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Este artigo apresenta e analisa dois grupos de experiências havidas em minha trajectória como
professor universitário e como pesquisador nos últimos três anos. O primeiro diz respeito às dis-
cussões travadas nas aulas ministradas para gestores de escolas públicas municipais do Rio de
Janeiro em 2007 e em 2008. Tendo sido convidado a ministrar o módulo «Ética», deparei-me
com relatos que me levaram a refletir e a repensar a minha prática pedagógica. O segundo
reúne depoimentos escritos fornecidos por estudantes do ensino fundamental de escolas também
situadas na cidade do Rio de Janeiro, os quais foram obtidos mediante a aplicação, nos anos
de 2008 e de 2009, do instrumento de coleta de dados referente à pesquisa «Valores
éticos/morais na visão de mundo de alunos do ensino fundamental», concluída em Fevereiro
de 2010. Tais depoimentos também me levaram a refletir sobre quem de facto ensina e quem
aprende em uma realidade educacional marcada por contrastes sociais e formas de ver o
mundo muito diferentes.

Palavras-chave: ética, educação, práticas argumentativas e dialógicas, ensino e aprendizagem

Introdução

Desde meados dos anos 90 do século passado, a ética tem sido vista como um importante
componente curricular nos diferentes níveis de ensino. No Brasil, os debates se intensificaram a
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partir da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), publicados em 1998 e ampla-
mente distribuídos pelo Ministério da Educação em todas as regiões do país. Embora os PCN não
possuam estatuto de legislação, as orientações neles contidas influenciaram as práticas docentes,
seja por terem servido de referência para a elaboração dos projetos político-pedagógicos de muitas
instituições de ensino, seja por terem suscitado críticas e elogios diversos.

Os relatos de experiências pedagógicas apresentados neste artigo não dizem respeito ao que é
veiculado pelos PCN, tampouco a experiências bem ou mal sucedidas em sua implementação.
Porém, a referência inicial a eles se faz necessária, porque, ao elegerem a ética como um dos
temas que deveriam cortar transversalmente as disciplinas integrantes dos currículos escolares,
acabaram por se tornar presentes nas falas de diretores e de professores acerca de como trabalhar
com valores, regras e formas de conduta.

Uma vez dito isso, passo a situar o contexto geral dos relatos. Primeiramente, focalizo a troca
de experiências que tive por ocasião do trabalho desenvolvido com diretores de escolas da rede
pública municipal de ensino do Rio de Janeiro nos anos de 2007 e 2008. O curso «Repensando
práticas e projetos de gestão: formação continuada de diretores da rede municipal de educação do
Rio de Janeiro» foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Faculdade
de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), instituição pela qual fui convidado a
ministrar o módulo intitulado «Ética» para três turmas (tanto em 2007 quanto em 2008) formadas
por diretores e diretores adjuntos, perfazendo um total de quase 120 «alunos». A carga horária
cumprida com cada uma dessas turmas foi de 8 horas por aula.

O segundo grupo de relatos se remete às discussões e às análises feitas nas reuniões da
equipe de pesquisa coordenada por mim, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), no segundo semestre de 2008 e no primeiro semestre de 2009, em função
dos depoimentos obtidos por meio de um questionário aplicado a estudantes das séries terminais
(8º e 9º anos) do ensino fundamental. A pesquisa em tela, intitulada «Valores éticos/morais na
visão de mundo de alunos do ensino fundamental», foi apoiada pelo Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq), por meio de bolsa de Produtividade em Pesquisa, e recolheu 229 questionários,
165 dos quais na fase de aplicação da versão final do instrumento. Este buscou avaliar principal-
mente que compreensão os alunos tinham de ética e que valores associavam a ela. O universo de
respostas foi significativamente rico, mas algumas em especial chamaram mais a atenção dos pes-
quisadores integrantes da equipe, razão pela qual foram aqui retratadas.

