 

 

Outros pesquisadores contemporâneos deste programa de pós-graduação, como 

Fernando Becker (1993) em A Epistemologia do Professor, Silvana Wascow em sua 

dissertação de mestrado22 (2005), Tania Marques23 (2005) em sua tese de doutorado, e Mara 

Lago24 (2007) em sua dissertação, não fazem uma replicação de Piaget, mas sim uma nova 

construção para fins de pesquisa, entrevistando adultos e adolescentes. 

César Coll (1987), em Piaget e a escola de Genebra, afirma que Piaget instiga a 

continuar pesquisando e não a fazer uma transposição direta de seu trabalho. A ênfase deve 

estar na utilidade da Epistemologia Genética como instrumento de análise de um fenômeno, 

para identificar os problemas mais significativos e formulá-los de modo a encontrar soluções 

relevantes e adequadas. 

Delval considera que: 

 

O método clínico é um procedimento para investigar como as crianças pensam, 
percebem, agem e sentem, que procura descobrir o que não é evidente no que os 
sujeitos fazem ou dizem, o que está por trás da aparência de sua conduta, seja em 
ações ou palavras. (DELVAL, 2002, p. 67). 

 

                                                 
22 WASCOKOW, Silvana. Os processos disciplinares na escola e a dimensão moral na representação de alunos 
adolescentes 
23 MARQUES, Tania. Do egocentrismo a descentração: a docência no ensino superior. 
24 LAGO, Mara. Autismo na Escola: ação e reflexão do professor. 
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Desse modo, o Método Clínico é essencial a esta pesquisa, que analisa a questão 

privada do desenvolvimento moral do professor e das interações estabelecidas entre ele e seus 

alunos, contemplando também a dimensão universal dos sujeitos.  

Durante a aplicação do Método Clínico, Delval (2002) destaca a importância da 

familiarização com a fala do sujeito. O pesquisador deve abrir mão de sua forma de pensar 

para introduzir-se na forma de pensar do sujeito e, em função disso, não pode atribuir aos 

termos que este utiliza o mesmo sentido que têm para si próprio. O pesquisador deve buscar 

esclarecer qual é o sentido desses termos dentro da estrutura mental do sujeito. 

Para a investigação presente, realizaram-se duas entrevistas com cada sujeito, com 

aproximadamente sessenta minutos. A primeira entrevista teve seu foco especificamente nas 

relações que o professor estabelece com os alunos, buscando mapear como se estabelecem 

essas interações e qual a relevância que o professor dá ao seu trabalho para o desenvolvimento 

moral e cognitivo do aluno. Na segunda entrevista foram investigadas questões relacionadas à 

história pessoal do professor e suas relações com seus professores, procurando conhecer suas 

reflexões a respeito de seu desenvolvimento moral e suas relações significativas em termos 

desse processo. 

 As falas dos professores foram gravadas, transcritas e em seguida analisadas, 

procurando suas representações sobre as questões propostas. Isto é, buscamos seus juízos 

como operações e co-operações relativas às escalas de valores, articulando suas afirmações e 

negações.  

O termo representação, aqui, é utilizado em seu sentido conceptual ou lato. Piaget 

(1990) define o termo representação em sua obra a Formação do Símbolo na Criança:  

 

[...] emprega-se o termo representação em dois sentidos muito diferentes. Na sua 
acepção mais lata, a representação confunde-se com o pensamento, isto é, com toda 
a inteligência que já não se apóia simplesmente nas percepções e movimentos [...] e 
sim num sistema de conceitos ou esquemas mentais. Na acepção mais estrita, ela 
reduz-se à imagem mental ou à recordação-imagem, isto é, à evocação simbólica das 
realidades ausentes [...] poder-se-ia admitir que todo o pensamento se faz 
acompanhar de imagens, portanto, se pensar consiste em interligar significações, a 
imagem será um significante o conceito um significado [...] chamaremos doravante 
representação conceptual a representação em sentido lato e representação simbólica 
ou imaginada [...] a representação no sentido estrito (PIAGET, 1990, p. 87). 

 

Após o levantamento dos dados, eles foram organizados a partir de categorias de 

análise constituídas a partir da fundamentação teórica deste trabalho e posteriormente 

reorganizados com base nas primeiras leituras do material coletado através das Entrevistas 

Clínicas individuais. Tal material foi então analisado à luz da teoria.  
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5.5.1 Acontecimentos na escola 

 

O contato inicial com a escola iniciou com uma ligação telefônica para a supervisora 

pedagógica da época da realização da pesquisa de mestrado, que passou o contato da 

supervisora atual. A supervisora pedagógica atual então se dispôs a marcar um encontro para 

que fossem apresentados os pressupostos, as intenções de pesquisa atual e os procedimentos a 

serem empregados. 

Na breve entrevista inicial, a supervisora do turno da manhã demonstrou interesse pelo 

tema da pesquisa e se colocou à disposição para auxiliar no que fosse necessário para a 

realização da coleta de dados. Em seguida, foi feita a apresentação à diretora da escola, que 

foi bastante solícita e pareceu interessada pelo tema, afirmando que a reflexão sobre o assunto 

poderia ser interessante ao grupo de professores. Foi solicitada pela escola a devolução dos 

resultados da pesquisa aos professores, em reuniões de formação que ocorrem sempre no 

início dos períodos letivos. 

A escolha dessa escola para o trabalho foi feita por se tratar da mesma utilizada na 

pesquisa de mestrado, permitindo assim que fosse continuado e aprofundado o trabalho com 

os mesmo sujeitos, pois muitos permanecem na mesma instituição. Além disso, tal escola 

preenche todos os critérios estabelecidos para a realização desta pesquisa: possibilidade de 

acesso, receptividade da equipe e clientela adequada ao estudo, ou seja, professores que dão 

aula para alunos adolescentes que cursam o ensino médio. 

A equipe da escola aprovou a realização da pesquisa com seus professores, sendo 

entregue à supervisão já nesse primeiro encontro a súmula da pesquisa e uma carta de 

apresentação da universidade, encaminhadas à direção da escola. Nessa mesma data a direção 

assinou o termo de esclarecimento e autorização para a realização da pesquisa nessa escola. 

 

5.5.2 A definição das rotinas de trabalho 

 

Em reunião com a coordenadora pedagógica, ficou estabelecido que ela auxiliaria na 

implementação da pesquisa no que se referia ao contato inicial com os professores, que 

deveria ocorrer nos horário de intervalo tanto da manhã quanto da tarde. 



 85 

O cronograma de trabalho foi alinhavado, com a organização de datas para 

distribuição e coleta dos questionários aos professores. Foram combinadas três datas por turno 

para cada uma dessas atividades, de modo que fosse contornado o dia de folga de todos os 

membros da equipe. A previsão inicial era que essa parte do trabalho ocuparia três semanas. 

As entrevistas ficaram para ser marcadas individualmente para datas imediatamente após a 

coleta e análise dos questionários. 

Foi combinado que a supervisora pedagógica acompanharia cada encontro referente 

aos questionários, para que fosse feita a apresentação formal ao grupo. 

Ao fim da etapa dos questionários, houve uma nova reunião com a supervisora 

pedagógica, que passou uma tabela com os horários de períodos vagos dos professores a ser 

entrevistados, para que fossem marcadas e realizadas as entrevistas dentro desses horários, de 

acordo com o interesse e disposição dos professores. 

 

5.5.3 Adequação do questionário escrito 

 

O questionário25 ou levantamento sobre as relações professor e aluno consistiu em um 

instrumento escrito, com o objetivo de selecionar novos sujeitos para pesquisa que tivessem o 

perfil adequado, ou seja, professores que fossem significativos em termos do desenvolvimento 

moral do aluno.  Suas questões buscaram abranger dados sobre o tipo de relação que o 

professor estabelece com os alunos, algumas informações sobre o seu processo de 

constituição de valores e seus valores atuais que se refletem na relação com o aluno. O 

instrumento era uma síntese do que foi abordado posteriormente nas entrevistas. 

A aplicação do questionário com o objetivo de ajuste do instrumento ocorreu com dois 

professores que também trabalham com alunos adolescentes, porém de outra escola com o 

mesmo perfil da eleita para esta tese. Optamos por não realizar essa etapa na escola escolhida 

para o todo do trabalho, na tentativa de aproveitar o maior número de possíveis sujeitos nesse 

local. Ambos os professores eleitos para essa etapa, apesar de terem se mostrado solícitos e 

interessados em participar, não responderam ao instrumento. 

Tal reação levou a uma revisão do instrumento, sendo formulada uma nova versão do 

mesmo. Compreendemos que ele precisava ser mais específico e explícito em suas questões, 

                                                 
25 Em apêndice 



 86 

ou seja, apresentar questões menos abertas. Yin (2001) destaca que o estudo piloto auxilia o 

pesquisador a aprimorar os planos para a coleta de dados, tanto em relação ao conteúdo dos 

dados quanto aos procedimentos que devem ser seguidos. 

 

5.5.4 Aplicação do questionário  

 

A aplicação do questionário iniciou com as entregas do material aos professores e a 

determinação de datas para seu retorno, de acordo com o que foi solicitado pela equipe da 

escola. A supervisão acreditava que eles não teriam tempo nem disposição para respondê-lo 

no período de trabalho. 

Nas datas marcadas para distribuição do material, os professores, em sua maioria, 

reagiram bem, fizeram alguns questionamentos sobre o instrumento e aceitaram participar da 

pesquisa. Apenas uma professora se manifestou de modo negativo, afirmando que “não 

gostava desse tipo de coisa e que, portanto, não iria participar”, o que foi prontamente aceito. 

Nessa oportunidade, foram explicados os objetivos do trabalho, o instrumento em si, 

os cuidados éticos e o termo de autorização. Em seguida, foram marcadas duas datas para que 

fossem recolhidos os questionários e foi combinado que os que tivessem disponibilidade e 

interesse participariam, em função de suas respostas, das entrevistas presenciais. 

Ao longo de dois meses foram realizadas inúmeras visitas à sala dos professores, local 

estabelecido para o recolhimento do material, nos horários combinados. O retorno dos 

professores foi muito lento. Sempre, ao chegar na sala, poucos traziam o questionário, mas 

muitos solicitavam que se marcasse uma nova data, pois eles queriam participar, mas tinham 

esquecido o instrumento, ou ainda não tinham tido tempo de responder. 

Essas visitas foram estendidas até uma data que foi estabelecida como limite pela 

pesquisadora e pela supervisão, sendo que no último dia ainda havia professores com o 

mesmo tipo de afirmação. Uma data final foi escolhida em função do cronograma da tese, mas 

principalmente porque passou a ser percebido um mal-estar entre os professores que 

terminaram por optar em não participar: eles pareciam ter passado a se sentir constrangidos 

pela presença da pesquisadora. 

A reação do grupo de professores ao trabalho foi, assim, bastante diferente do trabalho 

anterior, em que tanto alunos quanto professores escolhidos ficaram entusiasmados com a 
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participação. Aqui tivemos tanto os que se interessaram muito, passando pelos que apenas 

responderam ao questionário, os que resolveram não participar, chegando aos que se sentiram 

incomodados com o trabalho. 

Foram distribuídos um total de trinta questionários a um grupo de trinta e três 

professores; destes, doze responderam ao instrumento.  

Uma primeira análise do questionário trouxe uma série de dados interessantes ao tema 

pesquisado. Foi então escolhido um número de nove sujeitos, um a mais do que o previsto 

para realização do trabalho, seguindo os critérios descritos anteriormente para que fossem 

realizadas as entrevistas. 

Destes sujeitos que responderam a este questionário, quatro já haviam sido escolhidos 

na pesquisa anterior pelos adolescentes e trabalhados na dissertação, e cinco foram eleitos 

apenas através do instrumento escrito, conforme descrito na tabela abaixo. Entre os novos 

escolhidos, o professor que chamaremos GH tinha sido escolhido pelos alunos, mas não 

participou da pesquisa anterior. 

Professores 
sujeitos da 
pesquisa 

 

Professores 
participantes da 

pesquisa anterior  

Professores 
eleitos pelo 
questionário 

KL X  
MN X  
CD X  
IJ X  

GH  X 
OP  X 
QR  X 
ST  X 
UV  X 

 

5.5.5 As entrevistas 

 

As entrevistas efetuadas foram semiestruturadas e fundamentadas no Método Clínico, 

incluíram indagações a partir das questões iniciais, para ter clareza das representações dos 

sujeitos da pesquisa. Estas seguiram o alerta de Delval (2002) sobre a necessidade de escolha 

de um núcleo básico de perguntas, que se refira aos aspectos fundamentais da pesquisa e que 

seja feito a todos os sujeitos, permitindo que as respostas sejam comparadas. 

De acordo com Delval (2002), na aplicação do Método, em cada momento da 

interação com o sujeito, o experimentador tem de procurar deixar claro o sentido das ações ou 
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explicações do sujeito e, para isso, formular hipóteses acerca de seu significado, o qual tenta 

comprovar imediatamente através de sua intervenção. Tal intervenção deve ser sistemática, 

reagindo às ações ou respostas do sujeito, e sempre guiada pela tentativa de descobrir o 

significado de suas ações ou explicações.  

Foram assim realizadas dezoito entrevistas, em um primeiro momento, com os nove 

sujeitos selecionados na etapa anterior, sendo, como previsto, duas entrevistas com cada 

sujeito, com aproximadamente sessenta minutos. No entanto, a ordem das entrevistas foi 

invertida, a primeira foi sobre as relações que o professor estabelece com os alunos, buscando 

mapear como se estabelecem essas interações e qual a relevância que o professor dá ao seu 

trabalho para o desenvolvimento moral e cognitivo do aluno, e a segunda sobre questões 

relacionadas à história pessoal do professor e suas relações com seus professores, procurando 

conhecer seu processo de desenvolvimento moral e suas relações significativas em termos 

desse processo. A inversão da ordem das entrevistas ocorreu para que aquela que possui um 

conteúdo mais pessoal ficasse para o segundo encontro, em que já estava estabelecido um 

vínculo maior entre entrevistadora e entrevistados. 

Ao longo de dois meses, as entrevistas ocorreram com a seguinte rotina: no início da 

semana se verificava a disponibilidade de horários livres dos professores através do mural. A 

entrevistadora ia então à escola nestes horários vagos e procurava os professores, que em sua 

totalidade se mostraram bastante accessíveis, e marcava com eles as entrevistas em outros 

horários, também disponíveis, entre as aulas, de modo que fosse mais adequado para os 

professores, podendo isso ocorrer na mesma semana ou não. 

A cada nova entrevista, era necessário solicitar uma sala para a vice-direção. Houve 

muita dificuldade nesse sentido, sendo que ao longo do processo os professores passaram a 

tomar para si essa tarefa, o que de certo modo possibilitou o trabalho. 

No início da entrevista, os professores eram informados brevemente sobre os objetivos 

da pesquisa e o porquê de sua escolha como sujeito. As entrevistas transcorreram com uma 

participação bastante interessada e atenta dos professores, sendo gravadas e tendo uma 

duração média de sessenta minutos, como já explicado.  

Após a realização das entrevistas dos primeiros nove sujeitos selecionados, quatro 

oriundos da pesquisa anterior e cinco selecionados pelo questionário, foi feita uma análise 

preliminar do material. Tal análise apontou, como já mencionado, ser mais interessante nos 

atermos a sujeitos indicados pelos alunos na pesquisa que antecede este trabalho. Assim, 

retomamos o material coletado para a dissertação e verificamos, em seguida, quais 
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professores citados pelos alunos e ainda não trabalhados ainda estavam na escola. A partir do 

contato com esses professores, dois se mostraram interessados em participar da pesquisa.  

O período de entrevistas se encerrou, então, com esses dois novos sujeitos. Passamos 

então para a transcrição das vinte e duas entrevistas e posteriormente para a síntese de cada 

uma delas. 

Yin (2001) afirma que pouquíssimos estudos de caso terminarão exatamente como 

foram planejados, sendo necessárias pequenas ou grandes alterações ao estudo inicial, para 

que o procedimento seja adequado ao propósito original da investigação, sendo preciso, 

assim, o rigor, mas não a rigidez. 
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6 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

 

As categorias de análise desta pesquisa foram inicialmente constituídas a partir da 

fundamentação teórica deste trabalho e foram reorganizadas com base nas primeiras leituras 

do material coletado através das Entrevistas Clínicas individuais. Definiram-se três categorias, 

destacadas a seguir: 

 

6.1 A GÊNESE DO DESENVOLVIMENTO MORAL DO PROFESSOR  

 

Esta categoria tem o objetivo de explicitar as teorias, reflexões e a compreensão do 

professor sobre seu desenvolvimento moral. Trata-se da busca da perspectiva histórica do 

desenvolvimento moral do professor e, a partir disso, inferir algo sobre como se constitui a 

escala de valores desse sujeito. Esta categoria busca também, através dos relatos dos sujeitos, 

fatores que o pesquisador considere relevantes ao tema, mesmo sem a devida tomada de 

consciência do entrevistado. 

Destaca, também, a teoria sobre o desenvolvimento moral, seus relatos de experiências 

e os juízos que o entrevistado faz sobre sua prática, e busca as relações entre esses dados com 

o intuito de compreender as características desse desenvolvimento. Além disso, identifica 

quais foram as referências citadas por cada professor como mais significativas para a sua 

constituição moral e de que maneira ele acredita que elas influenciaram a construção de sua 

escala de valores, em especial aqueles valores que se referem ao seu modo de se relacionar 

com o aluno. 

Desse modo, através da análise da teoria de desenvolvimento do professor e das 

experiências e reflexões relativas ao seu próprio desenvolvimento moral, pretende-se inferir 

seu grau de centração e descentração, como percebe ou não as diferentes influências em seu 

desenvolvimento e as tomadas de consciência sobre as relações relevantes para a constituição 

de sua própria escala de valores, e se essa evolução se mantém em movimento. 
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6.2 ETAPA ATUAL DO DESENVOLVIMENTO MORAL DO PROFESSOR 

 

Esta categoria busca o contexto atual do desenvolvimento moral do professor. Trata-se 

de uma análise situacional, procurando evidenciar características da etapa atual do 

desenvolvimento moral do professor, a partir de suas concepções e objetivos nas relações com 

seus alunos e com a sua vida. Tal categoria busca as coerências e incoerências de suas ações, 

suas reflexões e valores em questão. 

Tais evidências emergem do modo como o professor coordena as diferentes 

perspectivas envolvidas na relação com o aluno, ou seja, se tem uma visão mais ou menos 

complexa do processo, se inclui ou não os sujeitos que estão contemplados na relação, e se 

apresenta mais ou menos indicadores de descentração. 

Nesta categoria se busca, mais que o conteúdo específico das respostas, também os 

argumentos do professor que demonstram como ele articula questões particulares e sociais, 

além de como concebe as relações de hierarquia em sala de aula. 

A categoria considera, nas respostas do professor, sua consistência, coerência e 

descentração na argumentação. Analisa se ele é capaz de pensar em várias possibilidades e 

coordená-las sem isolar a questão, se seu ponto de vista expressa um dogma ou uma reflexão, 

a favor ou não da reflexão do aluno. 

Desse modo, busca-se compreender, a partir das reflexões do professor, seus valores 

relacionados a afetos, conhecimento, dever, equilíbrio nas trocas – visto como mensuração 

dos serviços e satisfação –, além de suas possibilidades de descentração. Esta categoria tem 

como objetivo, assim, compreender a qualidade e a intensidade da relação do professor com 

seus alunos, e se há equilíbrio nas trocas, a partir do modo como ele se posiciona nas mesmas. 

Tal postura é compreendida, aqui, como resultado de seus valores, incluindo a dimensão 

afetiva (como interesse), e a cognitiva (como capacidade de diferenciar meios e fins), a 

distância entre a conduta inicial e os objetivos a alcançar, e a capacidade de coordenar 

diferentes perspectivas em uma totalidade. 
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6.3 A RELAÇÃO COM O ALUNO COMO EXPRESSÃO DOS VALORES DO 

PROFESSOR 

 

A categoria tenta mapear o tipo de ação usual do professor na busca do 

desenvolvimento do jovem, considerando que essa ação usual permitirá a diferenciação de sua 

filiação a uma abordagem mais dogmática – no sentido da formulação heterônoma – sobre 

que é certo ou errado em termos absolutos, ou a uma abordagem co-opertativa – no sentido da 

formulação autônoma – que favoreça a reflexão do jovem, levando em consideração 

diferentes pontos de vista. 

Considera a capacidade do professor para coordenar pontos de vista, a sua 

epistemologia, mesmo que inconsciente, entendendo que quanto mais descentrado for o 

sujeito e mais filiado a uma epistemologia interacionista, mais propiciará a reflexão do aluno. 

A categoria busca, ainda, a compreensão das metas e objetivos que podem ser 

encontrados implícitos no relato do fazer e nas argumentações e juízos do professor. Entende-

se que, a partir desses dados, se poderá ir além do conteúdo dos valores e identificar como 

eles refletem uma busca mais imediata de objetivos atuais centrados em interesses particulares 

ou uma busca de objetivos futuros abrangendo interesses para o todo da sociedade. 
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7 RESULTADOS ALCANÇADOS   

 
 

A análise dos dados foi realizada a partir do material coletado e através das categorias 

de análise fundamentadas na teoria que embasa este trabalho, a Epistemologia Genética. 

 

7. 1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas com os professores, como já abordado na metodologia deste trabalho, 

ocorreram de forma individual, tendo como objetivo investigar o desenvolvimento moral do 

professor, sua escala de valores e como ele compreende sua interação com os alunos, sendo 

utilizadas entrevistas fundamentadas no Método Clínico de Piaget.  

As vinte e duas entrevistas gravadas foram transcritas integralmente e digitadas. Em 

um segundo momento, elas foram editadas, sendo retiradas expressões e frases repetidas ou 

incompletas, assim como argumentos que não se referiam ao assunto da pergunta ou tema 

tratado. Em alguns casos, foi necessário um ajuste na estrutura da frase para o melhor 

entendimento das ideias do sujeito, sem, no entanto, alterar o conteúdo da entrevista. Foram 

mantidos os dados que traziam relatos, juízos e argumentações dos professores sobre o tema 

da pesquisa. 

A análise buscou argumentos dos sujeitos e suas hipóteses subsequentes, não 

utilizando a teoria da análise do conteúdo, mas tendo como inspiração o Método Clínico de 

Piaget. Deste modo nesta análise trabalhou-se, mais que com as unidades de fala, com as 

unidades de sentido nas declarações dos sujeitos, procurando conhecer seus valores, ainda que 

não diretamente declarados. 

As respostas foram reunidas para a apresentação dos casos, por categorias de análise, 

sendo desconsiderados relatos, juízos ou argumentações que descaracterizassem o foco 

principal desta pesquisa. É importante ressaltar que, ao longo da entrevista, as respostas foram 

muito dialogadas, pois essa foi conduzida através de intervenções na perspectiva da contra-

argumentação, típica do Método Clínico, procedimento orientado para verificar como se 

estrutura o pensamento que fundamenta as teorias ou hipóteses do sujeito. 
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Os nomes originais foram substituídos por letras aleatórias, o gênero passou a ser 

masculino em todos os relatos e os nomes das disciplinas foram suprimidos, com o intuito de 

preservar, da melhor forma possível, o anonimato dos professores. 

Nesta etapa, são apresentados os dados selecionados das entrevistas dos professores, 

organizados como casos. Cada caso contém paráfrases dos trechos das entrevistas, juntamente 

à análise desses dados.  

A análise dos casos apresenta características dos professores inferidas através de seus 

relatos nas entrevistas. Tais dados são avaliados para buscar compreender como os valores 

desse professor estão estruturados, se mais próximos de uma posição mais autônoma ou mais 

heterônoma. Tal análise busca compreender também o posicionamento de seus investimentos, 

entendidos como seus esforços para alcançar resultados mais egocêntricos, ou seja, na busca 

de um retorno atual, ou mais descentrados com retorno no tempo (virtual), que pode ser a 

médio ou longo prazo, ou mesmo desinteressado, como refere Piaget na análise das equações 

para compreensão de como se constituem e mantêm as relações em Estudos Sociológicos 

(1973/1965) 

Busca também inferências sobre o juízo do professor sobre seu desenvolvimento 

moral e sobre as influências de seus valores na sua relação com os alunos. A investigação 

procura inferir, assim, dados sobre a estruturação da escala de valores desse sujeito e como 

essa estruturação se reflete na relação com o aluno. É importante atentar que, para Piaget, ao 

observarmos o modo de relações dos sujeitos e suas escalas de valores, veremos toda uma 

variação entre os extremos, e que o mais comum é que cada sujeito se encontre em uma etapa 

intermediária entre a autonomia e a heteronomia, sendo que o mesmo ocorre em relação ao 

tipo de investimento primordial daquele sujeito. 

A abordagem dos temas dentro de cada categoria segue o roteiro da entrevista e o 

fluxo das ideias de cada professor. É importante ressaltar que após realizar a construção dos 

casos e sua análise exaustiva, cujo resultado consta nesta tese, houve uma nova edição para 

apresentação neste texto. Desse modo, são apresentadas apenas falas que não comprometem a 

preservação das identidades dos sujeitos, tendo sido suprimidas grande parte das declarações 

dos sujeitos. 
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7.1.1 Análise caso AB 

 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor acredita que os valores de uma pessoa se constituem através dos 

exemplos, muito mais do que através do que é transmitido oralmente, e que também se 

formam através da cultura e das crenças religiosas. Entende, além disso, que seus valores 

pessoais se constituíram, em primeiro lugar, na relação com sua família. 

Em seguida, aponta a universidade como sua primeira experiência de independência e 

contato com mundo externo, destacando essa etapa como um divisor de águas, em sua 

compreensão sobre o que é certo ou errado na vida. Cita como tendo sido relevantes aqui as 

leituras e relações com pessoas diversas das de seu núcleo familiar, além de grupos culturais 

diversos. Reflete que na família os exemplos são muito parecidos, todo mundo age mais ou 

menos do mesmo jeito, já em “um mundo de diversidade” se deu conta que existem diversas 

referências, passa a pensar sobre coisas que não lhe pareciam problemas, que eram dadas 

como certas. 

A partir desses juízos podemos observar a relevância da influência dos valores de sua 

família para a constituição de sua escala, mas de um modo refletido. Para Piaget, mesmo o 

sujeito autônomo pode continuar aplicando em suas ações regras primeiramente impostas, 

mas de maneira autônoma, a partir da reflexão e descentração. A partir desses argumentos, 

podemos supor que AB compreende o desenvolvimento moral como algo que ocorre através 

das experiências do sujeito, não somente através da simples transmissão oral, e que se trata de 

um processo que se estende ao longo da vida do sujeito, ideia vinculada aos pressupostos da 

Epistemologia Genética. 

O relato do processo que ocorre na universidade nos sinaliza uma etapa de alteração de 

valores, pois nosso sujeito tem contato com valores diferentes dos seus, reflete e descentra, o 

que propicia uma reorganização em sua escala de valores e, por conseguinte, desenvolvimento 

moral. 

Ao falar sobre professores significativos, AB cita um que se destaca no sentido da 

politização e análise do contexto histórico do mundo atual, relatando que pela primeira vez 

passou a pensar sobre a questão da exploração e da desigualdade social. Pondera que antes, 

lhe faltava informação sobre a realidade social e que, naquele momento, frente a novos 

conhecimentos, passa a refletir e se desenvolve a partir disso. É interessante tal ideia, pois 
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descreve como a informação e a possibilidade de reflexão levam à alteração de valores por 

parte do nosso sujeito. 

Ainda sobre esse professor, nosso sujeito descreve uma relação distante no sentido 

afetivo, mas que buscava a reflexão do aluno e o diálogo, com o professor desafiando o aluno, 

que tinha que pensar e desenvolver o raciocínio. Trata-se de uma relação de respeito mútuo e 

de desafio cognitivo, que pode ser relevante em termos de desenvolvimento moral mesmo que 

não inclua o afeto, no sentido do senso comum. O conhecimento parece ser um valor 

importante para ambos, o que cria uma linguagem em comum que sustenta o equilíbrio da 

relação 

O professor acredita que uma pessoa pode ter alguns valores semelhantes aos seus e 

outros diversos, sendo possível, mesmo assim, uma escala em comum. Demonstra um modo 

de pensamento mais complexo em termos de desenvolvimento moral, fugindo da dicotomia 

pessoas boas e más, característica da heteronomia, para uma compreensão mais ampla, 

autônoma. 

AB traz ainda a relação com uma professora muito exigente que respeitava sua 

produção intelectual, o que o auxiliou na construção de sua “segurança como professor”. 

Podemos pensar que o alto nível de exigência na produção intelectual, como valor em comum 

entre os sujeitos, era o que sustentava uma relação de respeito mútuo. Esse juízo nos faz crer 

também que a valorização desse professor pela produção de AB resulta em uma autoavaliação 

positiva de AB, logo em valorização de si. 

Além disso, descreve, ao longo das entrevistas, uma série de situações em que sua 

reflexão sobre os acontecimentos na relação com os alunos lhe faz passar a pensar de um 

modo diferente. Aparenta, portanto, através de uma relação de autonomia e respeito mútuo 

com os adolescentes, reorganizar sua escala de valores, o que pode resultar em 

desenvolvimento moral do professor também. Ele reflete, passa a pensar diferente, e ajusta 

sua prática, o que é característica de um professor significativo. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

O professor afirma que sua gratificação na relação com o aluno vem da realização de 

seu objetivo maior, que é conseguir que o aluno descubra o prazer em sua matéria e que tenha 

crescimento em termos de aquisição de cultura geral. Vem também da boa relação com o 

grupo.  Indica assim, como gratificantes o aprendizado do aluno e o retorno afetivo; assim, 

podemos compreender que isso equilibra e mantém essa relação, e que se trata de um 
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investimento com retorno atual. Ele investe no aluno e o aluno responde, o que faz com que 

ele volte a investir. 

AB diz que se renova na relação com o aluno e que compreende outras realidades 

através deles. Aparece aqui uma troca de valores, na medida em que os alunos também 

prestam um serviço ao professor. Ele argumenta no sentido de um retorno atual do seu 

investimento e do desenvolvimento de ambos os pólos da relação. 

Outro fator que o move, é a troca afetiva, que define como carinho desinteressado. 

Aparece aqui, também, uma troca com retorno atual. Há uma relação de respeito mútuo e de 

covalorização, em que o professor investe afetivamente no aluno, que responde do mesmo 

modo com investimento afetivo.  

AB afirma que se preocupa que os alunos tenham uma visão crítica do mundo, que 

eles não aceitem as coisas, as informações, passivamente. Quer que tenham a capacidade de 

pensar sobre aquilo que eles recebem. Essa argumentação parece indicar que ele busca a 

reflexão do aluno, o que é relevante tanto para seu desenvolvimento cognitivo quanto moral. 

Essa abordagem faz crer que a autonomia do aluno é um objetivo e um valor importante para 

ele. 

O professor entende que, para que seu trabalho tenha sentido, tem que acreditar que 

está mudando o futuro dos adolescentes. Tal argumento traz em si uma preocupação mais 

ampla com o ser humano, tratando-se aqui de um investimento desinteressado. Investe 

buscando o bem-estar do outro, mesmo que não possa agora perceber seu êxito, e uma relação 

com um investimento desinteressado no aluno.  

Em diversos trechos de sua argumentação demonstra autonomia, ao acreditar que 

diferentes escalas de valores podem ser válidas, algo que reflete características de uma moral 

autônoma. Nos fala sobre propiciar a descentração do aluno, reflete ainda uma preocupação 

com uma questão mais ampla, que é a intolerância. Tal investimento é de ordem 

desinteressada, pois investe buscando uma melhoria na sociedade. 

Nosso sujeito afirma que tende a investir nos alunos que são mais propícios, estão 

mais abertos ou interessados, e que se frustra ao não obter resultado. Essa escolha nos remete 

novamente à ideia de que, em suas relações com os alunos, faz investimentos buscando o 

retorno atual ou um retorno virtual, ou seja, não precisa ser imediato, mas ele aguarda como 

retorno de investimento que seus objetivos sejam alcançados a curto ou médio prazo. 
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Sobre o que move um professor a ser significativo, AB acredita que é se divertir junto 

com o aluno e ver algo em que ele investe tendo “um retorno positivo”, e o sentimento de 

“fazer o que faz de modo bem feito”. Com essa argumentação, reforça a suposição da análise 

acima e traz ainda como gratificação o cumprimento da tarefa da melhor maneira possível. 

Ser competente em sua profissão é um valor importante para AB, e talvez o execute também 

como um ato de vontade. 

Desse modo, pensando nos juízos do professor ao longo da entrevista sobre o que o 

gratifica, podemos entender que oscila entre os dois tipos de investimento mais próximo do 

desinteressado, quando investe buscando o desenvolvimento futuro do aluno e o atual, talvez 

o que predomine em sua argumentação. 

Nosso sujeito acredita que a escola tem a função da aprendizagem das relações, e 

teoriza afirmando que a falta de limites dos alunos se dá por desconhecimento das regras 

sociais, em função de passarem a maior parte do tempo sozinhos, sem a presença dos pais. 

Devido a isso, acredita que a escola deva fazer um pouco o papel de pai e mãe, o que deve ser 

feito “com cautela”, uma vez que os alunos são de periferia, onde acredita que os valores 

sejam diferentes dos do seu meio. Essa afirmação é bastante interessante por perpassar a ideia 

de que o professor acredita que escalas de valores com valores diferentes dos seus podem 

existir e ser válidas, demonstrando um bom nível de descentração. Tal afirmação também nos 

indica que AB acredita em um desenvolvimento moral que se dá ao longo do 

desenvolvimento de uma pessoa, ideia que expressa uma perspectiva evolutiva compatível 

com a Epistemologia Genética. Além disso, remete a uma dificuldade atual não de falta de 

valores, mas da existência de valores e escalas diversas, o que nos lembra os escritos La Taille 

(1999) sobre uma característica atual de valores em crise, ou seja, os valores seguem 

existindo, mas estão se transformando.  

O professor apresenta uma longa teoria sobre a falta de coerência nas discussões dos 

adolescentes que aparece também em suas construções de textos, e exemplifica dizendo que 

eles preferem vencer uma discussão, ou argumentação, a manter a coerência nos argumentos 

do discurso. Tal argumentação é interessante, por demonstrar que o professor é capaz de 

relacionar desenvolvimento cognitivo e moral, demonstrando que estes andam em paralelo, 

como afirma Piaget.  

Argumentando sobre a relevância do investimento social da escola na formação do 

cidadão, justifica afirmando que se o aluno não passar a ter um padrão adequado de 

comportamento social, isso será um problema para todos, pois é na mesma sociedade em que 
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vivemos que ele vai estar daqui a pouco. Esse juízo pode remeter a um investimento 

desinteressado, por tomar a questão da sociedade, do plural, além do particular. Pode também 

remeter a uma posição mais egocêntrica, de receio de vir a conviver com pessoas que podem 

vir a protagonizar violência social no futuro. 

O professor relata que algo que se transformou, entre o início de sua carreira e os dias 

de hoje, foi ter aprendido a respeitar o aluno de um modo diferente. Isso aconteceu quando 

abandonou a ideia do aluno vadio e passou a compreender certo tipo de desinteresse como 

reflexo da falta de perspectiva. Aqui AB nos fala de uma mudança na valorização do aluno 

em sua escala, descrevendo um processo no qual passa a ver o aluno como uma pessoa, que 

tem dificuldades, que tem problemas, que vive em uma realidade diferente da sua e afirma 

que, com isso, passou a respeitá-lo ainda mais. Ele parece se desenvolver moralmente na 

relação com o aluno, passando a descentrar, ou seja, se colocar no lugar dele e tentar 

compreender sua realidade. Essa possibilidade de diálogo abre espaço para o respeito mútuo e 

para que a relação se mantenha. 

Nosso sujeito afirma, ainda, seguindo esse raciocínio que passou de uma visão mais 

antagônica de que eles não queriam nada e então não mereciam muito esforço, a pensar o 

contrário. Que é necessário achar um jeito de tocar esse aluno, que parece impermeável. Esse 

movimento faz lembrar o conceito de sustentação solidária de Estrazulas (2003), ou seja, 

quando é feito um investimento massivo no outro sem a espera de um retorno atual, mas 

buscando o seu desenvolvimento. 

AB diz acreditar que sua relação com os alunos pode trazer transformações nos 

valores dos mesmos, argumentando que percebe isso quando encontra alunos antigos e eles 

relatam que algo que ele lhes falou provocou mudanças em suas ações ou no seu modo de ver 

a vida, no entanto, afirma que não sabe exatamente como isso ocorre. Assim, tais casos 

explicitam uma conservação no tempo, isto é, algo do que o professor fez, investimento, que 

ele já não lembra, é conservado como valor pelo aluno. 

Ao refletir sobre o que é necessário para que um professor seja significativo em termos 

de desenvolvimento moral, nosso sujeito entende que o fator mais relevante é a questão 

afetiva, à qual se vincula a empatia e o respeito. Entende que o aprendizado só se dá a partir 

do vínculo entre professor e aluno, e aponta também o domínio do conteúdo como necessário 

para não perder a empatia/respeito do adolescente desafiador. Desse modo, descreve a busca 

de relações de respeito mútuo com os alunos, que são necessárias para chegar a relações de 

autonomia. 
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• A relação com o aluno como resultado dos valores do professor 

O professor descreve uma relação bastante informal e próxima com seus alunos, na 

qual há uma hierarquia, mas “não de modo tradicional”. Talvez ele refira uma relação de 

autoridade, mas não de autoritarismo, como refere La Taille (1999), tipo de relação necessária 

mesmo em uma relação autônoma em sala de aula. Afirma que “existe respeito, tanto deles 

como meu com eles”, provavelmente descrevendo uma relação de respeito mútuo.  

Entende que a relação é baseada no afeto e na busca da comunicação, que se diverte 

dando aula, e que procura que os alunos se divirtam também. Além disso, busca que sejam 

feitos acordos sobre questões burocráticas, através do diálogo, mas não admite desrespeito. 

Parece manter a hierarquia necessária à sua função em sala de aula, ao mesmo tempo em que 

propicia a cooperação e o respeito mútuo. Ele se sente gratificado pelo retorno afetivo do 

aluno, um dos valores que provavelmente mantém a relação. Um bom ambiente em sala de 

aula é apontado como relevante para o desenvolvimento do aluno, segundo autores como 

Araújo (1999) e Andrade (2003). 

AB afirma que a escolha do aluno de quem será mais próximo ocorre inicialmente por 

empatia, e em seguida afirma se aproximar mais dos que gostam de sua aula ou da matéria, ou 

aqueles que se destacam intelectualmente. Tal juízo está de acordo com suas argumentações 

anteriores, as quais apontam que o que mantém sua relação com os alunos é o retorno atual de 

seu investimento. Aqui aparece novamente o conhecimento e o afeto como valores.  

Sustenta que sua relação com o aluno mudou quando passou a se divertir com eles, o 

que teria feito com que viesse a gostar mais do que faz e dos alunos. Conta que isso 

transformou sua relação, de modo que se sente ligado a eles mesmo quando estão fora da 

escola. Esse argumento se torna interessante quando evocamos a posição dos alunos 

pesquisados na dissertação de mestrado que precede este trabalho, os quais caracterizaram um 

professor significativo como aquele que permite uma relação pessoal que, para eles, se 

caracteriza também por “ser o mesmo dentro e fora da sala de aula”.  

Uma intervenção que considera importante para o desenvolvimento moral do aluno é a 

troca afetiva. Além disso, acha relevante estar aberto para conversas informais, pois entende 

que elas propiciam uma aproximação maior. Assim, ele se prontifica a conversar com os que 

o procuram, e busca aqueles que percebe que estão com algum problema. Com essa 

argumentação, demonstra interesse na proximidade e na troca afetiva com o aluno, 
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características elencadas como importantes para um professor significativo na pesquisa que 

antecede este trabalho. 

 

7.1.2 Análise do caso CD 

 
• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor acredita que os valores de uma pessoa se constituem através de sua 

vivência e dos exemplos, ou seja, do que ele vê e do que ele vive. Para CD, os valores morais 

se alteram com o tempo, com o que chama de “amadurecimento”, e através do convívio com 

outras pessoas. Sua argumentação nos remete à ideia de que acredita em um processo de 

desenvolvimento moral ao longo da vida de uma pessoa, e que isso se dá também através das 

relações entre as pessoas, o que pode ser vinculado aos pressupostos da Epistemologia 

Genética. 

Quando refere à sua própria constituição moral, afirma que sua família lhe ensinou o 

que é certo ou errado na infância e na adolescência.  Relata que mais tarde houve 

transformações a partir da relação com outras pessoas. Aqui novamente há uma compreensão 

ativa do processo, em que refere o crescimento em termos de valores como algo que ocorre ao 

longo da vida.  

CD não destaca muito a influência de seus professores na construção de seus valores, 

aponta mais casos de admiração profissional na relação com seus professores. Refere um de 

seus professores como influente, que se caracterizava por conseguir chamar a atenção das 

crianças e fazer um atendimento personalizado, indo de classe em classe e estabelecendo, 

portanto, o que poderíamos chamar de uma relação mais pessoal com o aluno, característica 

necessária a um professor significativo em termos de desenvolvimento moral (GALLEGO, 

2006), de acordo com os adolescentes da pesquisa de mestrado que antecede esta tese. 

Nosso sujeito relata admirar um professor seu, que tinha domínio do conteúdo, 

explicavam bem, era divertido e ético, sendo muito bom no que fazia. Descreve aqui como 

admirado, novamente, um professor com características muito parecidas às do professor 

significativo como analisado acima.  

CD acredita que foi influenciado, em termos de valores, por amigos, colegas 

admirados, e pessoas que são exemplos positivos, ou negativos, em sua vida, e cita também o 

contexto social. Esse trecho é interessante por demonstrar que pratica trocas autônomas com 
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seus pares e com pessoas com escalas de valores diversas das suas, o que resulta em 

descentração e, consequentemente, desenvolvimento moral.  

CD afirma que busca formação contínua, algo que lhe favorece também em termos de 

constituição de valores. A formação continuada é apontada por pesquisadores como Lago 

(2007) como relevante para a constituição do bom professor. 

O professor faz um interessante relato sobre sua possível influência sobre o 

desenvolvimento moral de seus alunos, através de suas atitudes e de seu comportamento 

pessoal. Afirma que no início de sua carreira isso não lhe parecia possível e que foi se dando 

conta dessa possibilidade e mesmo de sua importância aos poucos, com a experiência da 

relação com o aluno e com o trabalho em escolas com filosofia religiosa, e conta que passou a 

pensar sobre o tema da formação do aluno como cidadão. Aqui podemos inferir que o contato 

com teorias filosóficas e valores diversos dos seus, juntamente com sua reflexão, propiciaram 

que a formação mais ampla do aluno passasse a ser um valor para esse professor. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

CD afirma que sempre gostou de ser professor e que o que mais lhe gratifica é o aluno 

conseguir entender o conteúdo de sua aula. Podemos compreender que se trata de uma relação 

com gratificação atual: ele investe no aprendizado do aluno, o que é um valor para ele e se 

gratifica quando obtém êxito nessa tarefa, o que sustenta a relação. 