Com base nos ensinamentos adquiridos tanto como docente quanto como pesquisador, teço
por fim algumas considerações que, espero, possam levar à reflexão todos aqueles que de alguma
maneira lidam com os processos educativos, sejam eles formais ou informais, tenham eles lugar na
escola ou em outros espaços sociais.
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Ensinando e aprendendo com os diretores

Os organizadores do curso «Repensando práticas e projetos de gestão» desejavam uma aborda-
gem da ética voltada para as situações vividas pelos diretores em suas escolas, de modo a que os
conceitos e autores focalizados permitissem a construção de uma «ponte» entre a teoria e a reali-
dade cotidiana. Esta tarefa era, sem dúvida, desafiadora, na medida em que as escolas dirigidas
por muitos deles se acham localizadas em regiões nas quais a pobreza e a violência imperam nas
chamadas «comunidades»1.

Por entender a ética como parte da filosofia que se dedica a refletir sobre os princípios, valores,
normas e formas de comportamento que regulam a vida social, considerei que não poderia deixar de
abordar autores e tendências que marcaram e ainda marcam os debates acadêmicos sobre o tema.
Um desses marcos foi, sem dúvida, a abordagem feita por Kant em obras como a Fundamentação
da Metafísica dos Costumes, de 1785, e a Crítica da Razão Prática, de 1788. Tomando-as como base
de raciocínio, comentei com os gestores que, conforme a visão kantiana, o estatuto das regras que
regulam a vontade particular deve ser sempre aferido a partir da seguinte questão: aquilo que tomo
para mim e segundo o qual defino minha conduta individual poderia ser convertido em lei válida
para todos os homens? Para Kant, a condição de sujeito ético é alcançada somente quando a vontade
do praticante coincide plenamente com a forma pura da lei moral (imperativo categórico), não tendo
outro fim a não ser o dever em si mesmo: «Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa
valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal» (Kant, 1788/1997: 42).

Como cabe ao professor não apenas apresentar as idéias dos autores que focaliza, mas tam-
bém posicionar-se sobre elas, externei meu ponto de vista: pensar sempre no bem da humani-
dade, na legislação universal que transcende aos interesses contingentes, seria uma condição difi-
cílima de ser cumprida. Isso, porém, não implicaria submeter-se cegamente ao império das contin-
gências, como propõe Michel Maffesoli em sua ética da estética, a qual considera como móbeis
dignos de crédito apenas as paixões e os interesses do grupo particular no qual o indivíduo se
insere: «Outrem não é mais uma abstração, com a qual devo me unir para construir uma sociedade
futura não menos abstrata, o outro é aquele que toco, e com o qual faço alguma coisa que toca a
mim» (Maffesoli, 1995: 48).

Argumentei, então, que contrapor ao homem universal, guiado por uma infalível razão prática
universal, um homem movido pelas paixões e pelos interesses do grupo ao qual pertence signifi-
caria, apenas, trocar um absoluto por outro. Reportando-me a Aristóteles, que não considerava a
ética como saber verdadeiro (episteme), mas como ciência alicerçada sobre as opiniões geralmente
aceitas (endoxa), introduzi a visão de Chaïm Perelman (1912-84), baseada na dialética entre os
princípios formais e abstratos e os juízos morais concretos e contingentes:
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Porque os princípios de moral não possuem a univocidade dos axiomas matemáticos e os juízos morais não
são nem tão seguros nem tão facilmente comunicáveis quanto os juízos de experiência, as relações que man-
têm entre si, que são relações dialéticas, serão mais bem compreendidas se as aproximarmos não das ciências
exatas ou naturais, mas do direito e de sua aplicação. (idem, 1996: 293)

Segundo esse autor, cuja abordagem baliza as reflexões que faço sobre a ética, quando os
princípios morais se mostrarem por demais inflexíveis, os juízos intervirão para preenchê-los com
a facticidade inerente à vida social. Por exemplo: «Não matar» é um princípio moral, mas o que
dizer da situação em que é preciso tirar a vida de outrem em legítima defesa? O que dizer da
situação em que se sacrifica o feto para preservar a existência da mãe? Da mesma forma, quando
os juízos morais se mostrarem por demais restritos e contemplarem somente interesses pontuais,
os princípios intervirão para mostrar que é preciso pensar de forma mais ampla, posto que outros
sujeitos serão prejudicados se apenas as decisões pautadas no julgamento sumário e imediato
forem implementadas. Perelman (ibidem: 297) salienta ainda que «os diferentes princípios de
moral não são contestados por homens que pertencem a meios de cultura diferentes, mas são
interpretados de modos diversos, não sendo jamais definitivas essas tentativas de interpretação».
Por essa razão, pôr em diálogo os princípios e os juízos é uma alternativa que permite escapar às
limitações impostas tanto pelo formalismo quanto pela empiria, constituindo-se em via possível de
entendimento desde que os envolvidos aceitem confrontar, por meio de argumentos, suas diferen-
tes visões de mundo e os valores que lhes dão suporte.

Esse momento inicial do curso não agradou a todos os presentes. Muitos gestores ficaram
alheios ao que era dito e poucos se arriscaram a fazer perguntas. O segundo momento previsto,
porém, foi desenvolvido com base na seguinte questão: a partir do que ouviram até agora, bus-
quem fazer algum tipo de relação com o que vivenciam nas escolas. «É difícil?» – perguntei. – «Mas
creio que quando o primeiro de vocês começar a falar, ninguém mais ficará em silêncio» – com-
pletei, em seguida.

De facto, pouco a pouco as turmas começaram a quebrar o silêncio. Muitos depoimentos
foram dados, mas dentre eles destaco três que particularmente me impressionaram. Começo pelo
relato de uma diretora que descreveu a ação de vingança de um aluno contra sua professora.

Em dada ocasião, um aluno de uma escola situada em bairro popular foi severamente adver-
tido pela professora por ter praticado atos de indisciplina. Naquele momento, ele apenas ouviu a
repreensão, sem nada dizer. Semanas mais tarde, quando a docente retornou à sala de aula, após
o intervalo previsto para a recreação da turma, encontrou sua bolsa e seus livros queimados. Sua
reação foi de total indignação, como seria de se esperar. Não cabe comentar aqui acerca dos pro-
cedimentos investigativos que a levaram ao conhecimento do culpado (foram feitas ameaças de
punição e coisas do gênero), mas apenas citar a conversa travada entre o autor do delito e a dire-
tora da escola. Esta perguntou ao discente três coisas: como havia feito o que fez, por que o fizera
e o que sentira após ter presenciado a reação da professora.
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O aluno disse que ficara muito irritado com a advertência feita pela professora. Em vista disso,
juntou as moedas que seu padrasto lhe dava. Primeiramente, foi a uma farmácia, comprou um litro
de álcool e depois adquiriu uma caixa de fósforos. Com esses materiais, ateou fogo aos pertences
da professora. Em relação aos motivos do ato praticado, respondeu o óbvio: não gostou da atitude
da docente e quis praticar a vingança. À terceira pergunta feita pela diretora, respondeu somente:
«Não senti nada quando vi a cara dela, não senti nada mesmo. E não tenho mais nada a dizer».

Feito o relato, a gestora perguntou-me: «Professor, os PCN falam de diálogo, o senhor falou da
dialética, do diálogo entre julgamentos e princípios. Mas como dialogar em uma situação como essa?».

A situação deixou-me perplexo. Entendo que só pode haver diálogo quando uma das partes
consente, mas, na ocorrência relatada, o aluno encerrou o debate quando se recusou a argumen-
tar sobre as consequências dos seus atos. Não haveria como forçá-lo a fazer o que não desejava,
porquanto isso seria contrário aos princípios dialógicos.

A resposta que dei à minha interlocutora talvez não tenha contemplado suas aspirações, mas
foi a única que me ocorreu naquele momento: a argumentação e o diálogo são caminhos, são vias
para o entendimento. Não são soluções miraculosas para todos os problemas que enfrentamos.

Outro relato feito em uma das turmas dizia respeito ao conflito de orientações entre a profes-
sora e a mãe de um aluno. A escola fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, em
bairro de classe média. A diretora deste estabelecimento de ensino recebeu as sentidas reclama-
ções de uma docente que havia impedido um estudante de agredir o colega porque este furtara
parte de seu material escolar. A docente solicitou ao autor do furto que não só devolvesse o que
não lhe pertencia, como também pedisse desculpas; ao outro menino, disse que um erro não seria
reparado por outro e assim julgou ter resolvido o problema. No dia seguinte, porém, o aluno que
furtara o material do colega foi agredido por este. Ao pedir ao agressor explicações para sua ati-
tude, a professora foi surpreendida pela justificativa apresentada: «Bati porque minha mãe disse
para eu não ser bobo, para ser homem e não ficar escutando besteira que professora diz».