O professor comenta que às vezes é difícil saber o quanto se está atingindo um aluno, 

e diz sentir-se muito gratificado quando o aluno expressa reconhecer seu trabalho de um 

modo mais concreto. Essa argumentação é interessante, pois nos remete diretamente às 

equações de Piaget. CD está nos falando de um reconhecimento atual a um serviço prestado, 

isto é, ele investe no aluno, que devolve esse serviço através do reconhecimento e da gratidão. 

Ele aponta isso como mais importante inclusive que seu salário. Esses indícios equilibram a 

relação, gratificam o professor, e fazem com que ele continue investindo nesses alunos. 

Ao falar de seus objetivos futuros, nosso sujeito, afirma desejar que, no futuro, seu 

aluno “suba de nível” e que, se conseguir motivá-los a terminar o ensino médio, a fazer um 

curso técnico que permita que eles ganhem mais, ou tenham uma vida mais digna, já é uma 

grande vitória. Aqui parece se tratar de um investimento no futuro do aluno; portanto, 

poderíamos pensar em um retorno no tempo para seu investimento. Refere então o grande 

orgulho que sente um professor ao ver que seu aluno venceu “feito uma pessoa de bem, que 

está ajudando o país, o mundo, a virar um lugar melhor”. Esses argumentos sugerem um 
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investimento mais amplo, com atribuição de valor para a possibilidade de contribuições para 

melhoria na sociedade, o que nos remeteria a um investimento mais próximo do 

desinteressado. Desse modo, nosso sujeito apresenta duas posições: um investimento 

desinteressado, que busca o bem do sujeito e a melhoria da sociedade, e a busca do retorno 

atual ou virtual. 

Nosso sujeito relata que seus colegas criticam os alunos, afirmando que “eles não 

sabem nada”, e argumenta que considera isso um erro, por não levar em consideração o 

contexto de onde os alunos vêm: “esquecem que talvez o pouco que eles deem para esse 

professor é o muito que eles podem dar, naquele momento. Tem colegas que não têm essa 

noção”. Aqui CD demonstra descentração em seu discurso, se coloca no lugar do aluno e 

percebe sua ação de um modo diverso, tomando os valores dos alunos como válidos, apesar 

de diferentes dos seus. 

Ao ser questionado sobre o que move um professor a estabelecer uma relação 

significativa com seu aluno, responde que o fator determinante é o profissionalismo. Tal 

conceito se repete na argumentação do professor ao longo das entrevistas, tanto em relação ao 

que admira em seus professores quanto ao ideal buscado no exercício da sua função. Para ele, 

mesmo ganhando mal, o professor que é um profissional vai ter comprometimento em sala de 

aula. CD acredita que é motivado por estar fazendo o que escolheu fazer. Em seguida, 

generaliza que o que gratifica um professor é acreditar que ele está mudando a vida de uma 

pessoa e que pode, de alguma maneira, atingi-la com o conhecimento.  

Ainda sobre profissionalismo, CD entende que este é o fator mais importante para os 

alunos também. Acredita que os adolescentes escolheram aquele professor que reconhecem 

como sendo um bom profissional e não somente aqueles “com quem se abraçam”. Assim, ele 

se identifica com os alunos, supondo valores em comum, e traz também uma afirmação 

idêntica à de muitos estudantes, com argumentos a favor da ideia de que uma relação de 

“afeto” é necessária, mas não suficiente para tornar um professor significativo em termos de 

desenvolvimento moral. 

O professor acredita que a constituição dos valores dos alunos ocorre do mesmo modo 

que em seu caso pessoal, através de aprendizagens em casa, que podem influenciá-los através 

de exemplos. Entende também que, como em seu caso, a participação dos professores nesta 

área não é tão relevante. 
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Além disso, entende que a influência do professor sobre o aluno pode ocorrer, através 

dos exemplos, quando o aluno “se espelha em alguma postura que admira” no professor. 

Pensa que poderia haver uma influência também quando os alunos percebem que se preocupa 

com o grupo. Acredita que os alunos “sabem fazer esse juízo”. Assim, aponta algo relevante 

que esteve presente na análise dos argumentos dos alunos na pesquisa anterior, em que eles 

trazem uma diferenciação entre professores éticos e não éticos, como argumento para 

determinar se um professor é relevante para seu desenvolvimento moral ou não.  

• A relação com o aluno como resultado dos valores do professor 

Sobre sua relação com os alunos, o professor afirma que é uma relação amistosa, em que 

busca que o grupo fique à vontade, o que considera necessário para a aprendizagem. 

Contrapõe, no entanto, que busca manter uma relação de seriedade, para que compreendam 

que está ali para expor conteúdo e não só para conversar, que há uma proposta de trabalho. 

Entende que é necessário que estejam descontraídos, mas focados no objetivo. Com essa fala, 

se aproxima de uma epistemologia relacional sobre aprendizagem, a qual postula que é 

necessário liberdade para que o aluno aja sobre o objeto de conhecimento. Ele aponta como 

um valor a relação afetiva necessária ao desenvolvimento, tanto cognitivo quanto moral, o que 

coincide com as ideias de Araújo (1999) e Andrade (2003), mantendo a hierarquia necessária 

à sala de aula, como defende La Taille (1999). Nesse trecho, parece buscar que se estabeleça 

uma relação de respeito mútuo, condição para o desenvolvimento moral do aluno. 

O professor acredita que estabelece uma relação pessoal com os alunos, e afirma que 

sempre procura ver o lado do adolescente, entender, observar. Relata que busca chegar perto 

mesmo dos mais distantes, acreditando que isso é necessário para que eles tenham liberdade 

de apresentar suas dificuldades. Tenta sempre conversar, perguntar como o aluno está. Coloca 

que isso é mais fácil em pequenos grupos. Além disso, demonstra ter como um valor a relação 

pessoal com o aluno, fazendo um movimento de aproximação mesmo daqueles que não são 

próximos dele por questões de afinidade. A pessoalidade na relação é buscada como forma de 

auxiliar o aluno, o que deixa transparecer uma perspectiva de investimento tendendo ao 

desinteressado. 

Nosso sujeito busca estar disponível para conversar não só sobre seu conteúdo, mas 

também sobre qualquer assunto que os alunos tragam: “[...] às vezes eles prestam mais 

atenção quando tu falas em outro assunto, que não seja do conteúdo. Se eles têm um anseio, 

uma dúvida, fico aberto para conversar, mas claro que isso não toma conta da aula toda". Os 

temas podem vir dos alunos ou do contexto das aulas. Por exemplo, se há desrespeito entre os 
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alunos, CD entende que é necessário parar para conversar. Esse trecho remete à busca da 

proximidade com o aluno e do estabelecimento de uma relação de diálogo propícia à 

cooperação, e implica também a preocupação com a busca de uma relação de respeito mútuo. 

Acredita que o que mais o aproxima de um aluno é a afinidade e a identificação, mas 

que tenta tratar todos do mesmo modo o que parece ser um valor reconhecido pelos seus 

alunos. Tenta se aproximar dos mais quietos e afirma que existem alguns que se aproximam 

de modo natural. Diante da questão sobre o que o faz aproximar-se de um aluno, reafirma que 

o ideal seria ser próximo de todos igualmente, mas constata que a afinidade interfere. Assim, 

podemos pensar que busca fazer um investimento desinteressado, no conjunto dos alunos, e 

que ocorre o estabelecimento de relações mais próximas com aqueles que gratificam seu 

investimento no momento, através de uma troca afetiva. Quando o professor menciona a 

busca pelos mais distantes, vemos um investimento com retorno no tempo, observando-se que 

o que mantém a relação é o seu interesse no desenvolvimento do aluno, o valor maior, e o 

retorno para CD vem do desenvolvimento do aluno. 

Mesmo CD parecendo não ter a total tomada de consciência de sua influência no 

processo de desenvolvimento moral de seus alunos, ele ocorre muitas vezes, de acordo com as 

declarações dos adolescentes que o escolheram na dissertação, e com alguns de seus relatos 

nessas entrevistas.  

 

7.1.3 Análise do caso EF 

 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

EF acredita que os valores de uma pessoa se constituem em grande parte no meio 

familiar, que esta tem que trabalhar sobre o que é certo ou errado, em especial, através dos 

exemplos, segundo nosso sujeito. Em seguida, afirma que, mesmo em uma situação social 

complicada, desde que a pessoa tenha alguém que lhe ajude, que mostre um caminho 

diferente, que auxilie na construção dos valores, alguma mudança pode se produzir. Logo 

após, traz também a questão da predisposição orgânica, como um fator importante.  

A argumentação do professor no sentido da influência do meio, se a entendermos 

como possibilidade de ação e reflexão sobre valores, é relevante para o desenvolvimento da 

autonomia dos sujeitos da relação. 
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Sobre a constituição dos seus valores, acredita que a influência maior foi da família, 

através de exemplos e da liberdade de diálogo. Coloca que sempre ficava claro o que era certo 

ou errado, utilizando inicialmente pressupostos heterônomos, mas que quando passou a tentar 

compreender as coisas através da reflexão, sua família estava aberta para discussão. Esse 

relato é bastante interessante, pois tal juízo remete a um ambiente de respeito mútuo, onde há 

regras necessárias na etapa da heteronomia da criança e concomitantemente há possibilidade 

de trocas e cooperação necessárias ao desenvolvimento da autonomia. Talvez esteja aí muito 

da base do tipo de relação que esse professor vem a estabelecer com seus alunos, como 

veremos na categoria a seguir. A hierarquia necessária, a liberdade e o diálogo são valores 

importantes para esse professor em sua escala. 

Como um de seus professores significativos, EF menciona um que não era de ir sentar, 

conversar com o aluno, mas que sua aula era diferente, agradável, inspirando bastante nosso 

sujeito. Era próximo da turma como um todo, mas aberto a conversar com quem precisasse. 

Sempre que alguém perguntava algo, ele dava atenção e incentivava. EF cita também um 

segundo professor que tinha uma relação bem pessoal com os alunos, a ponto de levá-los para 

sua casa. Através dos três exemplos, aponta como interessantes para a constituição de valores 

professores que tinham uma abordagem mais próxima do aluno, com uma relação de respeito 

mútuo e cooperação. 

Já na faculdade, aponta como mais significativos os professores que eram exigentes, 

que cobravam e impunham suas regras, pois os identifica como preocupados de fato com sua 

aprendizagem. Mesmo talvez não sendo professores que propiciavam uma relação de 

cooperação, nosso sujeito os valoriza, provavelmente pelo aprendizado ser um valor 

importante na escala de EF. Esse juízo coincide, de certo modo, com uma das construções dos 

alunos que o escolheram, esses alunos afirmam ser bom professor aquele que é preocupado 

com a aprendizagem do aluno.  

Questionado sobre outros fatores relevantes para sua constituição de valores, fala que 

isso se deu mais quando, já sabendo o que era certo e errado, começou a fazer seus 

julgamentos, a analisar pessoas que estavam ao seu redor. Esse juízo é relevante por apontar 

um processo de abstração, com valores se desenvolvendo através também da reflexão em si.  

Esse juízo de EF aponta uma escala de valores comum entre ele e seus alunos, com 

valores diversos, mas com uma linguagem comum que permite a troca. Com isso, são 

possíveis relações significativas em termos de desenvolvimento moral, permitindo, assim, que 

as relações se mantenham. 
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Ainda sobre seu desenvolvimento moral, EF diz que sempre busca se questionar: “O 

que eu estou fazendo de verdade?” Coloca que se faz algo que não acha totalmente correto 

com um aluno, sempre tenta resgatar a relação depois.  

Tais ideias de EF nos fazem acreditar que ele reflete sobre o seu fazer em sala de aula 

e busca a troca e a cooperação com seus pares, no intuito de agir do modo mais correto como 

professor. Assim, podemos pensar que seu processo de desenvolvimento moral segue ativo, 

ele repensa e relativiza seus valores e procura agir de acordo com eles. 

Sobre possíveis alterações no tipo de relação que estabelece com o aluno ao longo de 

sua carreira, afirma que não há alteração, sempre agiu do mesmo modo. No entanto, descreve 

vários episódios que foram transformando seu modo de agir ao longo do tempo, resultando no 

contexto atual. Com isto, o sujeito demonstra que vem se desenvolvendo moralmente ao 

longo de sua carreira, mesmo que não tenha a total tomada de consciência desse processo. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

Questionado sobre o que lhe gratifica na relação com os alunos, afirma que é o sorriso 

do seu aluno, ele achar que sua aula foi boa, e também quando eles participam, quando 

percebe que conseguiu atingi-los, que fez a turma se empolgar. Isso seria seu maior 

pagamento. Esse juízo do professor nos remete à ideia de que o que mantém sua relação com 

o aluno é a gratificação que recebe por ter êxito em sua tarefa e o retorno afetivo. Assim, 

trata-se de um investimento com retorno atual.  

O êxito na tarefa parece ser um valor importante para nosso sujeito, ao afirmar que lhe 

gratifica quando ninguém fica em recuperação ou se passam a gostar de sua disciplina.  

EF traz também o que chama de questão dos valores, quando os alunos afirmam que 

foi bom conversar com ele sobre assuntos pessoais, que passaram a pensar de modo diferente. 

O professor parece ter consciência de sua relevância para o desenvolvimento global do aluno, 

e isso parece ser um valor importante para ele também. 

Questionado sobre seus objetivos futuros, afirma que espera continuar fazendo um 

bom trabalho e continuar influenciando os alunos com bons exemplos. Fala primeiro do aluno 

e depois sustenta que gostaria de continuar contribuindo com a escola como um todo, fazendo 

um bom trabalho. É relevante apontar primeiro o aluno como meta de seus objetivos, a 

gratificação do outro da relação parece ser um valor maior. 
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Esse juízo nos aponta para um investimento de caráter desinteressado no aluno, e se 

aproxima do que Estrázulas (2003) chamaria de Sustentação Solidária. Há um investimento, 

mesmo sem o retorno do aluno, ele segue investindo com um intuito de melhorar a vida do 

adolescente, mesmo sem perceber o retorno imediato, ou ter a certeza de retorno com o 

tempo. Afirma, também, que não ver resultado em alguns alunos lhe dá mais força para 

continuar. Porque se um aluno mudou, se hoje tem um emprego bom, há esperança que os 

outros possam conseguir também. 

Tal juízo nos remete a um retorno de seu investimento com o tempo. Seu objetivo é o 

crescimento do aluno; se o atinge em alguns casos, isso o gratifica e o faz seguir investindo, 

na esperança que tenha retorno nos outros também. 

EF, através de seus juízos, parece acreditar na possibilidade de uma educação moral, 

em qualquer etapa da vida. Mesmo em relação à equipe da escola, afirma que, se alguém fizer 

algo com o que não concorda totalmente, e ele não falar, está compactuando. Pensa que deve 

continuar insistindo, mostrando de várias maneiras seu ponto de vista. Procura manter uma 

postura ética não só em sala de aula, mas também em seu fazer como um todo na escola, 

inclusive na relação com seus pares, o que depõe a favor de que agir de modo ético é um valor 

para nosso sujeito. 

Quanto à sua epistemologia, suas concepções sobre desenvolvimento moral parecem 

coincidir com as da Epistemologia Genética no sentido de acreditar que esse é um 

desenvolvimento que ocorre ao longo de toda a vida de uma pessoa. 

Ao argumentar sobre por que deseja mudanças na vida de seu aluno, afirma querer que 

ele mude porque quer uma sociedade melhor, acredita que nossa sociedade está cada vez mais 

violenta e que, se cada um fizesse a sua parte, cobrasse do governo, investisse nas crianças, 

teríamos uma sociedade melhor. Aqui parece relatar um investimento social, que transcende a 

figura do aluno, sujeito com quem se relaciona, e leva em conta o todo da sociedade. 

Nosso sujeito relata acreditar que, através da sua relação com os alunos e desses entre 

si, aparecem histórias que trazem à, tona tanto os seus valores, quanto os dos alunos, e que 

pensar juntos sobre isso serve para o crescimento de todos. Parece apontar uma relação de 

cooperação em sala de aula e de respeito mútuo.  

Questionado sobre o que move um professor de escola pública a ser um professor 

significativo, afirma que em seu caso é o prazer no que faz, o gostar de dar aula. 

Para EF, a sala de aula deve ser um ambiente saudável, prazeroso, onde tanto ele 

quanto o grupo tenham interesse em ir. Trabalha para isso com os alunos buscando que 
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reflitam e se coloquem no lugar dos colegas, com o intuito de que se ajudem e se respeitem. 

Nesse trecho da entrevista descreve a busca de um ambiente de cooperação e respeito mútuo 

propício ao desenvolvimento moral. Parece ter consciência de sua importância para que essa 

relação se estabeleça dessa forma, utilizando a hierarquia necessária à sua função sem apelar 

para o autoritarismo, o que é adequado, de acordo com La Taille (1999). 

Sobre a constituição dos valores dos alunos, entende que o principal é a família e em 

seguida o meio em que a pessoa vive, juízo que coincide com o que traz sobre seu próprio 

desenvolvimento. Aqui refere que o conceito de família não se restringe à família tradicional, 

pode ser qualquer pessoa que crie a criança e que seja um exemplo para ela, o que representa 

uma posição autônoma em que nosso sujeito toma os valores do outro, mesmo que diferentes 

dos seus, como válidos. 

Refletindo sobre a responsabilidade da escola na educação moral, acredita que a escola 

pode colaborar muito através do exemplo de professores que sejam pessoas íntegras, com 

noções do que é certo ou errado, o que é ético e não é. Aqui supõe a necessidade do 

desenvolvimento moral do professor para que ele seja significativo nesse processo, como 

supõem as premissas deste trabalho.  

Argumenta que, pelo fato de o professor passar grande parte do dia com o aluno, essas 

questões são sua obrigação, devendo intervir sempre que vê algo errado acontecendo com um 

aluno. Acredita que entram em questão os valores pessoais do professor, quando ele da um 

depoimento pessoal do que acredita. Por isso, sempre busca dizer para o aluno que ele pensa 

assim, que é sua opinião e não uma verdade absoluta. Esse argumento apresenta descentração 

por parte do professor. 

Acredita que sua relação com o adolescente pode influenciar o modo como ele vê a 

vida e seus valores. Pensa que, todo dia falando sobre algo, o aluno vai parar e pensar, mesmo 

que ele não faça o que está lhe aconselhando, vai parar para refletir. EF entende que, nesse 

processo, o aluno já ganhou algo, porque acredita que, no momento em que ele parou para 

pensar se o que estava fazendo era certo ou errado, o professor já conseguiu mudar algo 

naquela pessoa. Coloca que seu objetivo é formar seres críticos. Aqui nosso sujeito refere que 

a possibilidade do desenvolvimento moral de seu aluno é algo que o gratifica nessa relação e a 

mantém, e que age de modo a propiciar a reflexão, o que é relevante para o desenvolvimento 

da autonomia. 

Pensando sobre a opinião dos alunos sobre características de um professor 

significativo, coloca que é muito gratificante saber que valorizam o professor que está 



 110 

realmente interessado em seu aprendizado. Isso é um valor importante para esse professor 

também, o que auxilia no êxito da relação. 

Nosso sujeito, em mais de uma parte da entrevista, aborda a necessidade de que o 

professor conheça e se preocupe com a história do aluno como um todo, que saiba não só de 

onde ele veio, mas possíveis dificuldades que possa estar enfrentando. EF acredita que isso 

faria com que os professores enxergassem melhor o aluno e sugere, inclusive, que muitos 

problemas da educação vêm dos professores que não têm esse olhar. Essa afirmação denota 

descentração e uma abordagem mais próxima da epistemologia relacional. Tal 

posicionamento permite, também, uma relação de maior cooperação com o aluno, por ele ser 

visto como um semelhante. 

 

• A relação com o aluno como expressão dos valores do professor 

O professor descreve uma ótima relação com os alunos, em que procura respeitá-los ao 

máximo e que o respeitem também. Fala que estabelece condições, regras, desde o início, pois 

os alunos vivem em uma sociedade que tem leis, e essas leis têm que ser respeitadas, assim 

isto deve ocorrer já no ambiente de sala de aula. Tais regras servem tanto para ele quanto para 

os alunos, afirma que busca acima de tudo respeitar seu aluno. Entende que a base de tudo é a 

questão do respeito, por isso a importância da busca de eles se respeitarem entre si. Afirma 

que no início do seu trabalho com o grupo, as regras são mais determinadas, mas que aos 

poucos passa a conversar com o grupo nesse sentido 

Tal juízo do professor, analisado em conjunto com o restante de sua entrevista, nos 

remete à ideia de que ele estabelece relações de respeito mútuo em sala de aula, mantendo, no 

entanto, a hierarquia necessária à sua função.  

Para EF, sua relação com os alunos é pessoal com aqueles com quem se identifica 

mais. Afirma que sempre tenta se aproximar, com brincadeiras e conversas, dos mais quietos, 

ou dos que estão com notas piores. Esses alunos terminam ficando mais próximos porque ele 

os busca. Ao afirmar que busca os agradáveis, nos remete a uma relação que se mantém por 

uma troca atual, com a gratificação através do afeto. Já quando busca investir naqueles que 

julga ter mais dificuldade, nos dá a ideia de um investimento que se gratifica pelo êxito do 

outro. Em ambos os casos, falamos de trocas atuais. 