A gestora quis então saber como lidar com este tipo de situação, que envolve um claro con-
flito de valores. Respondi-lhe que não podemos encarar o trabalho com a ética na educação como
fruto necessário de convergências. A criança e o jovem frequentam diferentes espaços sociais e
são naturalmente afetados pelos diferentes valores que os permeiam. Disse-lhe que a mãe do
menino agressor deveria ser chamada para uma conversa, mas isso não implicaria mudanças ime-
diatas em sua forma de ver o mundo e de nele atuar. Para surtirem efeito, as práticas dialógicas
requerem que se crie o hábito de praticá-las e tal hábito precisa de ser desenvolvido em todos os
momentos e situações e não apenas em ocasiões conflituosas.

A terceira experiência foi vivida pela diretora de uma escola situada em comunidade na qual o
narcotráfico atua praticamente como poder paralelo: emprega pessoas, proporciona assistência
médica, financia a compra de moradias, arbitra conflitos entre moradores, etc. Após interpelar um
estudante em função do seu baixo rendimento escolar, a gestora foi questionada por ele nos

133



seguintes termos: «O que a senhora ganha dá pra comprar o carro X?». O aluno referiu-se a certa
marca de automóveis importados, de alto custo, tendo recebido um «não» como resposta. Em tom
irônico, prosseguiu: «Pois é, tem seis meses que eu sou soldado2 e já posso comprar um, se qui-
ser». A diretora argumentou que essa condição não deveria ser motivo para regozijo, pois o dis-
cente não tinha qualquer garantia de que estaria vivo no dia seguinte para usufruir do veículo.

É interessante notar que a gestora não pôs em xeque o facto de o «salário» do rapaz provir de
uma atividade ilícita, mas chamou a atenção para a consequência ruim que o exercício de tal ativi-
dade fatalmente geraria. Valeu-se, pois, de um argumento de tipo pragmático (Perelman &
Olbrechts-Tyteca, 1996), o qual transfere para a causa o valor da consequência: trabalhar para o
tráfico seria ruim em razão da iminência da morte e não da natureza criminosa desse tipo de tra-
balho. A resposta do jovem foi, porém, estarrecedora: «Não me importa o amanhã, só sei que hoje
eu tô na boa».

A questão, profundamente embaraçosa, que essa diretora colocou para o grupo não poderia
ter sido outra: «Como falar de ética para quem não dá o devido valor à própria vida?». Recordo-me
de ter-lhe dito que quanto mais pensamos ser mestres, mais somos forçados a reconhecer nossa
condição de aprendizes. Certamente, após ouvi-la, experimentamos uma sensação de impotência,
incômoda mas necessária para percebermos que a educação não é todo-poderosa; pelo contrário,
tem limites e muitas vezes nos traz mais dúvidas do que certezas.

Ensinando e aprendendo com os alunos

A pesquisa à qual me referi na «Introdução» foi iniciada em Março de 2007 e concluída em
Fevereiro de 2010. O objetivo do presente artigo não é discutir os resultados alcançados, os quais
serão tratados em futuros trabalhos acadêmicos, mas relatar as inquietações e indagações que o
material empírico coletado suscitou na equipe de pesquisadores coordenada por mim.

O referencial que norteou as nossas análises foi a teoria da argumentação desenvolvida por
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (1996), a qual foi estudada pelo grupo durante o ano
de 2007. O minucioso trabalho feito por esses autores possibilita refletir sobre a construção de
diferentes discursos (éticos, políticos, científicos, cotidianos) que se fazem presentes na vida
social. O ponto de partida da teoria da argumentação é a retórica de Aristóteles, que foi revisitada
tendo em vista a grande difusão de materiais escritos no mundo contemporâneo:

O que conservamos da retórica tradicional é a idéia mesma de auditório, que é imediatamente evocada assim
que se pensa num discurso. Todo discurso se dirige a um auditório, sendo muito freqüente esquecer que se
dá o mesmo com todo escrito. Enquanto o discurso é concebido em função direta do auditório, a ausência
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material de leitores pode levar o escritor a crer que está sozinho no mundo, conquanto, na verdade, seu texto
seja sempre condicionado, consciente ou inconscientemente, por aqueles a quem pretende dirigir-se.
(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996: 7)