Afirma que o que o faz ser mais próximo de um aluno é a simpatia, a busca da 

aproximação por parte do aluno e a empatia. Diz que tem alunos mais difíceis, mas que 

mesmo com estes mantém uma postura adequada. Nesse trecho, nosso sujeito faz crer que o 
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que mantém sua relação de maior proximidade com o aluno é uma troca atual, através do 

retorno afetivo. É um investimento por identificação. 

Menciona que sempre conversa com a turma sobre qualquer assunto que surja no 

grupo, procurando relacioná-lo com a sua matéria, e que muitas vezes ele mesmo traz para sua 

aula a discussão de temas da atualidade. Entende que esses debates são um momento de troca 

que permite mudanças e crescimento, tanto para os alunos, como para ele próprio. Esse modo 

de agir, aqui descrito, fala de um crescimento comum aos membros da equação, algo que se 

dá em uma relação de respeito mútuo. 

Afirma que as conversas com os alunos devem ser claras e tranquilas, com uma 

linguagem mais próxima da dos adolescentes para que eles participem mais ativamente. 

Remete aqui a busca de aproximação, para que ocorra uma troca possível entre pares, com 

uma escala de valores em comum. 

Sobre sua ação junto ao aluno, no sentido de seu desenvolvimento como sujeito, 

afirma que sua abordagem vai desde fazer links entre o que está trabalhando e a realidade dos 

jovens, até conversar sobre problemas pessoais dos alunos.  EF nos diz, com essa afirmação, 

que o desenvolvimento amplo do aluno é um valor importante para ele, que está sendo 

buscado além de um simples cumprimento do dever. O êxito ou bem-estar do aluno de modo 

geral o gratifica e mantém a relação equilibrada. 

 

7.1.4 Análise do caso GH 

 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor acredita que os valores de uma pessoa se constituem através da educação, 

que para ele é um processo de transformação constante, que ocorre desde o nascimento até o 

fim da vida. Além disso, acredita que essa transformação tem como base a família, e que a 

escola a complementa acrescentando novos valores. Acredita também que os valores se 

constituem através das relações que uma pessoa vive no cotidiano. 

Esse juízo é relevante pois, de certo modo, coincide com as ideias da Epistemologia 

Genética sobre desenvolvimento moral, no sentido de que a constituição da escala de valores 

é algo que se desenvolve ao longo de toda a vida do sujeito e de que as relações pessoais são 
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fundamentais para esse desenvolvimento. A concepção dele sobre valores denota autonomia, 

ao entendê-los não como algo dado, mas como uma construção constante. 

No seu caso particular, aponta um membro da família, como determinante para sua 

constituição de valores, em especial no que se refere a ser honesto e correto, características 

pessoais que ele considera mais importantes. 

Traz como fundamental para seu desenvolvimento a religiosidade que propiciou seu 

crescimento em termos de valores e também intelectual. Afirma que passou a ler mais, 

incluindo ciência, literatura, história, o que ampliou seus horizontes e mudou sua visão sobre 

o ser humano. Por possibilitar uma mudança de perspectiva na visão de mundo de nosso 

sujeito, que o faz passar a interessar-se pelo “ser humano” e pela literatura, tal mudança que 

nos remeteria a principio a algo dogmático e, portanto, heterônomo, possibilitou uma 

flexibilização em sua escala de valores.  

GH aponta como mais significativo um professor da faculdade, por ter lhe passado a 

idéia de que no mundo devemos procurar o todo e não o específico, buscando um 

conhecimento mais amplo do mundo e das pessoas. A relação com esse professor que 

realizava trabalhos comunitários, e buscava compartilhar seus conhecimentos para tentar 

melhorar a vida das pessoas, parece ter sido muito significativa para a relativização em sua 

escala de valores. Algo que ao longo da entrevista aparece como um dos valores mais 

importantes para esse professor a prática de dividir e repassar o conhecimento para, com ele, 

auxiliar as pessoas.  

GH também considera como significativo um de seus professores do ensino 

fundamental. Tal professor mantinha uma “hierarquia mais tradicional” em sala de aula, no 

entanto, sempre trazia algo mais para os alunos através de cobranças e desafios, se 

importando de fato com o aprendizado deles. A relação descrita com esse professor nos faz 

acreditar que, apesar de se tratar de uma relação hierárquica mais heterônoma, havia respeito 

mútuo nessa relação no que se refere à produção intelectual dos alunos. O desafio intelectual 

era um valor em comum, que mantinha a relação significativa para o desenvolvimento do 

nosso sujeito e que, de fato, auxiliou em seu desenvolvimento. 

GH aponta também um professor do ensino médio, com o mesmo tipo de respeito pela 

produção intelectual do aluno. Descreve esse professor também como alguém desafiador, que 

trazia oportunidades para os alunos, propiciando que conhecessem ambientes fora de sala de 

aula, em especial ambientes de trabalho, “ele trazia para nós mais que conhecimento, ele 
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trazia vida, trazia perspectiva de vida”. Essa relação parece ser mais pessoal e com um 

investimento a longo prazo na formação do aluno como sujeito.  

Acredita que uma grande influência para seus valores veio da literatura, do hábito de 

fazer cursos e assistir a palestras e continuar estudando. Esse sujeito parece buscar uma 

formação continuada, característica importante ao professor significativo, de acordo com a 

pesquisa que antecede este trabalho. A aquisição de conhecimentos parece ser um valor muito 

importante para ele, o que aparece em seus juízos sobre sua vida e sobre suas relações. 

A importância de utilizar seus conhecimentos para melhorar a vida das outras pessoas, 

como um valor importante, remete a um investimento mais desinteressado em suas relações. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

O professor acredita que o que lhe gratifica na relação com o aluno é saber que 

participou daquela vida e daquela construção, saber que o aluno conseguiu crescer, saber que 

houve transformação e mudança em sua vida. Esse juízo nos remete a uma relação 

desinteressada, na qual o que mantém a relação é um investimento no futuro do aluno, sem 

necessidade de um retorno atual para que se mantenha. 

O professor entende que a formação de vida, a formação da cidadania, é tão 

importante quanto a formação acadêmica e que as duas têm que andar juntas, e diz que em seu 

trabalho sempre busca passar para eles o melhor possível, e para isso está sempre se 

atualizando. Aqui nos diz que é um valor importante para ele a formação do aluno como um 

todo, em termos de desenvolvimento moral e cognitivo. Refere, como afirma a epistemologia 

relacional, que os dois fatores não podem ser separados.  

Falando sobre suas perspectivas de futuro, afirma que, mesmo quando se aposentar, 

continuará dando aula e quer continuar seu intercâmbio com o aluno. Parece que a relação 

com o aluno é algo que, por si só, gratifica esse professor.  

Sobre as perspectivas para seus alunos, afirma que trabalha para que eles tenham o 

melhor futuro possível. Diz que gostaria que eles se dessem bem profissional, pessoal e 

socialmente. Aqui nos traz novamente a ideia de um investimento desinteressado no aluno, e 

seus fins nos remetem a uma visão mais ampla, incluindo o particular e o social, algo que 

denota uma etapa posterior em termos de desenvolvimento moral. 

Acredita que com seu trabalho pode fazer diferença na sociedade e que, se um aluno 

mudar a cada ano, já se considera um vitorioso. Tem consciência de que o sucesso não ocorre 
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em todos os casos, mas a suposição de que alguns alunos podem ter sucesso já o gratifica e 

faz com que mantenha seu investimento, ideia semelhante à sustentação solidária de 

Estrazulas (2003). 

Afirma que o que o faz investir na relação com um aluno é poder participar do 

aprendizado daquela pessoa, fazer diferença em sua vida e que com isso a sociedade pode 

mudar com seu trabalho. Tal argumentação indica que a melhoria da vida do aluno parece ser 

um valor considerado mais importante neste momento e que nosso sujeito tem uma visão 

global do processo que supera o particular dos indivíduos e se estende ao coletivo social. 

GH afirma que o que move os professores significativos é a vocação. Além disto, 

coloca que a dedicação destes é motivada pelo fato de que se trata de um trabalho muito 

gratificante, em que mesmo o salário não sendo o desejado, o retorno pessoal faz valer a pena. 

O que os faz trabalhar de modo significativo, para ele, é acreditar que o investimento não foi 

em vão, é "ver que o mundo pode ficar um pouquinho melhor”.  

GH acredita que a figura do professor é importante para os alunos por ainda ser um 

modelo positivo, que lhes mostra uma realidade diferente daquela de seu meio, ideia que 

coincide com os dados encontrados na pesquisa que antecede este trabalho e com os autores 

que a fundamentam, tais como Araújo (1999), Andrade (2003) e Xavier (2003). Algo que esse 

professor aponta na mesma pesquisa é a relevância do professor ser ético em suas atitudes e 

relações na escola como um todo, algo que ultrapassa a relação individual com o aluno.  

Para nosso sujeito, a constituição moral básica ocorre através de “vivências com os 

pais”, o que passou a ser um problema, pois os pais, hoje, nem sempre estão presentes.  

Assim, uma dificuldade que atribui à família atual é a falta de convivência, pois para ele “só 

se aprende a conviver convivendo”. Acredita que esse também é um papel fundamental da 

escola, pois nesta o aluno pode interagir. Entende que: “É no relacionamento que a criança 

vai conviver, vai disputar, vai aprender a abrir mão de algumas coisas, vai avançar em 

outras áreas”. 

Essa teorização do nosso sujeito demonstra que ele reflete sobre seu fazer, e suas 

conclusões se vinculam a uma epistemologia relacional. A relação para ele é um valor maior 

quando pensa sobre a educação, sendo esta algo intencional, que não é uma prática por uma 

simples gratificação afetiva, mas, porque a toma como relevante para o desenvolvimento do 

aluno, um valor importante para ele. 
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Apesar de afirmar que educar moralmente é função dos pais e que a escola pode 

apenas ajudar, GH toma a tarefa para si e o faz sempre que possível: “no que a família falha a 

gente tem que ocupar o lugar”. Aqui, demonstra novamente que ele toma a educação do 

aluno no sentido moral como um dever a ser cumprido.  

Questionado se mudou sua opinião ao longo da carreira sobre a função da escola na 

educação moral, afirma que todos os dias está mudando seu agir, na tentativa de mudar o 

meio. Afirma, também, que para tal está sempre buscando formação para “crescer como 

pessoa e achar novos modos de auxiliar o aluno”. Com esse juízo nos traz novamente a ideia 

da busca da formação constante, necessária a um professor significativo e de sua descentração 

no sentido de perceber o que o aluno precisa e ajustar o seu fazer para auxiliá-lo. 

Ao longo de sua entrevista fica claro que, independentemente da característica do 

aluno ou de sua possibilidade real de resposta, GH faz o maior investimento possível, com o 

objetivo do sucesso desse aluno. Faz um investimento com retorno no tempo, ou seja, espera 

um retorno que o gratifique, mas este pode ser em um futuro não determinado.  

• A relação com o aluno como expressão dos valores do professor 

GH descreve que em sua relação com os alunos tenta colocar limites, explicando a 

realidade da vida. Entende que para muitos deles faltam limites e, assim, busca o que ele 

chama de balizar o aluno, preparando-o para viver em cidadania. A relação que o professor 

descreve aqui com seus alunos pode se aproximar mais de um respeito heterônomo. 

Afirma que busca retomar valores, fazendo com que saiam da escola com uma base 

suficiente para viverem em sociedade e se integrarem ao mercado de trabalho. Afirma que 

tenta dar perspectivas e mostrar o que existe fora do ambiente em que eles vivem. Aqui, nos 

faz lembrar o que descreve como o comportamento dos professores que considerou 

significativos para si. Ele faz um investimento no aluno como sujeito e em seu futuro, não 

esperando retorno atual. 

Entende que a relação com os alunos é sempre pessoal, senão ele não consegue atingir 

o aluno, coloca que é uma relação entre pessoas. Aqui, nos remete a uma ideia que se 

aproxima mais do respeito mútuo, em que é possível a troca.  

Relata que uma de suas abordagens é dar como exemplo as dificuldades que ele 

mesmo passou na vida, pois acredita que é uma pessoa que, como eles, passou por uma série 

de dificuldades e, através do estudo, modificou seu destino. Aqui nos remete a uma 

identificação do professor com esses alunos. Esse trecho, analisado junto aos outros em que 
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retoma essa questão, pode nos fazer acreditar que algo do modo como investe nos alunos se 

deve a uma identificação com eles: ele os toma como pares, supondo uma escala de valores 

em comum.  

Afirma que busca participar das redes sociais como modo de fazer parte da vida dos 

alunos, fazendo, assim, com que sua relação transcenda o ambiente de sala de aula, algo 

apontado como relevante para um professor significativo pelos adolescentes da pesquisa 

pregressa.  

Menciona que se dedica ao máximo ao aprendizado do aluno, que seu objetivo é que 

sejam aprovados, e que só não admite desonestidade, mas que quando ocorre um caso, 

aproveita a situação para trabalhar isso com os alunos. O aprendizado e a formação global do 

aluno aparecem aqui novamente como valores importantes para esse professor, como algo que 

mantém sua relação com eles. 

Ele argumenta que o trabalho sobre valores é algo comum, afirma que no que puder 

mostrar para os alunos que tem um caminho que não é o de levar vantagem, ele vai mostrar. 

Aqui, denota novamente que a formação global do aluno é um valor para ele, mais que 

somente o conteúdo.  

Isso é reforçado quando coloca que suas intervenções, em geral, são conversas com 

total abertura. Diz que considera que está falando com um adulto: “Eu tento chegar no nível 

deles, ver o que eles têm de problema, e a gente conversa junto”. Podemos pensar, aqui, que 

o professor tenta se colocar como um par sem, é claro, perder seu lugar hierárquico, o que 

permite a troca interessante para o desenvolvimento moral do aluno.  

Sobre seu trabalho em termos de valores, menciona que às vezes os alunos trazem 

algum assunto, outras ele propõe temas, e que aproveita as oportunidades que surgem em 

aula, algum gancho, para parar e conversar com o grupo.  

GH relata que há em seu trabalho um planejamento no sentido da construção de 

valores do aluno e da sua formação global. Há temas que sempre trabalha em aula, como 

sexualidade e drogadição, por exemplo. Assim, tal questão não é algo fortuito, mas resultado 

da vontade do professor, isto é, um valor, e ele trabalha para tal. 
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7.1.5 Análise do caso IJ 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor IJ acredita que os valores de uma pessoa se constituem, inicialmente, 

através de sua família. Que a pessoa traz de casa alguma formação moral, noções de certo e 

errado, e passa a ideia de que acredita que é um processo que ocorre ao longo da vida da 

pessoa, como supõe a Epistemologia Genética. 

Em seu caso particular, entende que as ideias sobre o que é certo e errado vieram 

através de sua família algumas vezes de modo imposto, mas também através de muita 

conversa, em especial por parte de seus pais, mas também outros parentes, em função da 

união de sua família, o que fazia com que todos tivessem a mesma linguagem. Nesse trecho, 

nos descreve no início uma relação familiar predominantemente de respeito unilateral, 

relevante para o desenvolvimento de uma moral heterônoma. No entanto, o fato de outros 

membros da família se ocuparem da educação e da abertura para diálogo é interessante para 

uma relativização dos valores o que abre espaço para a construção da autonomia.  

Cita sua escola como importante na constituição dos valores, principalmente por 

oportunizar a convivência com as outras pessoas e com a sociedade. Conta que sua escola era 

de bairro e, assim, as pessoas se conheciam fora desse ambiente também e IJ aprendeu muito 

com essa convivência. Esse relato é interessante por trazer uma história de troca com pessoas 

e grupos familiares com valores diferentes dos seus, o que pode ter auxiliado o processo de 

descentração e a constituição da autonomia. 

Questionado sobre professores que fizeram a diferença em sua vida, afirma que foram 

todos, pois todos eram respeitados. Afirma que eles eram exemplos até no modo de vestir e 

falar, e na postura. Menciona uma professora, ainda da infância, que era muito amigável, 

nunca gritava com os alunos, e que com sua postura ia ensinando o que os alunos tinham que 

fazer. A relação descrita se aproxima de uma relação de respeito mútuo, tendo características 

do professor significativo descrito no trabalho que antecede esta tese, ou seja, uma relação de 

proximidade com o aluno e uma postura que favorece a autonomia. 

Como outras influências importantes, em termos de valores, aponta seus colegas de 

faculdade, que orientavam desde o modo de fazer a matrícula até o modo como se relacionar 

naquele meio. Podemos pensar nessas relações como de trocas entre pares e de cooperação, 

filiadas a uma moral autônoma. 
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Acredita que as leituras, assim como a música e os filmes vieram a fazer diferença já 

mais tarde em sua história, reflete que seus valores foram se constituindo assim, ao longo da 

vida. Essa postura é coerente com as ideias da Epistemologia Genética.  

Sobre seu processo de desenvolvimento como professor, argumenta que, atualmente, a 

sociedade está indo por um caminho em que tudo muda muito rápido e por isto busca 

formação constante, o que é uma característica do professor significativo em termos de 

constituição de valores; com isso, ele segue seu processo de desenvolvimento cognitivo e 

moral.  

Ele afirma que busca fazer cursos, ler bastante e procurar se inteirar do mundo dos 

alunos, aprender sobre as redes sociais para poder dialogar com eles. Esse trecho nos permite 

inferir que se aproximar dos interesses de seu aluno é um valor para ele, e lhes permite uma 

linguagem em comum, abrindo, assim, a possibilidade para trocas significativas. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

IJ acredita que os valores vão se construindo ao longo da vida de uma pessoa, que isso 

é também uma aprendizagem, ideia vinculada a uma epistemologia relacional. 

Relata que o que mais o gratifica hoje em seu trabalho é o aprendizado do aluno, 

quando percebe que eles “deram o clique”, quando aprendem e começam a conseguir fazer 

qualquer exercício, ou quando os alunos o encontram na rua e agradecem pelo conhecimento 

adquirido, que lembram dele com carinho por isso: isso para ele, é tudo. Conta que quando 

encontra um aluno antigo pergunta se foi uma boa influência para ele, e que fica muito feliz 

quando eles dizem que sim e que continuam estudando. 

Para nosso sujeito, o aprendizado do aluno é um valor maior, podemos pensar em um 

investimento com retorno atual, aquilo que ele refere como “clique” e lhe aponta o 

aprendizado, e com um retorno virtual que é a possibilidade do aluno seguir estudando. 

Apesar de afirmar, em alguns momentos, que não sabe se influencia os alunos, se 

percebe que é um de seus objetivos e que de fato ocorre. Assim, influenciar positivamente o 

aluno é um valor para ele também, passando essa influência pela questão do conhecimento. 

Sobre as perspectivas de futuro em seu trabalho, almeja que seus alunos procurem 

sempre evoluir e somar para a sociedade. Conta que sempre fala para eles que o que recebem 

na escola não vem de graça, que alguém pagou, e que eles podem retribuir sendo cidadãos 

melhores, para seu crescimento pessoal e dos outros. 
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Esse juízo de IJ é bastante interessante, por trazer como resposta esperada ao seu 

investimento não só a questão do conhecimento do aluno, mas, também, seu desenvolvimento 

moral, apesar dele não se ocupar diretamente disso. O desenvolvimento moral parece ser um 

valor para ele e algo que o gratifica na relação. Talvez o ponto mais alto desse trecho seja a 

preocupação com a melhoria da sociedade, resultante de seu investimento no aluno, e sua 

compreensão da escola pública como resultado de um investimento global da sociedade, além 

da maneira como trabalha a questão com seus alunos. Dessa forma, demonstra uma visão 

mais descentrada e ampla sobre o tema. 

Complementa seu juízo anterior afirmando que seu objetivo é que eles se encontrem 

pessoalmente e sejam capazes de decidir o que querem para suas vidas. Aqui explicita 

expectativa de que o aluno aja de modo autônomo. 

IJ acredita que o que o move a ser mais próximo de um aluno é ele mostrar interesse 

por ir além, por aprender mais. Passa então a indicar livros, buscar material que não seja só de 

sua matéria. Afirma que procura mais os que o procuram. Assim, espera que o chamem, que 

comecem a confiar nele, que o solicitem. Quando isso ocorre, busca se colocar à disposição 

deles e fica feliz ao perceber que seu trabalho está dando certo. 

As relações de maior proximidade com os alunos parecem se estabelecer quando há 

valores comuns em relação à aquisição de conhecimento. Trata-se, também, de um 

investimento com retorno atual: ele se sente gratificado por eles buscarem aprender mais com 

ele e por buscarem essa relação.  

Sobre o que move um professor a investir no aluno, afirma acreditar que é o idealismo, 

pensar que está lidando com seres humanos, e gostar deles. É dizer, estou lidando com 

pessoas, tenho que fazer meu melhor. Acredita também que é o pensar que, quando ficar 

velho, vai andar na rua com essas pessoas que foram seus alunos, e o interesse em mostrar 

para os alunos que não é só o dinheiro que move as pessoas, que é a boa vontade também.  

Nesse juízo o professor nos traz uma série de questões. Fala-nos do cumprimento do 

dever, mas, ao mesmo tempo, da possibilidade de ser gratificado pelo bem-estar do outro. 

Apresenta as ideias da melhoria da sociedade de um modo um pouco mais centrado e 

argumenta que o investimento do professor pode servir como um exemplo relevante para o 

desenvolvimento moral do aluno. Com essa posição, oscila apresentando níveis diversos de 

descentração, mas mantendo a tônica do investimento desinteressado no outro. 
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Questionado diretamente sobre a função da escola no desenvolvimento moral dos 

alunos, afirma que a escola dá o exemplo, que ela complementa o trabalho da família. Afirma 

que há uma postura adequada para se viver em sociedade, e esta deve ser praticada na escola 

também, remetendo novamente à ideia de que não há uma responsabilidade formal da escola, 

mas que esta pode se ocupar disso, como qualquer lugar da sociedade. 