Perelman e Olbrechts-Tyteca (ibidem) entendem que o modelo de racionalidade mais adequado
às ciências humanas e sociais é o argumentativo, que permite o estabelecimento de acordos e dis-
sensos, tradições e rupturas, enfim, significações não redutíveis a signos unívocos. Para os dois auto-
res, um raciocínio é considerado lógico ou demonstrável quando possui caráter coercivo, ou seja,
impõe-se de maneira inequívoca. Suas formas discursivas características são os silogismos dedutivos
do tipo: todos os homens são mortais; Sócrates é homem, logo é mortal. Em contrapartida, um racio-
cínio é considerado argumentativo quando toma por base premissas verosímeis, as quais poderão
ser aceitas por uma maioria expressiva de homens, mas não se impõem a todos de maneira unívoca.
Como exemplos, podem ser citados os entimemas ou silogismos retóricos do tipo: os amigos de
nossos amigos são nossos amigos. Esta afirmação, embora baseada em uma regra de transitividade
(A é amigo de B; B é amigo de C, logo A é amigo de C), não se impõe de modo necessário e coer-
civo, já que vários fatores podem intervir no sentido de fazer com que A e C não mantenham uma
relação de amizade entre si. Será preciso justamente discutir esses fatores, ponderar sobre eles, con-
frontando argumentos que venham a reforçar ou a enfraquecer o peso que possuem.

A parte empírica da investigação teve início no primeiro semestre de 2008, quando foi aplicado
um questionário-piloto a 64 alunos, cujas idades variavam entre 13 e 15 anos, em uma escola
pública municipal situada em bairro popular da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A finalidade
era testar a adequação do instrumento que seria posteriormente utilizado na pesquisa de campo. Em
linhas gerais, o questionário foi considerado adequado, tendo sido feitos pequenos ajustes. Posso
dizer que o instrumento, tanto na versão piloto quanto na versão definitiva, ao propor perguntas
sobre as quais os estudantes deveriam refletir, de alguma maneira ensinou-lhes algo. Em contrapar-
tida, a análise das respostas fez com que a equipe de pesquisadores aprendesse muitas coisas.

Do grupo que respondeu à versão piloto (64 estudantes), extraí uma das situações existenciais
que sensibilizaram a equipe nas discussões havidas entre Agosto e Dezembro de 2008. O aluno 
nº 23, do 8º ano, foi evasivo ao responder à questão «O que você entende por ética?», tendo escrito:
«É uma palavra que muita gente fala». Seu depoimento, porém, ganhou outros contornos quando,
nas questões subsequentes, associou à ética os adjetivos importante e sério (os quais definiu,
como fora solicitado) e descreveu situações cotidianas a eles vinculadas. Na opinião do discente,
algo é importante «quando é uma coisa que você precisa saber» e é sério quando «não é brinca-
deira, é importante». Como situações de vida ligadas a essas palavras, mencionou: importante –
«alguém deixou um recado sério para mim»; sério – «tenho que ver se tem rato no bueiro». Para
ele, ainda, essas palavras modificaram sua vida, na medida em que «minha mãe manda ser sério
para as pessoas acreditarem em mim, e também ser importante para precisarem de mim».
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Cabe dizer, primeiramente, que embora esse estudante se tenha declarado «pobre», provavel-
mente está abaixo da linha da pobreza, pois seu mundo é marcado pela necessidade imperiosa de
preservar o pouco que a família possui, impedindo que os víveres sejam destruídos ou contamina-
dos pelos ratos. Em segundo lugar, não é de espantar que sua argumentação seja de cunho extre-
mamente pragmático, já que sempre as consequências (favoráveis ou desfavoráveis) das ações
praticadas ditam o seu vir a ser: ele precisa de ser sério para inspirar confiança e importante para
se tornar necessário. Essas condições são indispensáveis para o seu reconhecimento como sujeito.

Chamou-nos a atenção, também, o emprego da expressão «minha mãe manda», a qual sugere
que as relações familiares vividas por esse aluno são marcadas por um forte sentimento de obe-
diência. As responsabilidades a ele atribuídas, aliás, só adquirem sentido nesse contexto.