IJ relata que vem notando mudanças nos alunos, as quais acredita significarem que os 

valores estão mudando e que, por isso, o professor tem que se reciclar. Essa argumentação 

reflete descentração, por trazer a ideia de que compreende que possam existir novos valores, 

diferentes, mas igualmente válidos. Entende que cabe ao professor fazer o movimento 

necessário para compreender as mudanças e manter uma linguagem comum com o aluno, algo 

que permite que haja uma escala de valores em comum e que se mantenha a relação. 

Questionado diretamente sobre se um professor pode influenciar moralmente o aluno, 

afirma acreditar que sim, mas crê que um professor nunca terá a real dimensão do quanto 

pode influenciar um aluno. Aqui parece ter a consciência da relevância do seu papel e de que 

isso é algo que tem um retorno não atual, portanto difícil de mensurar. 

Pensando sobre a opinião dos alunos sobre como é um professor significativo, afirma 

que em termos de relação pessoal é uma pessoa mais fechada, mas que quanto ao domínio do 

conteúdo e interesse que eles aprendam se dispõe muito. “Eu respeito muito eles, me disponho 

a ouvir”. Fala que, por outro lado, se algum aluno quer saber algo sobre prevenção de 

gravidez, por exemplo, ele prontamente ouve e tenta orientar. Acredita que isso é muito 

importante, o querer ouvir e se dispor para o aluno. Menciona que, embora não busque esses 

assuntos, quando se solicita, ele senta e escuta. 

Nesse trecho, nos apresenta uma relação de respeito mútuo com o aluno, relevante em 

termos de desenvolvimento moral, em que, mesmo não sendo seu primeiro interesse, ele está 

disposto a se envolver de modo mais próximo com o aluno. Respeitar o aluno parece ser um 

dos valores mais importantes para esse professor. 

Entende que, ao longo do tempo que é professor, a situação na escola vem se tornando 

muito mais difícil. Acredita que isso se deve ao fato de antigamente haverem dificuldades 

econômicas, mas que as pessoas tinham família, respeitavam pai e mãe: “o limite era 

estabelecido, tinha uma hierarquia”. Contrapõe que hoje os alunos querem tratar o professor 

de igual para igual, o que atribui à falta de orientação familiar. Relata que os jovens chegam 
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na escola e tratam os adultos como se estivessem “no mesmo nível que eles, não se 

estabelecendo uma hierarquia, não se estabelecendo uma relação de respeito”. 

Nesse recorte, nos aponta como dificuldade a falta da hierarquia necessária em sala de 

aula, o que é uma dificuldade também citada por outros autores como La Taille (1999); ao 

responsabilizar por essa dificuldade, em especial, uma estruturação familiar diferente da 

convencional, demonstra uma posição um pouco mais centrada. Parece compreender o 

desenvolvimento moral como um processo que se estende ao longo da vida do sujeito, 

afirmação condizente com os pressupostos da Epistemologia Genética 

• A relação com o aluno como resultado dos valores do professor 

IJ relata que sua relação com os alunos é boa, mas que é mais fechada no começo. 

Argumenta que isso é necessário para mostrar que sua amizade deve ser conquistada. Acredita 

que eles devem entender que existem coisas ali que devem ser feitas, que tem os momentos 

que devem estudar e os que podem conversar, e entender também que quando o professor fala 

o aluno tem que escutar, e que quando o aluno falar ele vai escutar também. Acredita que sem 

ordem nos espaços físicos e interpessoais as coisas não funcionam, que isso faz parte de 

ensinar aos alunos senso de organização e senso de limite. 

O professor julga como ideal em sala de aula um modo de relação mais heterônomo, 

em que os alunos têm deveres a seguir, que são determinados pelo professor. Nos fala de uma 

hierarquia que pode, eventualmente, ultrapassar aquela necessária à sala de aula. 

Traz uma abordagem bastante interessante ao questionamento dos alunos sobre para 

que servem os conteúdos estudados. O professor lhes diz que, no momento, eles não têm 

condições de escolher o que vão estudar, mas que na faculdade sim, que agora têm que ver 

tudo para ter um leque amplo e poder escolher. 

Com esse tipo de abordagem, ele busca significar aquela aprendizagem, algo que 

auxilia na construção do conhecimento e está de acordo com os pressupostos da 

Epistemologia Genética. 

Pensando em diversos outros trechos de sua fala na entrevista, podemos supor que o 

professor julga como ideal em sua sala uma relação com os alunos mais próxima à moral da 

heteronomia, mas que, a relação que se estabelece na prática se aproxima de uma relação de 

respeito mútuo.  



 122 

Relata que sempre dizia para os alunos que, se notassem que não estavam aprendendo, 

fossem procurá-lo, marcando dia e hora. Muitos não iam, mas aqueles poucos que iam 

aprendiam e tiravam boas notas. Acredita que, com isso, eles veem que está preocupado com 

eles, que não é só ali na sala de aula. Considera essa prática importante, pois “cada um tem 

seu tempo de aprender.” Essa argumentação nos diz novamente que o aprendizado do aluno é 

um valor para ele e que age não só por dever, mas por vontade, atendendo-os fora de seu 

horário. Demonstra, também, descentração ao compreender que os alunos têm necessidades 

diversas em termos de aprendizado. 

Aqui ele traz, também, um argumento semelhante ao dos alunos que escolheram os 

sujeitos desta tese como professores significativos, os quais entendiam que o professor deve 

ser o mesmo dentro e fora de sala de aula, deve relacionar-se com o aluno do mesmo modo. 

Ainda sobre a relação com o conhecimento que busca estabelecer em sua sala de aula, 

IJ argumenta que busca incentivar o interesse dos alunos e que eles atribuam sentido ao que 

estão estudando. Podemos pensar, aqui, em uma aprendizagem significativa, em que um novo 

conhecimento é relacionado aos conhecimentos que o aluno já possui, e de um modo que faça 

sentido para ele, o que coincide com pressupostos da Epistemologia Genética. 

Menciona que o que o faz ser mais próximo de um aluno é o fato de ele ter sido seu 

aluno por mais tempo, mas principalmente aqueles que têm o melhor aproveitamento, ou que 

o procuram mais. Em geral eles o procuram mais vezes para tratar assuntos ligados ao 

conteúdo, às vezes trazem assuntos pessoais, mas em horários extraclasse. 

Desse modo, mostra que um valor em comum, que mantém a relação mais 

significativa com um aluno, é o interesse pelo conhecimento. Ele se aproxima mais do aluno 

que o procura e tem mais êxito em sua matéria; portanto, trata-se de uma relação com 

gratificação atual. 

 

7.1.6 Análise do caso KL 

 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor KL acredita que os valores de uma pessoa se constituem através da 

observação dos acontecimentos na família, “que é a primeira sociedade”, e dos 

acontecimentos na relação com os colegas. Acredita que é uma questão de maturidade, porque 
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percebe que “em certas pessoas os valores afloram mais cedo, outros mais tarde e uns parece 

que nunca”. Tal juízo sobre o tema nos faz crer que ele entende o desenvolvimento moral 

como algo que se constrói nas relações e que passa por diferentes etapas, não chegando 

necessariamente ao topo do desenvolvimento possível em todos os indivíduos, ideias que 

estão de acordo com os pressupostos da Epistemologia Genética.  

Acredita que valores são comportamentos, atitudes, o juízo que se faz das coisas, e que 

são algo muito relativo que varia de sociedade para sociedade, embora acredite que há valores 

que são básicos, como a honestidade. Conta que sempre faz a ressalva ao discutir um tema 

com os alunos: “calma, tem sempre o outro lado”. 

Com esse juízo, nos demonstra descentração, ao acreditar que os valores podem variar 

de acordo com a sociedade, podendo ser diferentes dos seus, mas mesmo assim válidos. Traz 

também a ideia de princípios gerais como a honestidade. Para ele, assinalar a relatividade dos 

valores para os alunos é algo que pode propiciar o desenvolvimento da descentração e 

autonomia deles. 

KL retoma sua ideia de que os valores seriam também algo dado a priori, pois observa 

pais tentarem passar valores para os filhos e uns assimilam e outros não, do mesmo modo que 

o professor com seus alunos. Em seguida faz a ressalva de que esse fator não é determinante, 

pois acredita que isso pode ser modificado pelos fatos que acontecem se fortalecendo ou se 

anulando e que pode mudar através da observação e orientação. Tal ressalva o aproxima dos 

pressupostos de uma epistemologia relacional. 

Falando especificamente sobre a sua formação de valores, afirma que seu grande 

modelo foi a mãe, de quem tem as orientações sempre presentes. Ela inspirou sua dedicação e 

sua relação de responsabilidade com o trabalho. Tais valores aparecem como importantes 

desde cedo para KL, passando pelo dever, mas também como ato de vontade. 

Aponta como grandes modelos também seus professores. Em especial uma quando 

criança, que era fora do padrão da época, que estava sempre fazendo coisas diferentes, dava 

aulas diferentes e conversava com os alunos sobre qualquer assunto. Essa professora parece 

ter estabelecido relações de respeito mútuo e uma relação pessoal com nosso sujeito, fatores 

relevantes para o desenvolvimento moral. 

No ensino médio refere o mesmo tipo de relação significativa, afirmando que teve 

vários bons professores e que todos de quem gostava eram muito exigentes, com uma relação 

pessoal, mas de respeito: “não sou tua amiguinha. Não. Sou uma professora que está aqui 
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para ensinar”. Na faculdade conta que teve ótimas professoras que serviram de exemplo para 

seu trabalho, também muito exigentes. Afirma que lá teve uma formação que via o aluno 

como um ser integral. 

Em vários momentos de sua entrevista traz como valor a formação do aluno indo 

muito além da questão do conteúdo, e atribui isso ao que aprendeu em sua graduação. 

Podemos pensar que vários outros fatores aqui abordados determinam seu modo de se 

relacionar com o aluno, mas que esse é um ponto significativo.  

O professor traz, como outras influências para seu desenvolvimento em termos de 

valores, seus alunos, com quem afirma aprender muito. Conta que conversas com alunos, 

sempre em cima de situações hipotéticas, fizeram com que repensasse, inclusive, diversas 

situações de sua vida pessoal. Toda relação, como afirma a Epistemologia Genética, pode ser 

relevante para o desenvolvimento de ambas as partes; aqui, refere que seus alunos lhe 

apresentam valores diferentes dos seus, e ele descentra, fazendo o movimento de se colocar 

no lugar deles, refletir e passar a pensar diferente, ou seja, se desenvolver moralmente. Esse 

tipo de processo só é possível por KL apresentar uma moral autônoma. 

Ainda sobre seu desenvolvimento, afirma que começou a se dar conta da necessidade 

maior de aproximação com o aluno quando buscou cursos de formação complementar. Nosso 

sujeito busca a formação continuada e a reflexão sobre sua prática, fatores importantes para 

que seja um professor significativo para seus alunos, de acordo com a pesquisa que precede 

esta tese. Sua formação segue sendo um valor para KL, assim como seu tempo de escola, no 

qual ele investe amplamente, apesar das dificuldades que enfrenta. Trata-se, aqui, de um ato 

de vontade. O desenvolvimento do aluno aparece, aqui, também como um valor importante, 

no qual investe amplamente. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

KL afirma que o que sempre o gratificou é ver o interesse do aluno, sua vontade de 

aprender. Diz que, mesmo que seja um aluno só na turma, já compensa seu trabalho. Avalia 

que, quando sua aula dá certo, ganha o dia. O conhecimento do aluno é um valor para o 

professor, ele investe no aluno e se sente gratificado quando algum deles demonstra interesse, 

isso faz com que ele volte a investir, mantendo a relação. O retorno de um propicia o 

investimento em todos. Aqui falamos de um investimento com retorno atual, que não é o 

único praticado por esse professor, como veremos no decorrer desta análise. 
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Espera que, no futuro, seus alunos cheguem ao melhor possível, Argumenta que para 

alguns isso parece difícil, porque não se dedicam, mas logo pondera que pode ser que mudem, 

pois isso já aconteceu muitas vezes. Diz que muitos precisam de estímulo, e que o pratica 

mesmo quando não são mais seus alunos. Afirma: “Eu quero que todos eles fiquem com as 

mesmas condições para poderem entrar firmes no mercado de trabalho”.  

Com esse juízo, aparenta um investimento virtual ou desinteressado no aluno, investe 

nele com o objetivo de que ele obtenha sucesso em seu futuro, o faz mesmo com aqueles que 

não acredita que irão gratificar seu investimento. Assim sendo, demonstra descentração 

também ao ponderar que aquele aluno que ele supõe que não obterá êxito não 

necessariamente agirá da forma como ele previu. Nesse juízo, traz reflexão sobre seu fazer. 

Entende que o que o faz investir em um aluno é o seu compromisso como professor, é 

ter esse olhar sobre o aluno como teve de seus professores, é perceber que eles estão se 

encaminhando como cidadãos, que sabem reivindicar, criticar e sugerir. Embora queira que o 

aluno aprenda, afirma que é ainda mais importante ver que ele se desenvolve, buscar que ele 

se torne um cidadão, que ele se torne um chefe de família, que se torne um profissional, e que 

tenha melhor qualidade de vida. Afirma que pensa se seu trabalho pode contribuir para mudar 

a sociedade. 

Com essa argumentação, sustenta que seu investimento vem do cumprimento do 

dever, mas também da possibilidade de retorno do aluno através de seu desenvolvimento. 

Aqui ele demonstra um investimento desinteressado no desenvolvimento global do aluno.  

Sobre o que move os professores em geral, afirma que é o idealismo, a consciência de 

seu compromisso, de sua importância como profissional, e também a vontade de que os 

alunos saiam de onde estão. Aqui ele atribui tal agir tanto ao cumprimento do dever como ao 

exercício da vontade autônoma. 

Fala que o mais difícil do magistério é quando o aluno não está sendo receptivo, e que 

busca a sintonia com eles para que possa trabalhar. Fala que o magistério é também 

frustração, porque se o aluno não quiser, ele não responde, mesmo tendo o melhor professor. 

Existe também o problema da falta de condições de trabalho, o que faz com que o profissional 

precise ter muita força, senão, desiste. 

Afirma que o que mais o alegra é encontrar um aluno na rua e ele dizer: “Professor, 

bem que o senhor dizia”, e que lhe frustra não conseguir que o aluno aja, ou interaja, mas 



 126 

mesmo assim segue investindo. A falta do retorno atual do investimento é algo que frustra 

nosso sujeito, mas absolutamente não o impede de manter a relação e continuar investindo. 

KL acredita que a constituição moral do aluno é “uma construção, que vem através do 

que eles observam que acontece em suas famílias”. Para ele, a responsabilidade também é da 

escola, através do exemplo do professor, algo que vai desde como ele se apresenta, seu 

vocabulário, até como se posiciona frente a questões políticas e de comportamento na 

sociedade. As ideias sobre o desenvolvimento moral do aluno são coerentes com o modo 

como compreende que seus valores se constituíram. A maneira como descreve o processo 

coincide com os pressupostos da Epistemologia Genética. A parte mais interessante do trecho 

é quando ele descreve o professor significativo em termos de constituição de valores, como 

aquele que estabelece uma relação de respeito com o aluno e é ético em seus posicionamentos 

e suas relações, o que está de acordo com a pesquisa anterior a este trabalho. 

Ainda sobre o papel da escola, afirma que a educação é uma rede da qual ele não pode 

se omitir. Questionado se sua opinião sobre a função da escola mudou ao longo de sua 

carreira, afirma que não, porque ver o aluno como um todo é algo que faz desde a sua 

faculdade. Diz que pode até estar errado, que se questiona muito sobre o tema, mas que não 

consegue ver o professor só como quem despeja conhecimento. “Tu tens um conhecimento, 

por obrigação, maior do que o do aluno, tecnicamente deve ser assim. Agora, isso não quer 

dizer que é só essa a tua função”. Nesse trecho apresenta reflexão sobre sua prática, o que 

denota que nosso sujeito não tem ideias preconcebidas e que, mesmo sobre seus valores mais 

importantes, busca a reflexão. 

Afirma ter certeza de que um professor pode influenciar os valores de um aluno, mas 

que isso não ocorrerá com todos, e mesmo estes que não influencia daqui a um tempo poderão 

refletir sobre um acontecimento e vir a compreender o que o professor falava. Tal juízo 

justifica seu investimento desinteressado no aluno, ele investe e a relação se mantém graças à 

simples possibilidade de retorno. 

Sobre as características que os alunos apontaram para um professor significativo, 

afirma concordar com a questão do domínio do conhecimento, preocupação que sempre teve. 

Entende que o aluno deve saber para que ele está aprendendo aquilo, para que vai lhe servir 

em sua vida. Sobre troca afetiva, acha importante, relata que sempre foi amigo dos alunos, 

mas ressalta que “sempre mantendo o respeito”. Sobre o aprendizado do aluno, afirma que o 

aluno nunca pode ser menosprezado e que se o professor não tiver interesse ele não progride. 
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Essa argumentação traz em si a ideia do conhecimento como um valor para ele e da 

necessidade da significação do conhecimento, o que está de acordo com os pressupostos da 

Epistemologia Genética. Sobre a questão afetiva, argumenta a favor da necessidade da 

proximidade com o aluno, característica de um professor significativo e que estabelece 

relações de cooperação, para os adolescentes da pesquisa pregressa. Volta a ressaltar que é 

preciso que a hierarquia necessária em sala de aula seja mantida. 

• A relação com o aluno como resultado dos valores do professor 

Argumenta que sua relação com os alunos vai sendo construída do primeiro ao último 

dia de aula, porque ele observa, elogia e exige até o último dia, não importando se já entregou 

as notas. Com esse juízo, nos mostra que a questão do aprendizado do aluno é um valor 

maior, que seu fazer vai além do cumprimento da tarefa. 

Afirma que sua relação com os alunos varia muito, dependendo da sintonia com a 

turma. Em certas turmas já inicia com empatia maior, em outras ela é conquistada com o 

tempo. Acredita que, por ser mais exigente, nem sempre é tido como simpático no início, mas 

que com o passar do tempo os vai conquistando. Tem a proximidade com o aluno como um 

valor importante, e trabalha nesse sentido.  

Ele busca conhecer seu aluno, estabelecer uma linguagem em comum, permitindo, 

assim, que ambos tenham uma escala de valores em comum, o que favorece a cooperação e 

mantém a relação. Para tal, ele utiliza técnicas que permitam que os alunos lhe mostrem o 

mundo deles, como eles vivem e o que pensam, assim como o que eles almejam, o que 

buscam. Essa abordagem auxilia o professor no processo de descentração: ele consegue se 

colocar no lugar dos alunos e, assim, perceber suas necessidades, o que o vai gratificá-lo na 

relação. 

O sucesso pessoal e profissional dos alunos, de acordo com suas argumentações ao 

longo das entrevistas, parece ser um dos maiores valores para esse professor em seu trabalho. 

Diz que sempre se interessou pela questão profissional, pelo futuro deles, assim que sempre 

dá orientação sobre o que acontece no mundo do trabalho, quais as responsabilidades. Vemos, 

novamente, um investimento não somente pontual no aprendizado do aluno em sala de aula, 

mas um investimento amplo em seu bem-estar futuro. 

Julgando o que o faz ser mais próximo de um aluno, KL acredita que é seu interesse 

por ele. Afirma que existem alguns que se aproximam dele na busca pelo conhecimento. 

Ressalta, no entanto, que procura aqueles que não têm interesse, mesmo que tenham grandes 
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dificuldades. Diz, ainda, que sua grande preocupação é com os alunos muito quietos, que 

sempre procura entrar em seus mundos. A escolha do aluno com quem busca uma relação 

significativa parte de KL e se dirige aos alunos que considera com maior necessidade. Aqui, 

novamente nos remete à ideia de que o bem do aluno, seu desenvolvimento, é um valor maior 

para ele, não só em termos de conteúdo, mas em sua totalidade. Nesse trecho nos traz 

novamente a gratificação atual proveniente dos alunos que buscam o conhecimento 

 

7.1.7 Análise do caso MN 

 

• A gênese do desenvolvimento moral do professor 

O professor entende que os valores são algo que se constrói através dos ensinamentos 

sobre o que é certo e errado e sobre as consequências dos atos. Afirma que isso se constrói 

normalmente na família, é ela que diz o que é certo ou não para aquele agrupamento e, depois, 

isso vai se ampliando para a escola e a sociedade em geral. 

Com a afirmação que o certo ou errado variam em cada agrupamento social e que isso 

é algo que se amplia do particular à coletividade, MN demonstra descentração, pois acredita 

que valores diferentes podem ser igualmente válidos, e que a constituição moral é um 

processo que inicia no núcleo familiar e vai se desenvolvendo na relação com a sociedade, 

ideia que pode ser vinculada aos pressupostos interacionistas. 

Sobre a constituição de seus valores, afirma que vem da família que sempre primou 

pelas coisas certas, por cumprir suas obrigações. Outro exemplo familiar importante foi o 

exercício da generosidade. 

Julgando sobre como se constituíram seus valores, nosso sujeito nos apresenta um 

relato que dá a ideia de que foi através da relação com as pessoas de sua família, pessoas que 

buscavam agir de um modo extremamente ético. Agir de um modo correto era um valor muito 

importante para esse grupo familiar.  