Face ao que foi dito, compreendemos, então, porque para o referido discente não era signifi-
cativo definir o que entendia por ética. Em situação de extrema penúria, o bem agir em relação ao
outro não é objeto de discussão; é ditado pela necessidade de sobrevivência.

O próximo depoimento provém da segunda fase de aplicação do questionário e foi colhido
em uma escola privada situada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a qual atende a estudan-
tes de classe média e de classe média alta, tendo sido discutido pela equipe no primeiro semestre
de 2009. A respondente nº 10, do 9º ano, a qual se declarou «rica», afirmou: «Ética é abstrato, cada
um tem a sua, e forma com o seu caráter, fazendo o que acha certo, pensando não só em si
mesmo como nos outros, como isso afetará o resto». Citou como palavras ligadas à ética o
respeito, a consciência e a vida, definindo-as do seguinte modo:

respeito – «o seu limite acaba, quando o do outro começa»;
consciência – «estudar, saber, poder ter amparo para saber»; e
vida – «vai além da minha capacidade».

Como exemplos de situações associadas às palavras mencionadas, relatou:

respeito – «saber ouvir, mesmo quando não se quer»;
consciência – «aprender, escola»; e
vida – «só viver».

Para ela, ainda, essas palavras contribuem para o seu cotidiano,

principalmente a vida, perco o sono pensando em vida. É metafísica e é nessa hora que a ética e ela (a vida)
se entrelaçam. Como os Beatles diziam: eu sou ele assim como você é ele. Quando você pode ser todos, você
precisa julgar como se fosse «eles». Daí a ética.

A equipe não pôde deixar de registrar as diferenças entre este depoimento e o que foi aqui ante-
riormente mencionado. Discutimos, então, como os contrastes socioeconômicos diferenciam a visão
de mundo de dois jovens de mesma faixa etária: no primeiro caso, os horizontes são balizados pelo
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que é concreto, imediato e necessário, ao passo que, no segundo, predomina um olhar abstrato,
reflexivo e mesmo distanciado da realidade imediata de quem responde. Sem dúvida, percebemos
que ambos os alunos tiveram dificuldades para definir o que entendem por ética (tais dificuldades,
aliás, foram constatadas entre todos os que responderam ao questionário), todavia na resposta da
estudante nº 10 é notório o esforço para concatenar conceitos, o que demonstra haver, nesse caso,
preocupação significativa com o que vem a ser ética e com o que ela representa.

Outro ponto que discutimos foi o emprego de lugares comuns nas definições e nas exemplifi-
cações dos valores respeito e consciência. Com relação ao respeito, a definição apresentada é uma
variação da máxima «o direito de cada um acaba quando o do outro começa», a qual chega a ser
mesmo um slogan tal é o seu nível de repetição. Segundo Reboul (2000: 102), «um bom slogan é
aquele que exclui qualquer resposta», por isso sugere adesão imediata sem que haja um nível
maior de problematização. A bem dizer, termos como o limite ou o direito de cada um são vagos,
havendo necessidade de precisar melhor seus conteúdos. Ao repetir o slogan, a aluna não subme-
teu essas noções ao mesmo tipo de exame feito para o valor vida, o qual, a princípio, foi tomado
como algo cuja compreensão ultrapassava a sua capacidade intelectual. No decorrer do processo
de elaboração das respostas, porém, acabou por problematizá-lo. Embora tenha dito que a vida é
«metafísica», procurou de algum modo articular exemplos (ser como o outro é, julgar como ele
julga) que lhe conferissem concretude. Isso mostra que mesmo não tendo problematizado todos
os valores que mencionou, a estudante foi levada à reflexão pelo questionário, o qual não foi
visto somente como mais uma tarefa a cumprir em meio à rotina dos afazeres escolares.

O último depoimento selecionado foi colhido em uma escola pública municipal, também
situada em bairro popular da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, mediante a aplicação da
versão definitiva do questionário. O estudante nº 7, do 8º ano, o qual se declarou «nem rico, nem
pobre», forneceu para a ética a seguinte definição: «Uma pessoa que convive com várias pessoas».
Citou como palavras ligadas a ela o respeito, a educação e a bondade, tendo-as conceituado do
seguinte modo:

respeito – «respeitar o próximo»;
educação – «ser educado com o próximo» (Perelman, 1996); Ética e direito; e
bondade – «ser bondoso com o próximo».

Como exemplos de situações associadas às palavras mencionadas citou:

respeito – «o respeito dos alunos com os professores»;
educação – «a educação da humanidade»; e
bondade – «a bondade do povo».

Quanto ao fato de as palavras citadas contribuírem ou não para sua vida, respondeu «sim» e
«não», tendo acrescentado o comentário: «Porque na minha vida existem muitas pessoas que se
acham o dono do mundo».
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Com relação à definição de ética, observámos também dificuldades semelhantes às dos demais
respondentes; todavia, este aluno conseguiu atribuir ao termo certa generalidade a partir da refe-
rência feita ao coletivo «várias pessoas», a qual sugere haver preocupação quanto a saber conviver
com as diferenças. Por sua vez, tanto as definições fornecidas para os valores quanto as situações
existenciais exemplificadas, à exceção da que se refere ao respeito (a qual traduz uma orientação
concreta de comportamento em sala de aula), indicam que o estudante busca pensar o mundo
para além de si mesmo.

Ao responder «sim» e «não» relativamente às contribuições proporcionadas pelas três palavras
vinculadas à ética, o discente diferenciou-se bastante dos seus colegas, os quais responderam «sim»
ou «não». O emprego do conectivo «e», que expressa a não exclusão de uma das alternativas,
indica haver atitude reflexiva, de ponderação, de exame da realidade a partir de diferentes ângu-
los. Tal atitude é compatível com o que foi destacado como atividade de lazer favorita3: «Olhar pro
céu em um dia de chuva». Enquanto a maioria dos outros respondentes do sexo masculino disse
preferir a prática de esportes, notadamente a do futebol, esse estudante mostrou possuir um perfil
contemplativo sui generis, o que cabe ser registrado. Indagamo-nos, então, sobre seu cotidiano e
imaginamos um jovem dotado de sensibilidade poética e apurado senso crítico, que teria valido a
pena entrevistar. Isso, porém, não foi possível na medida em que não programámos uma etapa na
qual fossem feitas entrevistas com os respondentes cujos depoimentos se destacassem no conjunto
analisado. Discutimos, então, as limitações inerentes ao questionário como instrumento de coleta
de dados em uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual, segundo Moraes e Galiazzi (2007: 17),
«nada é realmente dado, mas tudo é construído»4. Acrescentamos a isso o facto de que em um
contexto de construção interpretativa cuja pedra angular são os argumentos empregados pelos
sujeitos pesquisados a fala pode não só complementar a escrita como também opor-se a ela, o
que sem dúvida traz para a análise elementos valiosos.

Considerações finais

Ao compartilhar com os leitores experiências vividas tanto como docente quanto como pes-
quisador, não pretendo assumir a postura de quem mostra o caminho a seguir. Entendo que não
há caminhos totalmente seguros, portanto as reflexões, inquietações e perplexidades aqui apre-
sentadas podem vir a contribuir para a prática pedagógica de outrem, mas como cada um de nós
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é narrador exclusivo, o que foi vivido por um não será sentido nem contado da mesma forma por
outro, ainda que tenha sido particularmente sensibilizado.

Isso posto, considero importante destacar que os dois grupos de experiências fizeram-me pen-
sar sobre as práticas pedagógicas e investigativas que desenvolvo. Ambas vêm sendo conduzidas
principalmente a partir das contribuições de Perelman, autor que estudo desde o curso de mes-
trado em Educação, realizado de 1987 a 1990. Sem dúvida, as referências teórico-metodológicas
com as quais trabalhamos são de suma importância, pois balizam o olhar por meio do qual busca-
mos compreender a realidade que nos cerca. Balizar, porém, não significa ter sempre respostas
para as situações-problema com as quais nos defrontamos, pois os desafios proporcionados pelo
desconhecido são bem maiores do que as certezas que julgamos possuir.