Sobre professores significativos, MN menciona uma professora do ensino 

fundamental, que era engraçada, querida e chamava os alunos de senhores. Tal professora 

parece estabelecer uma relação de respeito mútuo e de proximidade com os alunos, 

características de um professor significativo.  
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O professor diz não acreditar que tenha tido outras influências para sua constituição de 

valores, pois entende que os amigos são escolhidos por afinidade, portanto já possuem valores 

semelhantes, e mesmo as leituras só reforçam o que já era arraigado nele, não influindo na sua 

formação. Aqui, nos remete à ideia de que compreende a constituição moral como um 

processo que se estende prioritariamente ao longo das primeiras etapas do desenvolvimento. 

• Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

MN argumenta que o que mais lhe gratifica na relação com o aluno é acreditar que 

aprender envolve prazer e descoberta, e que o aluno só gosta daquilo que passou a entender, 

então fica muito feliz quando vê seu aluno entendendo e brincando com a disciplina, fazendo 

descobertas. Sente-se gratificado, também, quando o aluno brinca e interage com ele. Afirma 

que o deixa muito feliz ver o aluno descobrindo, crescendo, quando aprende.  

O professor parece ter como um de seus valores mais importantes o aprendizado do 

aluno, e ainda superior a este, o retorno afetivo, que talvez seja o que mantém a relação. O 

afeto do aluno o gratifica e faz com que continue investindo na relação, tratando-se de um 

investimento com retorno atual. Isso aparece não só aqui, mas em diversas etapas da 

entrevista. No mesmo trecho da entrevista, aparece também a questão do prazer no 

aprendizado e de um ambiente agradável em sala de aula, o que é apontado como relevante 

para pesquisadores como Araújo (1999) e Andrade (2003). 

Nosso sujeito afirma que espera o melhor futuro possível para seus alunos e gostaria 

que eles fossem os melhores em suas profissões. Diz que quando vê um aluno que atingiu 

aquilo que tinha planejado para sua vida, fica muito feliz.  

Nesse trecho, relata que se sente gratificado quando vê que um aluno atingiu seus 

objetivos, nos remetendo novamente a uma gratificação atual. Aqui refere também o desejo de 

que eles realizem o que planejaram, o que denota descentração 

Argumentando sobre o que o faz investir em um aluno, MN afirma que é o prazer do 

retorno afetivo, e acredita que é algo que nenhuma outra profissão tem, o olhar do aluno, seu 

sorriso, a brincadeira do aluno, a profundidade da relação. Relata que está sempre próximo 

dos alunos e que, diante de qualquer problema que tenham, eles o procuram. Além disso, 

afirma que o que o faz investir é o carinho, a admiração do aluno, o respeito que eles têm por 

ele. 

Esse juízo volta a afirmar a gratificação atual, como um dos fatores que mantém sua 

relação com os alunos. Tal afirmação pode nos remeter à ideia de que talvez se trate de um 
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investimento desinteressado, em que um dos sujeitos da equação investe tendo como objetivo 

o bem do outro, sem que seja necessário retorno.  

MN afirma que os laços que o unem com os alunos: “são muito estreitos, mas de uma 

proximidade boa e não de falta de respeito”. Com esse juízo, demonstra que busca uma 

relação de respeito mútuo em sala de aula, mantendo a hierarquia necessária a essa relação. 

Falando teoricamente sobre o que faz um professor investir em seus alunos, MN 

afirma que é acreditar que o que faz pode provocar mudanças, que é possível um mundo 

melhor e uma sociedade melhor. “Nós educamos pelo nosso exemplo em sala de aula, pelo 

que a gente mostra ali dentro. Nós damos aula arduamente e os alunos sentem isso. 

Competência técnica todo mundo que passou no concurso tem, o diferencial é fazer nosso 

trabalho com amor, com um olhar de formação de gente”. É o ideal de fazer diferença na vida 

daquelas pessoas. 

Nesse trecho, nosso sujeito aborda a questão em termos teóricos e coloca como um 

valor a construção de uma sociedade melhor, algo que ultrapassa o particular e trata da 

coletividade. Tal posição mais descentrada tem em si um investimento com retorno no futuro, 

ou mais desinteressado. Aqui, fala também do fazer do professor como um ato de vontade, 

que supera o cumprimento de uma tarefa. 

Nosso sujeito afirma que a relação com o grupo de professores também é algo que 

incentiva um professor, devido à parceria, não só no trabalho, mas na vida. Aqui aparece a 

troca e, provavelmente, certo nível de cooperação com os colegas, o que denota autonomia. O 

trecho remete também à ideia de que a relação pessoal com seus pares é um valor, algo que 

gratifica MN e o faz investir no trabalho. 

O professor relata que é próximo da grande maioria de seus alunos. Entende que o que 

os aproxima é seu carinho, seu afeto. Aqui novamente dá a ideia de que um dos fatores que 

sustenta a relação é a troca afetiva. 

MN acredita que os alunos se constituem moralmente em primeiro lugar através da 

família e mais tarde na escola. Entende que os valores já deveriam vir, de certo modo, prontos 

para o ensino médio, mas que, se isso não ocorrer, o professor pode influenciá-los através 

principalmente do exemplo. Conta que o faz através de seus atos, mostrando para eles que não 

faz as coisas erradas, é pontual, não falta, menciona que assim mostra os seus valores no dia a 

dia.  
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Nesse juízo, confirma a argumentação anterior, da responsabilidade da família na 

constituição moral. Sua argumentação, a seguir, traz a ideia de que o professor pode ser 

relevante em termos de desenvolvimento moral quando ele é autônomo e ético em suas 

relações na escola, o que coincide com os pressupostos da Epistemologia Genética e com os 

achados da pesquisa que precede este trabalho. Assim, nosso sujeito acredita que a sua relação 

com os alunos pode influenciar muito seus valores. 

MN afirma que sua opinião sobre o papel da escola no sentido da educação moral não 

mudou ao longo da carreira, nem sua forma de se relacionar com os alunos, porque sempre 

procurou fazer seu trabalho da melhor forma possível. Aqui reafirma sua concepção do 

desenvolvimento moral como algo que pode, em alguns casos, se encerrar nas etapas iniciais 

na vida do sujeito, tal argumentação surge principalmente quando pensa em si. 

Sobre as características que os adolescentes atribuíram ao professor significativo, o 

entrevistado afirma que a questão do domínio do conteúdo é algo que considera muito 

importante, pois é o “lastro” do professor, mas que isso é só a sua obrigação. Entende que o 

que traz o diferencial é o modo como ele aborda o aluno. Além disso, concorda com a questão 

da competência profissional, dizendo que deve haver abertura para o aluno perguntar quantas 

vezes forem necessárias e que o professor, como técnico, tem que achar alternativas para que 

o aluno compreenda. Demonstra aqui, novamente, ter o conhecimento como um valor, pois o 

aprendizado do aluno aparece também como um valor maior em sua escala, mas segue 

considerando a relação com o aluno como um valor mais importante. 

• A relação com o aluno como resultado dos valores do professor 

Argumentando sobre sua relação com os alunos, MN afirma que quando ainda não 

conhece uma turma, os alunos têm todo seu respeito, mas que só passam a ser seus alunos de 

fato, à medida que os conhece. Menciona que neste ponto a relação toma outra dimensão. 

Aqui, nos fala da relação com o aluno como algo que é construído, não se dá a priori 

simplesmente porque ele é o professor, mas sim à medida que os sujeitos passam a se 

conhecer e estabelecer uma relação de respeito mútuo. 

MN julga que sua relação com os alunos passa, antes, por uma conquista, então, 

quando inicia o ano, primeiro diz quem é, o que esta fazendo ali, como trabalha com a 

disciplina e sua formação, porque acredita que só se pode ter uma relação com quem se 

conhece. Em seguida, afirma que se coloca aberto para eles e vai questionando sobre os 

sonhos, as aspirações, o porquê de eles estarem nessa escola, quais seus objetivos ali, vai 
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conversando com eles. Busca também chamá-los pelo nome. Esse juízo nos remete à ideia de 

que a relação do professor com os alunos se cria a partir do estabelecimento de uma escala 

comum de valores e de que ele busca compreender o que é um valor para esses alunos ao 

mesmo tempo em que se apresenta para eles, tornando a troca possível e equilibrando relação. 

Acredita que em todas as aulas se aborda a questão dos valores, porque o professor 

educa pelo exemplo, pela forma como se relaciona com os alunos. Diz que se, por exemplo, 

um aluno faz uma pergunta, o professor deve ter o maior respeito por aquela pergunta e criar 

situações para que as dúvidas surjam. Conta que busca que em sua sala haja amizade e 

companheirismo, onde ninguém ri de ninguém. 

Com esse juízo, nosso sujeito volta a falar da educação através do exemplo do 

professor, tema aqui já abordado. Seu relato nos remete à ideia de que propicia o 

estabelecimento de uma relação mais autônoma em sala de aula, com prevalência do respeito 

mútuo e da cooperação. 

MN afirma que sua relação com os alunos é pessoal, pois continua mesmo fora da sala 

de aula, que sempre que os alunos têm dificuldades o procuram, mesmo que se trate de um 

assunto pessoal. Conta que sempre abriu espaço para assuntos pessoais em sua sala e que 

acredita que essa relação é perene. Ele parece praticar aquilo que os adolescentes da pesquisa 

pregressa chamam de ser o mesmo dentro e fora da sala de aula, ou seja, estabelecer uma 

relação pessoal que ultrapassa a questão do aprendizado, o que é importante para um 

professor significativo em termos de desenvolvimento moral. 

Sobre intervenções que favoreçam o desenvolvimento moral do aluno, o professor 

acredita que é o apoio que se dá a ele. Afirma, também, que utiliza técnicas  para conhecê-los, 

saber as histórias e sonhos deles, e assim se aproximar. Diz que conversa muito com eles, 

procurando escutar e auxiliar. Esse juízo novamente nos mostra que ele busca a proximidade 

com o aluno. 

Falando sobre a forma com que aborda o conteúdo em suas aulas, afirma sempre 

buscar relacioná-lo com os conhecimentos que eles já têm, para o que busca garimpar na 

matéria coisas interessantes para fazer relações. Relata que antes das aulas tem que estudar 

para montar o trabalho e que, com isso, a aula fica interessante e ele pode passar a brincar. 

Além disso, nos mostra que o aprendizado do aluno é um valor importante para ele e que se 

dedica a essa tarefa, buscando ser profissional e eficiente. Sua concepção sobre construir 

novos aprendizados a partir da relação com aqueles que o aluno já possui coincide com os 
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pressupostos da Epistemologia Genética, a qual compreende que os novos conhecimentos se 

constroem também a partir das estruturas que o sujeito já possui. 

 

7.2 RELAÇÕES ENTRE OS DIFERENTES CASOS  

 

Este capítulo busca destacar, em cada categoria de análise, os itens que dizem respeito 

às reflexões, juízos e modos de agir mapeados na pesquisa, estabelecendo uma síntese da 

análise elaborada em capítulo anterior. Os sujeitos estão agrupados por convergências e 

divergências, estabelecendo uma hierarquização em termos de desenvolvimento de suas 

escalas de valores. Tal hierarquização se apresenta através do número de indicadores de tal 

juízo ou comportamento, não sendo possível, ainda, estabelecer níveis definidos para tal, o 

que talvez seja realizável, partindo desses dados, em futuras pesquisas. 

• Análise da Categoria 1: A gênese do desenvolvimento moral do professor 

Esta categoria busca, como já foi explicado anteriormente, através da análise da teoria 

do professor sobre seu próprio desenvolvimento moral, inferir suas possibilidades de 

centração e descentração no modo como percebe as diferentes influências em seu 

desenvolvimento, as tomadas de consciência sobre as relações relevantes para a constituição 

de sua escala de valores, e se essa evolução se mantém em movimento. 

Observando conjuntamente os casos, percebemos que os professores estudados 

apresentam diversos indicadores de descentração e tomada de consciência sobre a relevância 

de relações de autonomia para sua constituição de valores e sobre a importância da relação 

com os alunos para seu desenvolvimento moral atual. 

Podemos inferir que os sujeitos AB e KL apresentam, refletindo sobre sua constituição 

de valores, uma postura mais descentrada, em que consideram diversas influências para esse 

processo, sendo relevantes para tal, além da família, a troca com pessoas com escalas de 

valores diferentes, a reflexão, as trocas com os alunos e o acesso ao conhecimento. Tal 

evolução se mantém através da reflexão sobre sua prática e a relação com os alunos. 

Demonstram, também, diversos indicadores de tomada de consciência sobre o processo de 

constituição de sua escala de valores, apontando relações de autonomia como relevantes para 

esse desenvolvimento. KL se destaca por considerar a formação continuada como importante 

para a constituição de seus valores. 

Os sujeitos EF e IJ apresentam em sua entrevista características muito semelhantes às 

de AB e KL, demonstrando a mesma descentração e considerando a mesma diversidade de 
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influências, inclusive apontando a formação continuada, como faz KL, o que denota 

continuidade no processo. Trazem como significativas algumas relações com professores que 

estabeleciam relações mais heterônomas com suas turmas, e relações também mais 

heterônomas com a família, para um deles, o que poderia significar uma menor tomada de 

consciência. Se pensarmos na possibilidade de que esses professores, mesmo que 

heterônomos com o grande grupo, estabelecessem com nossos sujeitos da dissertação relações 

de proximidade e respeito mútuo, EF e IJ se aproximam de AB e KL.  

O sujeito GH destaca menos a influência familiar, apontando como relevantes o 

estudo, a literatura, a reflexão e as trocas sociais. Tem uma postura descentrada, considerado 

diversas influências para esse processo, sendo relevantes para tal a troca com pessoas com 

escalas de valores diferentes, a reflexão, e o acesso ao conhecimento. Tal evolução se mantém 

através da reflexão sobre sua prática e a relação com os alunos. GH apresenta menos indícios 

da tomada de consciência do processo, mas, mesmo assim, aponta as relações de autonomia, a 

formação e a reflexão como relevantes e, ao longo de sua entrevista, demonstra que elas 

foram extremamente importantes em seu processo de constituição de valores.  

MN apresenta uma postura mais centrada, destacando a influência de sua família e 

professores para a constituição de seus valores. Considera não muito relevantes as trocas com 

pares e a formação para este processo, mas destaca a relação com os alunos como relevante 

para seu desenvolvimento moral. 

Poder-se-ia afirmar que os professores significativos em termos de desenvolvimento 

moral para os alunos apresentam diversas frequências de indicadores de descentração e 

tomada de consciência.  Há aqueles com mais indicadores nesse sentido, o que pode ser 

representado pelos professoros KL e AB. Existem, também, professores significativos com 

menos indicadores, representados por EF e IJ, assim como há possibilidade de professores 

com ainda menos indicadores de descentração e tomada de consciência serem significativos, o 

que pode ser representado por  GH e MN. 

Podemos entender, assim, que os professores trabalhados apresentam frequência de 

indicadores variadas de descentração e tomada de consciência do seu processo de 

desenvolvimento de valores, mas que estes sempre aparecem de algum modo. Fica claro, 

também, que os professores trabalhados têm em comum a tomada de consciência de que se 

trata de um processo em desenvolvimento, de que receberam diversas influências para tal, e 

de que a relação com o aluno é relevante para que esse processo permaneça em movimento.  
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• Análise da Categoria 2: Etapa atual do desenvolvimento moral do professor 

Esta categoria busca o contexto atual do desenvolvimento moral do professor, 

conforme foi explicado anteriormente, procurando compreender a qualidade e a intensidade 

da relação do professor com seus alunos como resultado de seus valores. Verifica, assim, o 

que equilibra as relações, o tipo de retorno esperado pelo sujeito e o que motiva as escolhas de 

alunos com quem se estabelecem relações mais significativas. Além disso, traz características 

de autonomia nas relações e descentração dos sujeitos nas mesmas, e o que motiva seu 

investimento no aluno.  

Observando conjuntamente os casos, percebemos que os professores estudados 

apresentam valores diversos, que sustentam o tipo de relação que estabelecem com os alunos. 

Aqui, tomamos como mais relevante não o conteúdo do valor em si, mas o tipo de 

investimento que equilibra a relação, se esta reflete a necessidade de um retorno atual, por 

exemplo, ou se se aproxima de um investimento desinteressado. 

Podemos inferir, a partir da análise conjunta da segunda categoria, que os sujeitos AB 

e MN têm como valores mais relevantes o retorno afetivo dos alunos e seu aprendizado em 

termos de conteúdo, sendo estes os fatores mais relevantes para que a relação se mantenha. 

Trata-se, assim, de um retorno atual do investimento, ou seja, uma troca que, de acordo com 

Piaget, é diretamente controlada pelos interessados, correspondendo a uma percepção 

imediata dos mesmos. Tal posicionamento nos remete a uma posição de troca simples, como 

refere o autor (1973/1975), ou seja, uma troca que se efetua do ponto de vista próprio: o 

sujeito age pensando em seu sucesso, em que o outro é ainda um meio.  

Os sujeitos CD e IJ têm como valor mais importante o aprendizado dos alunos e ser 

bons profissionais, o que podemos compreender como êxito na tarefa, sendo estes os fatores 

mais relevantes para que o equilíbrio da relação se mantenha. Tal posicionamento remete, 

também, à necessidade do retorno atual do investimento e à troca simples, conceito 

explicitado no parágrafo anterior. 

Podemos supor que, apesar da dupla de sujeitos AB e MN e o grupo CD e IJ 

investirem na busca do retorno atual, o segundo grupo teria uma posição mais descentrada, ao 

colocar o aprendizado, algo que beneficia também o aluno, como mais relevante, enquanto o 

primeiro grupo busca primeiramente o retorno afetivo, o que nos remete a uma gratificação 

um pouco mais egocêntrica. 

Os sujeitos GH, EF e KL têm como valores mais importantes o desenvolvimento 

moral e profissional do aluno, sendo o retorno positivo nesse sentido o fator mais importante 
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para que a relação se mantenha. Trata-se assim de um investimento com retorno 

desinteressado, troca que, de acordo com Piaget, tem seus resultados fora do controle da 

percepção atual e requer a intervenção de normas estabilizadoras (reversibilidade operatória). 

Trata-se de uma reciprocidade de ordem moral, em que o sujeito age pensando na satisfação 

do outro, que passa a ser um fim e não mais um meio, visto que o objetivo maior não é 

satisfazer a si, mas ao outro. Tais sujeitos divergem entre si, sendo que KL e EF apresentam 

uma posição mais desenvolvida neste sentido. Enquanto GH investe de modo desinteressado, 

ao mesmo tempo em que se gratifica e toma como relevante a ocorrência da eventualidade de 

um retorno atual, KL e EF têm um investimento mais próximo de uma reciprocidade moral 

pura, ou do conceito de sustentação solidária de Estrazulas (2003), em que há uma 

concentração espontânea de esforços de caráter desinteressado que podem construir relações 

solidárias.  Para eles, o retorno atual não é necessário, e mesmo os alunos respondendo 

negativamente aos seus investimentos, eles seguem investindo. Para Piaget, a satisfação de 

uma troca desinteressada vem da própria pessoa reconhecer o valor de sua ação, ou seja, uma 

satisfação interior. 

Apesar dessa primeira diferenciação em função do tipo de retorno que equilibra a 

relação e dos valores que o fundamentam, alguns dados relevantes devem ser apontados. A 

totalidade dos professores apresenta indicadores, em maior ou menor frequência, de 

investimento desinteressado nos alunos, que varia, nos casos de CD e MN, na busca do 

desenvolvimento do futuro profissional do aluno, ou como pessoa, chegando a EF e GH, que 

buscam também a melhoria da sociedade, ou seja, não só o particular representado por 

melhorias na vida desse aluno, mas a totalidade, uma evolução ou melhoria social. 

A totalidade dos professores apresenta algumas relações de autonomia em sala de aula, 

que são relevantes para o desenvolvimento moral dos alunos, assim como relações de 

cooperação. Os professores AB, CD, EF, KL e MN buscam estabelecer esse tipo de relação 

com a maioria dos alunos. Já GH e IJ estabelecem relações por vezes mais heterônomas com 

o grande grupo, mas com aqueles alunos com quem têm maior proximidade há respeito pela 

autonomia e cooperação. Esses dados são interessantes se comparados aos resultados da 

dissertação que precede esta pesquisa, que afirmam que um professor significativo não 

necessariamente o é para todo o grupo, podendo haver relações simplesmente de um a um. 

Também são interessantes se pensarmos na premissa teórica de que um professor deve 

estabelecer relações de autonomia para ser significativo em termos de desenvolvimento 

moral, o que aqui se confirma, pois todos a referem e todos foram escolhidos como tal pelos 

alunos. 
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Ainda relacionando ao trabalho anterior, temos o interessante caso de IJ.  No trabalho 

pregresso, ele foi escolhido como significativo por vários alunos, mas ao analisarmos sua 

entrevista notamos que ele apresentava uma posição mais heterônoma em relação ao grupo. 

Assim, conclui-se que, na época, apesar da afirmação dos alunos a favor, ele não seria tão 

relevante em termos de desenvolvimento moral dos alunos. Este novo trabalho resolve essa 

contradição, com a suposição de que o professor pode não ser relevante nesse sentido para o 

grande grupo, mas o é para aqueles alunos com quem estabelece uma relação mais próxima e 

que são, provavelmente, os que o elegeram na pesquisa da dissertação. 

Na escolha dos professores quanto aos alunos com quem têm uma relação de maior 

proximidade, nos casos de AB, CD, EF entra a questão da empatia, mas também o interesse 

por auxiliar aquele aluno que entendem que tem dificuldades.  

Para IJ, a proximidade maior se dá por empatia e, para GH, KL e MN, há busca de 

uma relação próxima com o maior número de alunos possível, pois acreditam que isso é 

necessário para o aprendizado ou desenvolvimentos destes. 

Quanto à descentração, podemos afirmar que há professores que apresentam muitos 

indicadores de descentração em suas argumentações, representados por AB e KL, se 

colocando no lugar do aluno e tomando como válidas escalas de valores diferentes das suas. 

Há um segundo grupo com um pouco menos indicadores de descentração, no qual os 

professores apresentam um comportamento semelhante aos primeiros, mas possuem alguns 

momentos mais egocêntricos, tomando seus valores como universais, representado por CD, 

EF e IJ Há ainda aqueles professores que intercalam momentos mais e menos descentrados, 

conseguindo se colocar no lugar do aluno muitas vezes, mas que mais comumente tomam 

suas escalas de valores como corretas, representado por GH e MN. 

A totalidade dos professores estudados apresenta atos de vontade, que são definidos 

por Piaget (2005/1954) como atos em que o sujeito age não somente em função da situação 

atual, mas de acordo com valores conservados, ou seja, a subordinação da situação atual a 

uma escala permanente de valores. Assim, independentemente do êxito de seu investimento 

ou da resposta adequada, tanto por parte dos alunos quanto de seus empregadores, os 

professores aqui estudados buscam um investimento no aluno, ainda maior do que seria 

necessário para o cumprimento de sua função como professores. 

• Análise da categoria 3: A relação com o aluno como expressão dos valores do professor 

Esta categoria busca o tipo de ação usual do professor com o objetivo do 

desenvolvimento do jovem, entendendo que esta diferencia sua filiação como uma abordagem 
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mais heterônoma, de certo ou errado em termos absolutos, ou que favoreça a reflexão 

autônoma do jovem, se aproximando, assim, de uma filiação epistemológica interacionista. 

Tenta compreender, ainda, seus objetivos, diferenciando-os como sendo mais atuais, 

centrados no particular, ou futuros, abrangendo o todo da sociedade. 

Podemos inferir, a partir da análise conjunta da terceira categoria quanto à ação mais 

usual em sala de aula, que os sujeitos KL e EF buscam propiciar a reflexão, a descentração e a 

cooperação entre os alunos, o que fazem através de conversas abertas e informais sobre 

qualquer assunto que surja em sala de aula, assim como temas que consideram relevantes para 

o desenvolvimento dos alunos. Envolvem-se com questões particulares dos alunos, a ponto de 

fazer encaminhamentos necessários a instâncias fora da sala de aula quando é preciso. 

Procuram manter uma postura ética em suas relações na escola, buscando ser um modelo para 

os alunos. Ambos agem de modo condizente a uma epistemologia relacional e propiciam o 

desenvolvimento moral dos alunos. Além disso, mantêm relações de bastante proximidade 

com os alunos, mas sem se afastar da hierarquia necessária à função, algo que, de acordo com 

La Taille (1999), é importante para que se mantenha a assimetria da relação que auxilia o 

desenvolvimento moral do jovem, como já discutido anteriormente.  

Os professores CD e IJ têm como tipo de ação mais comum a aproximação dos alunos 

com o objetivo de que tenham liberdade para questionar. Tal grau de proximidade é mais 

parecido ao usual quanto à figura do professor. Eles estão disponíveis tanto para conversas 

pessoais, com temas que partam dos alunos, quanto para a discussão de acontecimentos em 

sala de aula, quando solicitadas. Tais professores, apesar de manterem uma posição de maior 

distância dos alunos em geral, podem ser relevantes em termos de desenvolvimento moral dos 

alunos, em especial daqueles jovens que deles mais se aproximam.  

O professor GH tem como abordagem mais comum o aconselhamento, o que não 

seria, a principio, o tipo de ação mais relevante em termos de desenvolvimento moral dos 

alunos. No entanto, ele adota uma postura ética em suas relações na escola e busca discutir 

tanto temas sugeridos pelos alunos quanto outros que propõe acreditando que são importantes 

para o desenvolvimento do jovem. Desse modo, pode ser relevante em termos de 

desenvolvimento moral ao propiciar reflexão, principalmente para aqueles que dele mais se 

aproximam. 

Os professores AB e MN têm como ações mais comuns o abraço, a abertura para 

conversas informais, a busca da extrema proximidade dos alunos e a abertura e o incentivo à 

reflexão. Eles tratam de assuntos pessoais dentro e fora da sala de aula. Esses professores se 

aproximam de um modo de relação condizente com a epistemologia relacional, mas 
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minimizam, por vezes, a hierarquia da função, o que pode, em alguns casos, dificultar o 

estabelecimento de relações significativas em termos de desenvolvimento moral. 

A presença de indicadores de uma filiação epistemológica clara está relacionada à 

presença de mais indicadores de tomada de consciência sobre sua influência no 

desenvolvimento moral do aluno, para a teoria utilizada para este trabalho. Isto, no entanto, 

não se confirma na totalidade de nossos sujeitos. Há professores sem esse tipo de filiação, que 

apresentam bons indicadores de tomada de consciência sobre sua influencia no 

desenvolvimento moral do aluno. 

 Apesar disto, a clareza neste sentido parece favorecer esta tomada de consciência, 

como confirma o caso do sujeito KL. Ele diverge do restante do grupo, apresentado mais 

indicadores de clareza epistemológica, o que podemos relacionar a sua ampla tomada de 

consciência sobre sua influência no desenvolvimento moral do aluno.  

O grupo representado por EF, GH, AB e MN tem em comum não apresentarem 

indicadores de uma filiação epistemológica, utilizando epistemologias diversas em sua 

prática, mas demonstram muitos indicadores de sua tomada de consciência sobre sua 

influência no desenvolvimento moral do aluno. EF difere do grupo ao referir que acredita que 

o desenvolvimento é a principal função do professor e MN difere ao referir que sua prática é 

embasada, primordialmente, na experiência pessoal.  IJ e CD, assim como o grupo anterior, 

não apresenta indicadores de uma filiação epistemológica, trazendo poucos indicadores da 

tomada de consciência sobre sua influência no desenvolvimento moral do aluno.  

Entre o grupo de professores, todos, em maior ou menor grau, são relevantes para o 

processo de desenvolvimento moral dos adolescentes. Eles desafiam intelectualmente os 

alunos, mantêm bons níveis de proximidade e propiciam a reflexão. No entanto, poderíamos 

afirmar que, nesse sentido, há aqueles com ações mais efetivas, grupo representado por KL e 

EF, uma posição intermediária, que pode ser representada por CD e IJ, um grupo que propicia 

um pouco menos reflexão, representado aqui por AB e MN, e por fim, ações com menos 

indícios de propiciar a reflexão do aluno, representado por GH. 

Pensando sobre os objetivos de seu investimento nos alunos, podemos inferir que há 

professores que têm como objetivo primeiro o desenvolvimento do aluno como cidadão e a 

conseguinte melhoria da sociedade. Podemos afirmar que esses sujeitos, em termos de 

valores, possuem uma posição mais descentrada, por terem como objetivo algo que se refere 

ao todo e não ao particular. Para eles, o mais importante é uma mudança no coletivo. Grupo 

representado aqui pelos professoros KL e GH. 
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Há um segundo grupo, em termos de objetivos, que busca primeiro como retorno de 

seu investimento nos alunos o aprendizado do jovem e, em seguida, refere que ele tenha uma 

visão crítica do mundo, melhorando seu futuro e consequentemente a sociedade. Esses 

sujeitos têm mais ou menos os mesmos objetivos dos primeiros, mas sua organização em 

termos de prioridade sugere que para eles é um valor maior o retorno em algo mensurável 

como o aprendizado do jovem. Grupo representado aqui pelos professores AB e IJ. 

Um terceiro grupo tem como objetivo principal o aprendizado do aluno e seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Tal objetivo remete à ideia de que o valor maior para 

esses professores está em algo mensurável, ou seja, com um retorno atual ou virtual. Esses 

sujeitos representam, assim, uma posição mais centrada em termos de valores. Grupo 

representado pelos professores CD, EF e MN. 

Apesar dessas afirmações, todos os professores estudados apresentam indicadores de 

ter como um objetivo significativo de seu trabalho a valorização do aluno e da sociedade, o 

que nos remete à descentração e à autonomia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A possibilidade da intervenção educativa como estratégia para o desenvolvimento 

moral e a consequente melhoria de nossa sociedade é a reflexão inicial que dá origem a esta 

pesquisa. O estudo sobre o tema iniciou na dissertação de mestrado intitulada Adolescência e 

moralidade: o professor que faz a diferença, defendida em 2006. Tal pesquisa focava a 

possibilidade de crescimento moral do jovem a partir da relação com um professor 

significativo em termos de desenvolvimento moral, questão abordada através das 

representações dos adolescentes sobre o tema. 

Esta tese continuou esse estudo, agora aprofundando a análise do processo de 

desenvolvimento moral do professor que estabelece relações significativas com os 

adolescentes em sala de aula e os resultados dessa relação para o desenvolvimento moral do 

jovem. Buscou, acima de tudo, compreender como se equilibram as relações entre professores 

e alunos, no sentido de tentar compreender quais os objetivos do professor e o que o gratifica, 

fazendo com que uma relação significativa se mantenha, além de entender os motivos da 

escolha entre professores e alunos que farão parte desse tipo de relação. 

O tema que norteou este trabalho é a questão da construção da escala de valores nas 

relações entre professor e alunos. O trabalho com esta questão, através da revisão 

bibliográfica e das pesquisas recentes sobre o assunto, demonstra sua relevância e atualidade, 

como amplamente discutido no tópico 2.2. Mesmo assim, surgiram ao longo da construção 

desta tese diversos questionamentos sobre a relevância deste estudo, ou sua dita 

“subjetividade”, ao que podemos responder que a constituição da escala de valores de um 

sujeito e, consequentemente, seu modo de agir na sociedade é algo que influencia a vida de 

todos nós. O tema também é discutido por autores como La Taille e Menin (2009), os quais 

referem que na atualidade há um processo de valores em crise, ou seja, aquilo que era certo ou 

importante para as pessoas de nossa sociedade está se transformando, nem sempre no sentido 

da busca do bem comum. Rique Neto (2009) aponta a mesma temática, trazendo todas as 

dificuldades decorrentes da possibilidade atual de que os interesses pessoais fundamentados 

em um individualismo exacerbado avancem sobre os interesses públicos e sociais, o que faria 

com que as pessoas não tivessem mais interesse em participar da sociedade na busca do bem 

comum, mas do próprio benefício.  



 142 

Se pensarmos a figura do professor e da escola, como amplamente discutido também 

no tópico 2.2, como a figura relevante para a constituição do sujeito, conforme referido por 

Andrade (2003) e Marques (2005), no sentido de seu desenvolvimento moral ou ético, nos 

defrontamos com a relevância e objetividade em estudar sua constituição e seu consequente 

papel no desenvolvimento moral de seus alunos. 

Assim, este estudo aborda professores que são significativos em termos de 

constituição de desenvolvimento moral dos seus alunos e que, através de seu trabalho, buscam 

propiciar mudanças na escala de valores de seus alunos. Todos os casos abordados neste 

estudo constituem casos de êxito na função, pois todos os sujeitos são, em maior ou menor 

grau, relevantes nesse sentido, tendo sido apontados por seus alunos como tal. 

A presente pesquisa demonstra, assim, a importância do professor como educador e o 

quanto isso é, talvez, uma de suas funções mais relevantes. O estudo deixa claro, através das 

entrevistas analisadas, que mesmo sem as condições de trabalho e reconhecimento adequadas, 

o professor pode ser muito relevante para o desenvolvimento ético e moral do jovem, e que os 

sujeitos aqui abordados de fato o fazem. A partir dessa afirmação, é imprescindível ressaltar 

que, com isso, não queremos defender o professor mártir que deve se conformar com a 

situação apresentada e seguir investindo em seu trabalho sem levar em consideração o retorno 

de seu empregador. A aproximação de suas realidades somente reforçou a ideia de que não 

podemos, como nos aponta Fonseca (2006), esquecer a realidade social e sua influência no 

modo de agir dos sujeitos, nos tornando ainda mais partidários das lutas dessa categoria. 

Tal afirmação, no entanto, se refere à ideia, como acredita a Epistemologia Genética, 

de que o desenvolvimento moral ocorre ao longo da vida de uma pessoa e se dá também 

através da troca com pessoas com escalas de valores diferentes das suas, em relações de 

respeito mútuo e autonomia. Isso torna o papel da escola e do professor necessário no sentido 

da educação moral ou ética de modo continuado, pois se trata de um espaço em que os 

primeiros valores constituídos nas relações familiares podem ser relativizados e 

complexificados. A relação dos alunos com seus pares na escola, mediada pelo professor, e a 

relação com o próprio professor, se relações de autonomia, auxiliam a reflexão, a 

descentração e o desenvolvimento moral em si. Encerrar a função da educação moral na 

família contraria as ideias de Piaget (1977/1932) de que esse desenvolvimento é algo que 

ocorre ao longo da vida de uma pessoa, até mesmo na sua fase adulta. Há a possibilidade de 

nos desenvolvermos moralmente em qualquer relação; no entanto, a escola, como um local 

em que seja propiciada a reflexão e a construção de novos conhecimentos e em que se 
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estabeleçam relações significativas, como se espera que ocorra, torna-se imprescindível para 

esse processo. 

Assim, o objeto desta pesquisa é, partindo da ideia da importância da contribuição do 

professor para o desenvolvimento do aluno, analisar a implicação do desenvolvimento moral 

de professores no desenvolvimento do juízo moral de adolescentes no ensino médio. Os 

professores escolhidos para esta pesquisa pertencem ao grupo daqueles que os alunos 

consideram significativos em suas trajetórias de vida e/ou escolares, como já abordado 

amplamente neste trabalho. A investigação focaliza as relações professor-aluno sob o ponto 

de vista dos professores, tendo sido o problema da pesquisa formulado como: “De que modo 

o processo de desenvolvimento moral do professor moralmente significativo influencia as 

interações sociais que estabelece com os alunos adolescentes?”. 

A partir da análise das entrevistas, chegou-se a diversos dados que respondem às 

questões deste trabalho. Uma das questões complementares ao problema que surgiu da 

pesquisa anterior e da revisão teórica atual é o que motiva o professor moralmente 

significativo a investir em seus alunos. Analisando as entrevistas dos sujeitos, podemos 

perceber que os professores estudados apresentam indicadores de terem como objetivo mais 

significativo de seu trabalho a valorização do aluno e da sociedade, o que nos remete à 

descentração e à autonomia. Mesmo assim, podemos mapear três tipos de objetivos 

primordiais do investimento, sendo importante ressaltar que não há casos puros, ou seja, em 

geral há mais de um objetivo que motiva um professor. O primeiro objetivo, e mais 

descentrado, destacado aqui, se refere à busca do desenvolvimento do aluno como cidadão e a 

conseguinte melhoria da sociedade. Trata-se de uma posição mais descentrada, por ter como 

objetivo algo que se refere ao todo e não ao particular, sendo que, para esse grupo, o mais 

importante é uma mudança no coletivo. São representantes deste tipo de objetivo, de forma 

primordial, os sujeitos KL e GH. 

O segundo grupo de objetivos mapeados se refere à busca, em primeiro lugar, do 

aprendizado do jovem, de seu desenvolvimento profissional e, em um segundo momento, do 

desenvolvimento da cidadania, para que ele tenha uma visão crítica do mundo, melhorando 

seu futuro e consequentemente a sociedade. A organização em termos de prioridades sugere 

uma posição um pouco menos descentrada, em que há a busca também do retorno em algo 

mensurável e atual como o aprendizado do jovem. Tais objetivos podem ser representados 

pelos casos AB e IJ. 

Um terceiro grupo de objetivos tem como foco principal o aprendizado do aluno e seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, o que remete à ideia de que o valor maior para esse 
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grupo está em algo mensurável, com um retorno atual ou virtual. Tais objetivos sugerem uma 

posição um pouco menos descentrada, e podem ser representados pelos casos CE, EF e MN. 

A segunda questão complementar é o que motiva a escolha mútua dos sujeitos, 

professor e aluno, que fazem parte de uma relação significativa em termos de 

desenvolvimento moral, ou seja, o que faz um professor buscar estabelecer relações 

significativas, ou a investir em um aluno especifico, ou não. No trabalho anterior já havíamos 

percebido que isso pode se dar com um grande número de alunos, ou com poucos. Analisando 

as argumentações e juízos dos professores, compreendemos que isso está diretamente 

relacionado a seus valores, não somente no sentido do conteúdo destes, mas no modo como o 

retorno de seu investimento é buscado. Há, assim, três tipos de motivos mais comuns: há a 

escolha por empatia, baseada no retorno e gratificação atuais do sujeito, representada pelo 

caso IJ; há a escolha por um objetivo em comum, como o aprendizado do aluno, representada 

por AB, CD e EF; e há uma terceira possibilidade, que é a escolha movida pela necessidade 

do aluno, ou a busca de seu desenvolvimento, representada por GH, KL e MN. Essas três 

possibilidades são resultantes de complexificações diferentes em termos de valores, que vão 

desde a busca de uma gratificação um pouco mais egocêntrica, até algo que se aproxima do 

conceito de um investimento desinteressado. 

Uma terceira questão que moveu este estudo se refere ao que coordena as escalas de 

valores, ou seja, o que equilibra as relações entre professores significativos e seus alunos. 

Observando conjuntamente os casos, percebemos que os professores estudados apresentam 

valores diversos que sustentam o tipo de relação que estabelecem com os alunos, o que se 

refere, mais que ao conteúdo do valor em si, ao tipo de investimento que equilibra a relação, 

se esta reflete a necessidade de um retorno atual, por exemplo, ou se se aproxima de um 

investimento desinteressado. Devemos ressaltar que a totalidade dos professores apresenta 

indicadores, em maior ou menor frequência, de investimento desinteressado nos alunos. No 

entanto, a partir da análise das entrevistas, estabelecemos três possibilidades de investimento 

que equilibram as relações. A primeira se refere à busca do retorno afetivo e do aprendizado 

em termos de conteúdo como gratificação que mantém a relação, tratando-se de um retorno 

atual, representada por AB, EF e MN. O segundo tipo de equilíbrio se dá na busca do 

aprendizado do aluno e de sua formação profissional, o que pode ser compreendido como o 

êxito na tarefa sendo a gratificação que mantém a relação; há também necessidade do retorno 

atual, mas trata-se de posição mais descentrada, por colocar o beneficio dos alunos como 

prioridade, e encontra-se representada por CD e IJ. Há uma terceira possibilidade, que é o 

equilíbrio da relação se dar pela busca do desenvolvimento moral e profissional do aluno; 
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trata-se de um investimento com retorno desinteressado, ou seja, mesmo sem a gratificação 

atual o professor segue investindo, e encontra-se representada por GH, EF, KL. 

Outro questionamento se refere a quais os efeitos observáveis em termos de evolução 

no juízo moral de professor e aluno a partir dessa relação. Com a análise dos relatos e 

argumentos dos professores, notamos diversos indícios de diferenças no modo de agir e 

pensar dos alunos e dos professores a partir dessas relações. Podemos inferir, assim, que essas 

relações significativas trazem mudanças na escala de valores de ambos os sujeitos da relação. 

Há diversas histórias nas entrevistas que justificam esse argumento na totalidade dos 

professores, mas em especial nas de KL, EF, MN e GH. Eles afirmam que passaram a pensar 

diferente ao se colocar no lugar do aluno, ou através de situações vividas com eles, do mesmo 

modo que notam uma mudança clara no modo de agir de alguns de seus alunos. 

Sobre a questão "quais os aspectos afetivos incluídos nesse processo?", podemos 

pensar que o afeto, como propõe Piaget, é o motor das ações, nesse caso ações que propiciam 

o desenvolvimento moral. O sentimento de respeito pelo aluno e pela própria profissão é algo 

que determina muito da ação da totalidade de nossos professores. Temos, também, a troca 

afetiva, no sentido do carinho, que aparece inclusive como um dos objetivos das ações de 

alguns professores, situação representada pelos casos AB e MN, ou como relevante, 

representada por EF e KL.  

Uma das perguntas complementares mais importantes deste trabalho é sobre o 

investimento dos professores nos alunos, questionando se se trata de um investimento pessoal 

do professor ou de um investimento social. Após a análise das entrevistas, podemos concluir 

que há indicadores de investimento social na totalidade dos professores. No entanto, em 

alguns casos isso é a tônica do investimento do professor, sendo para eles o valor mais 

importante a mudança no coletivo, situação representada por KL e GH; para outros isso é um 

dos fatores relevantes, situação representada por AB e IJ; e para alguns com menos 

indicadores isso é um entre outros valores relevantes, situação representada pelos casos CD, 

EF e MN. 

Há uma questão complementar que se refere à tomada de consciência dos professores 

sobre o modo como eles se relacionam com os alunos. Ela foi formulada da seguinte forma: A 

compreensão de como ocorrem as relações entre professor e aluno é a mesma para o 

pesquisador e para os pesquisados? Frente a essa questão, percebemos, através dos relatos 

dos professores, que nem sempre sua compreensão sobre o que ocorre em suas relações com 

os alunos coincide com a compreensão do pesquisador. Através de suas entrevistas, é possível 
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inferir que há professores que apresentam muitos indicadores de tomada de consciência sobre 

sua relação com os alunos, em especial no que se refere à sua relevância para o 

desenvolvimento moral dos mesmos. De fato, todos os professores aqui estudados são 

relevantes nesse sentido para um número maior ou menor de alunos, assim como todos eles 

foram indicadas por algum aluno como um professor com quem estabeleceu uma relação de 

proximidade. No entanto, alguns deles têm essa tomada de consciência, como KL, outros não 

têm certeza dessa possibilidade, como CD, e temos ainda o grupo que não acredita nessa 

possibilidade, mesmo a praticando, representado por IJ. 

A partir da formulação do problema de pesquisa e de suas questões complementares, 

na construção desta tese, estabelecemos algumas hipóteses iniciais que discutiremos aqui, a 

partir da análise das entrevistas dos professores. 

A primeira hipótese afirma que a compreensão do professor sobre sua relação com os 

alunos está relacionada ao seu processo de desenvolvimento moral. Isso se confirma, pois 

podemos observar ao longo das entrevistas de cada professor que o modo como ele descreve 

seu processo de desenvolvimento moral, desde as influências familiares, mais ou menos 

heterônomas ou autônomas, e outras significativas na infância e adolescência, até o modo 

como se mantém em movimento hoje, através da reflexão e formação continuada, resulta em 

mais ou menos indicadores de descentração e tomada de consciência. Isso se reflete 

diretamente no modo como o professor compreende sua relação com os alunos. 

Sobre a segunda hipótese, que diz que a análise das equilibrações que ocorrem e se 

estabelecem na relação entre um professor significativo e seus alunos adolescentes pode 

explicar a escolha por parte do professor e seu posicionamento em relação ao aluno, 

podemos concluir que essa hipótese também se confirma. Observando a descrição dos 

professores sobre o que os gratifica e quais seus objetivos em relação aos alunos, notamos que 

isso está diretamente relacionado à escolha dos alunos com quem terão uma relação de maior 

proximidade ou mais significativa em termos de desenvolvimento moral. Aqueles professores 

que têm como objetivo maior o desenvolvimento do aluno como cidadão tendem a investir em 

um grande número de alunos, pois não há necessidade de um retorno atual para que o 

equilíbrio da relação se mantenha; sua gratificação está no bem do outro, mesmo não 

mensurável. Já os professores com mais indicadores de que esperam prioritariamente o 

retorno afetivo no sentido do carinho tendem a se relacionar de um modo mais próximo com 

aqueles alunos com quem têm empatia, que vão gratificar seu investimento de modo atual. Do 

mesmo modo, o professor que busca o aprendizado mensurável do aluno tende a se relacionar 

com mais proximidade com aqueles que se interessam por suas aulas. Assim, podemos pensar 
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que os valores do professor, ou seu objetivo em relação ao aluno, explicam o tipo de retorno 

necessário ao seu investimento para que a relação se mantenha e, por conseguinte, a escolha 

dos alunos com quem estabelecerá uma relação significativa. 

A terceira hipótese propõe que o professor que é capaz da tomada de consciência da 

importância de seu papel para o desenvolvimento moral do jovem tem isso como um valor 

que o faz investir nessa relação de forma desinteressada. Podemos inferir que ela não se 

confirma completamente. Analisando os argumentos de nossos sujeitos, podemos perceber 

que o fato de o professor ter a tomada de consciência da importância de seu papel nesse 

sentido pode fazer com que ele busque esse investimento, porém não garante que isso seja de 

modo desinteressado. Há casos observados aqui, como o de MN, que acredita nessa 

possibilidade e em sua relevância, no entanto tem mais indicadores da busca de investimentos 

com retorno atual nos alunos. Há também casos como o de KL, que confirmam a hipótese, 

mas ela não pode ser generalizável a todos os sujeitos desta pesquisa.  

Uma questão não prevista, mas que surge da análise das entrevistas, é que 

constatamos, em vários sujeitos, que a não tomada de consciência de sua função ou relevância 

para o desenvolvimento moral do jovem não impede que um professor seja significativo nesse 

sentido. Notamos, ao longo das análises, que mesmo aqueles de afirmam diretamente que isso 

não é função do professor, e que não a exercem, de fato o fazem. Tal questão nos leva a 

refletir sobre o viés político da questão. Pode ser percebido atualmente na mídia, inclusive em 

redes sociais como o Facebook, a ideia da não responsabilização do professor pela questão 

educacional, veiculada também por entidades de classe, as quais entendem que seria 

responsabilidade do professor apenas a transmissão do conhecimento. Essa posição, como 

aqui já discutida, contraria os pressupostos da epistemologia relacional, e podemos pensar 

inclusive se de fato é possível ao professor não ocupar esse lugar, se pensarmos que as 

relações significativas tendem a provocar alterações na escala de valores dos envolvidos. Fica 

a questão se de fato há uma não tomada de consciência, ou a reprodução de uma doutrina 

política. Talvez tenhamos entre nossos sujeitos as duas possibilidades. 

A última hipótese inicial afirma que a formação do professor de forma continuada, em 

que lhe seja oportunizada, além da aquisição do conhecimento, a reflexão sobre sua prática e 

seu desenvolvimento como sujeito, é fundamental para que ele se torne significativo na vida 

de um jovem, possibilitando que estabeleça relações mais cooperativas com os alunos. A 

partir dos relatos dos professores significativos em termos de desenvolvimento moral dos 

adolescentes abordados nesta pesquisa, percebemos que a formação continuada e a reflexão 

sobre sua prática é algo que aparece como importante para a totalidade de nossos sujeitos. 
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Aqueles que apresentam uma posição mais descentrada e estabelecem relações mais 

autônomas com os alunos em geral são também os que continuam estudando e refletindo 

sobre seu fazer. No entanto, é necessário afirmar que a simples formação sem uma reflexão 

maior, ou a influência de dogmas religiosos, ou de outra ordem, pode interferir nesse 

processo, por apresentarem limites em função de sua perspectiva heterônoma. De qualquer 

modo, a formação é sempre positiva, variando apenas a intensidade do resultado entre nossos 

sujeitos. 

Ao retomar as proposições teóricas que fundamentam e norteiam esta tese, formuladas 

a partir da contextualização do problema e da revisão teórica anteriormente apresentadas, 

considera-se que existe a possibilidade de mudanças, de desenvolvimento na constituição da 

moral em sujeitos ao longo da vida, processo que se estende inclusive à fase adulta. Piaget 

(1977/1932) estabelece etapas para o desenvolvimento moral: anomia, heteronomia e 

autonomia. No entanto, ele aponta que, assim como o desenvolvimento cognitivo, os valores 

se alteram ao longo da vida de uma pessoa através da ação sobre os objetos e da reflexão. Nas 

entrevistas dos professores, a permanência desse processo de desenvolvimento aparece em 

diversos argumentos, como por exemplo quando KL e EF afirmam que aprendem e mudam 

muito sua forma de pensar conversando com os alunos, pensando sobre sua prática e através 

da formação continuada 

A segunda proposição sustenta que as interações sociais são fundamentais para que 

os valores (pontos de vista) se descentrem e se universalizem, e para que o sujeito se 

desenvolva moralmente. Tal proposição refere a ideia de Piaget (1977/1932) de que o 

desenvolvimento moral ocorre através do exercício de relações de respeito mútuo e 

autonomia, e que isso é propiciado pela relação com o outro em que há que liberdade de 

expressão e trocas. É através da interação social que o sujeito terá contato com escalas de 

valores diferentes das suas e terá a oportunidade, através de uma relação de respeito mútuo e 

autonomia, de se colocar no lugar do outro, refletir e desenvolver-se em termos de valores. 

Podemos identificar nos relatos dos professores diversos momentos em que apontam a relação 

com os alunos, ou com os pares na escola, como oportunidades em que refletiram sobre seus 

pontos de vista e passaram a pensar diferente, ou construir valores diferentes. 

Há também a proposição que afirma que relações de respeito mútuo podem propiciar 

o desenvolvimento moral e a cooperação entre os sujeitos envolvidos. Para Piaget 

(1977/1932), como amplamente discutido no tópico 4.1, relações de respeito mútuo e 

autonomia possibilitam o exercício da descentração e, por consequência, a cooperação entre 
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os sujeitos de uma relação. Tal situação aparece no relato, por exemplo, dos professores EF e 

KL. 

Sobre as proposições Há possibilidade de uma educação moral através do exercício 

da cooperação e do respeito mútuo; e a relação com o professor pode ser significativa para o 

desenvolvimento moral do adolescente, tais afirmações, baseadas na teoria de Piaget na 

mesma obra, podem ser verificadas nas entrevistas, através dos diversos relatos dos 

professores sobre mudanças no modo de se relacionar dos alunos, seu juízo sobre o que é 

certo ou errado e a constituição de sua escala de valores a partir das relações na escola, em 

especial aqui, com a figura do professor. Cada professor trouxe pelo menos o relato de duas 

experiências com os alunos que confirmam essa afirmação, o que está de acordo com o que os 

adolescentes descreveram na pesquisa de mestrado que antecede este trabalho. 

Temos ainda a proposição teórica que afirma que o desenvolvimento afetivo ocorre em 

paralelo ao desenvolvimento cognitivo, e este é necessário ao desenvolvimento moral. Piaget 

(2005/1954) afirma que afeto e cognição se relacionam o tempo todo no funcionamento da 

inteligência, e em sua obra de 1932 menciona a necessidade do desenvolvimento cognitivo 

para que o desenvolvimento moral ocorra; por exemplo, não é possível a descentração se a 

criança ainda não é capaz de considerar diversos pontos de vista. Podemos observar tal teoria 

em ação nos relatos dos professores como um todo, pois há diversas histórias em que eles 

relatam que no momento em que conseguem se colocar no lugar dos alunos passam a gostar 

deles e se interessar pelo seu desenvolvimento. 

A última premissa teórica afirma que a escala de valores é o que regula as relações 

entre professores e alunos. Essa afirmação refere a ideia de que a escala de valores do 

professor é relevante para o tipo de investimento que fará em seus alunos e o tipo de retorno 

almejado, atual ou desinteressado.  

A partir da realização desta pesquisa, pode-se responder ao seu problema central: De 

que modo o processo de desenvolvimento moral do professor moralmente significativo 

influencia as interações sociais que estabelece com os alunos adolescentes? Chegamos à 

conclusão de que o processo de desenvolvimento moral do professor influencia seu modo de 

se relacionar com os alunos, tornando-o mais ou menos relevante em termos de 

desenvolvimento moral dos jovens. Tal processo inclui, não apenas suas relações familiares, 

mas sua formação continuada, reflexões e relações significativas ao longo de sua vida, 

inclusive com seus alunos. Percebemos que professores que viveram em seu desenvolvimento 

relações de autonomia e tiveram a oportunidade de refletir e ter um contato mais amplo com o 

conhecimento tendem a ser mais descentrados e ter o desenvolvimento do aluno como um 
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valor importante. Assim, esses professores tendem a apresentar mais indicadores de que 

estabelecem relações significativas em termos de desenvolvimento moral com seus alunos.  

Ainda a partir da análise dos dados, podemos inferir, também, que a escala de valores 

da totalidade dos professores estudados segue se desenvolvendo através da reflexão sobre sua 

prática, da relação com os alunos e, na maioria dos casos, da formação continuada, o que 

confirma a ideia da pesquisa anterior de que a reflexão sobre sua prática e a formação 

continuada são necessárias para que tenhamos professores significativos para o 

desenvolvimento moral de seus alunos. 

A totalidade dos professores apresenta atos de vontade, ou seja, busca muito mais do 

que cumprir suas tarefas na escola, mas investe no aluno independentemente do êxito de seu 

investimento ou da resposta adequada, tanto por parte dos alunos quanto de seus 

empregadores. Os professores aqui estudados buscam um investimento no aluno, ainda maior 

do que seria necessário para o cumprimento, estrito senso, de sua função como professores.  

Mesmo aqueles professores com relações mais heterônomas com o grande grupo 

estabelecem relação de respeito mútuo, autonomia e até mesmo cooperação com aqueles 

alunos para quem são significativos em termos de desenvolvimento moral. 

Também, a totalidade dos professores estudados apresenta indicadores de 

investimentos desinteressados no aluno, nos quais sua gratificação resulta de estar agindo 

autonomamente de acordo com suas escalas de valores. 

A partir desta pesquisa e de sua relação com os autores trabalhados, surge como 

relevante para futuras pesquisas a diferenciação de níveis de desenvolvimento moral dos 

professores em sua relação direta com o modo como se estabelecem as relações com os seus 

alunos. A pesquisa com a presente abrangência possibilitou analisar tais indicadores, mas, 

para que isso fosse mapeado, seria interessante uma coleta de dados utilizando a replicação 

em maior número de casos e contextos escolares. 

O presente trabalho poderá também ser aprofundado através de relações de sua teoria e 

dados com as perspectivas de estudo da moralidade desenvolvidas pela sociologia 

compreensiva e pelo interacionismo simbólico. A interessante sugestão da banca de projeto 

desta tese não pôde, até o momento, ser desenvolvida. 

Outra ideia interessante é retomar os questionamentos aos adolescentes buscando 

diversificar o contexto escolar utilizado para a pesquisa, com o intuito de verificar se as 

características de um professor significativo descritas pelos adolescentes se mantêm as 

mesmas em situações sociais diferentes da estudada. 
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Um tema que surge deste trabalho, ainda, e fica como questão relevante e atual a ser 

estudada é o pensamento atual que prega a não responsabilização do professor pela questão 

educacional e suas relações com a epistemologia dos professores. 
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Apêndice A – Termo de consentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Aos professores e professoras: 

Estou realizando um estudo com o objetivo de conhecer como os professores 

pensam a sua relação com os alunos adolescentes.  Para isto, será aplicado um 

questionário escrito aos professores da escola que se dispuserem a participar da 

pesquisa. Posteriormente, alguns docentes serão entrevistados individualmente, em um 

total de dois encontros. As entrevistas serão gravadas, e o conteúdo das gravações será 

utilizado exclusivamente para fins de pesquisa, sendo plenamente preservados os 

participantes, sem possibilidade de identificação de nomes, e garantido o sigilo das 

informações registradas. Os participantes têm total liberdade de desistir de sua 

participação em qualquer momento do processo. Haverá divulgação dos achados da 

pesquisa através de trabalhos em congressos e artigos escritos, ocorrendo, também, a 

devolução aos professores interessados da instituição, em pequenos grupos. 

Essa pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é orientada pela professora 

doutora Maria Luiza Becker. 

 Pelo presente termo de consentimento, concordando em participar desse estudo, 

declaro que estou ciente dos objetivos do mesmo e que minha participação é voluntária, 

não havendo prejuízo em minhas atividades profissionais. 

NOME DO PROFESSOR:_________________________________________________ 

DATA E ASSINATURA DO PROFESSOR(A): _______________________________ 

Pesquisadora responsável: Andréa Bonetti Gallego 
Telefone UFRGS/Educação: 3308.3101 
Porto Alegre, janeiro de 2011. 
 
 
 
 
 
Apêndice B  – Carta de apresentação para a escola 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

Sr. Diretor 

Esta carta tem por finalidade apresentar a aluna Andréa Bonetti Gallego, 

doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, e as informações referentes à pesquisa, para solicitar seu 

consentimento para a realização da pesquisa nesta escola.  

O estudo em questão centra-se na investigação de como os professores pensam a 

sua relação com os alunos adolescentes. O referencial teórico utilizado é a teoria de Jean 

Piaget, em especial as obras Os Estudos Sociológicos (1965) e O Juízo Moral na 

Criança (1932), além de obras de autores que discutem o tema na atualidade. 

Trata-se de estudos de casos múltiplos, cuja unidade de análise é a compreensão 

dos professores sobre as interações sociais que estabelecem com os alunos adolescentes.  

A pesquisadora pretende selecionar os participantes através da aplicação de um 

questionário escrito aos professores da escola que se dispuserem a participar da 

pesquisa. Nesse momento, será solicitado o consentimento dos mesmos. Posteriormente, 

alguns docentes serão entrevistados individualmente, em um total de dois encontros. As 

entrevistas serão gravadas, e o conteúdo das gravações será utilizado exclusivamente 

para fins de pesquisa. Os participantes serão plenamente preservados, sem possibilidade 

de identificação de nomes, e o sigilo das informações registradas é garantido. Os 

participantes têm liberdade de desistir de sua participação em qualquer momento do 

processo. 

Haverá divulgação dos achados da pesquisa através de trabalhos em congressos 

e artigos escritos, ocorrendo também a devolução para a instituição em pequenos grupos 

de professores interessados. Será mantida também a confidencialidade sobre o nome e 

quaisquer dados de identificação da instituição. 

Declaro estar devidamente esclarecido e de acordo com a realização da pesquisa 

na escola: 

NOME DA ESCOLA ___________________________________________________ 

DATA E ASSINATURA DO DIRETOR: __________________________________ 
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Agradecemos a sua colaboração e nos disponibilizamos a prestar quaisquer 

esclarecimentos que venham a ser necessários.  

Atenciosamente,  

Dra. Maria Luiza Rheingantz Becker - Profª Orientadora 

Andréa Bonetti Gallego - Pesquisadora responsável 
Telefone UFRGS/Educação: 3308.3101 

Porto Alegre, janeiro de 2011. 
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Apêndice C – Questionário escrito para os professores 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 

LEVANTAMENTO SOBRE A COMPREENSÃO DO PROFESSOR SOBRE 

RELAÇÕES COM ALUNOS ADOLESCENTES. 

 

Este estudo busca compreender como os professores compreendem a relação com 

alunos adolescentes em sala de aula. Para tal, pedimos que responda ao seguinte 

questionário de modo que reflita suas ideias sobre o tema da forma mais completa 

possível. 

Muito obrigada. 

 

1 Como você compreende sua relação com os alunos adolescentes? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 O que você acredita que faz um professor ter uma relação mais próxima, pessoal, com 

um determinado aluno? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 No seu ponto de vista, um professor pode auxiliar o aluno adolescente a estabelecer 

novas regras sobre o que é certo ou errado na sua maneira de agir? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4 Você acredita que a relação com um professor pode influenciar os alunos em termos 

de valores que fundamentam suas ações? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 Você já observou essas modificações de regras e valores (princípios) em sua 

experiência pessoal com alunos adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 Como você entende que os valores de uma pessoa se constituem? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 E os seus valores pessoais, como você compreende que eles se constituíram? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 Você entende que teve professores que o influenciaram nesse sentido? De que modo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 Que outras influências foram importantes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10 Você acredita que o desenvolvimento moral ou ético é compromisso do professor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11 Que motivos levariam um professor a se ocupar dessa questão?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice D – Roteiro do núcleo básico das entrevistas com os professores 
 
 

As entrevistas com os professores terão como núcleo básico perguntas que se 

referem às respostas dadas ao questionário escrito, orientadas pelos pressupostos 

teóricos deste trabalho. As entrevistas devem transcorrer vinculadas aos seguintes 

roteiros:  

 

• Roteiro para entrevista sobre a compreensão dos professores a respeito da sua 

relação com os alunos adolescentes 

 

1. Considerando sua relação com os alunos adolescentes, como o senhor me explicaria 

essa relação com o aluno, como a descreve? 

2. O senhor acredita que se trata de uma relação pessoal? 

3. O que lhe leva a ser mais próximo de um determinado aluno e não de outro? 

4. Como o senhor entende que os alunos se constituem moralmente, ou seja, como o 

senhor entende que eles aprendem o que é certo e o que é errado na vida? 

5. O senhor entende que educar moralmente é função da escola?  

6. Sua opinião se modificou ao longo de sua carreira? De que modo? 

7. O senhor acredita que sua relação com um aluno pode influenciar o modo como ele 

vê a vida e os seus valores? 

8. Que tipo de intervenção, junto ao aluno, o senhor entende que pode favorecer este 

tipo de desenvolvimento? 

9. Eu gostaria que o senhor me contasse algum caso em que presenciou mudança desta 

ordem nos alunos, ou em algum aluno.  

10. Na minha primeira pesquisa, os alunos destacam como características necessárias ao 

professor ideal: 1) Estabelecer uma relação de amizade, troca afetiva e respeito mútuo 

com o aluno, onde há espaço para expressão espontânea e livre, em um ambiente de 

cooperação, em que seja possível discutir questões teóricas e particulares; 2) Ter 

domínio do conteúdo que vai trabalhar; 3) Saber auxiliar o aluno em sua construção de 
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conhecimentos, sendo eficiente em sua tarefa. O que o senhor pensa sobre isto? 

Concorda com eles, há algum fator mais importante? 

 

• Roteiro para entrevista sobre desenvolvimento moral do professor: 

 

1. Como o senhor acredita que os valores de uma pessoa se constituem? 

2. E no seu caso particular, como acha que se constituíram as ideias sobre o que é certo 

ou errado na vida? 

3. O senhor teve algum professor que foi significativo em termos de construção de 

valores? 

4. Que outras pessoas, ou situações, acredita que foram mais significativas para a 

construção de seus valores pessoais e profissionais? Como isso lhe influenciou? 

5. Na medida em que tem tanto tempo de carreira, o que tem lhe gratificado na atividade 

de dar aula e na relação com o aluno? 

6. Que perspectivas de futuro o senhor tem em seu fazer como professor e em relação ao 

aluno, quais suas metas, seus objetivos? 

7. O que o faz investir na relação com um aluno? 

8. Minha pesquisa atual vem da minha dissertação de mestrado, em que eu perguntava 

aos alunos desta mesma escola se havia aqui professores que tivessem feito diferença 

em suas vidas. A grande maioria dos adolescentes afirmou que sim e me relataram 

experiências muito significativas não só para construção de conhecimento, mas para a 

formação deles como sujeitos. Frente à difícil realidade da escola pública, nos 

perguntamos o que move esses professores. Qual a sua opinião? 

 
 
 