Trabalhar com a ética na educação, seja no âmbito da docência ou no da pesquisa, é tarefa
árdua, sobretudo quando assumimos a postura de dar voz aos nossos interlocutores. Por mais que
tenhamos a perspectiva de planejar as atividades didático-pedagógicas e de apurar cada vez mais
as técnicas de coleta de dados, estamos cotidianamente a corrigi-las. Tal procedimento torna-se
positivo se não encararmos as falhas ou imprecisões cometidas como revezes, mas como ganhos
adquiridos na perspectiva de um aprimoramento profissional progressivo.

Conforme comentei, o primeiro momento previsto para o curso ministrado aos gestores não
foi inteiramente do agrado deles. Embora tenha abordado basicamente as visões de três autores
(Kant, Maffesoli e Perelman), alguns diretores relataram, em suas fichas de avaliação, «que a parte
inicial foi muito teórica, ficando cansativa». Em vista disso, em futuros cursos do gênero, pretendo
começar a abordar a ética a partir do entendimento prévio dos gestores acerca do tema. A partir
das observações e comentários que fizerem, buscarei tecer aproximações (vindo a ter, natural-
mente, o cuidado de dizer que são aproximações) com as idéias dos pensadores focalizados. No
que tange aos trabalhos investigativos com discentes, creio ser proveitoso realizar primeiramente
algum tipo de dinâmica que possibilite conhecer um pouco mais a realidade sociocultural dos
sujeitos pesquisados, seus gostos, preferências e aspirações. Outro procedimento útil consistirá na
realização de entrevistas ou grupos focais envolvendo os respondentes cujos depoimentos escritos
vierem a ser considerados de maior destaque pela equipe de pesquisa, pois assim o trabalho de
análise será certamente enriquecido.

Sabemos que as sociedades contemporâneas são complexas e plurais e que a escola, por não se
constituir em corpo situado à margem do social, é permeada por essa pluralidade. Diferentes visões
de mundo, diferentes valores, crenças, hábitos e formas de conduta chocam-se a todo momento,
fazendo da docência e da pesquisa ocasiões para múltiplos aprendizados. Em uma cidade marcada
por contrastes sociais gritantes como o Rio de Janeiro imperam, como bem salientou o jornalista e
escritor Zuenir Ventura (1994), dois códigos de leis distintos: o código do asfalto e o do morro. Nós,
professores e/ou pesquisadores, fomos educados a partir do que prevê o código de leis de um
Estado de direito, voltado para a preservação do respeito mútuo e para a promoção da cidadania.
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Muitos alunos, porém, nasceram e vêm sendo educados segundo as «leis» do morro, ou seja, a partir
de valores e de práticas sociais que em quase tudo se opõem ao mundo que tomamos por referên-
cia. Sem dúvida, é preciso salientar que o governo do Estado do Rio de Janeiro vem desenvolvendo,
em comunidades pequenas, ações para expulsar o narcotráfico e manter nos locais unidades de
polícia pacificadora, com o objetivo de dar maior segurança aos moradores. As emissoras de TV e os
jornais5 destacaram, por exemplo, o clima de paz reinante na passagem de 2009 para 2010 na comu-
nidade do Pavão-Pavãozinho (Copacabana, zona sul da cidade), recentemente pacificada. Ainda é
cedo, porém, para avaliar se esse programa será bem sucedido nas comunidades mais populosas,
nas quais ações dessa natureza enfrentam dificuldades bem maiores.

Na medida em que, no trabalho com a ética, «ensinar» não significa ditar o certo e o errado, o
justo e o injusto, o bem e o mal, e «aprender» não quer dizer desistir ou sucumbir frente a uma
realidade hostil, pôr em diálogo esses dois momentos parece-me muito significativo, pois permite
ao educador adotar uma postura crítica – necessária à compreensão e à intervenção sobre o
vivido – sem deixar-se levar pelo otimismo ingênuo de que tudo pode resolver ou pelo pessi-
mismo cego de que nada pode mudar.

Contacto: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, Departamento de Fundamentos
da Educação, Av. Pasteur 250 – fundos, Urca, 22290-240 Rio de Janeiro, RJ – Brasil

E-mail: rj-oliveira1958@uol.com.br

Referências bibliográficas

Kant, Immanuel (1997). Crítica da razão prática (A. Mourão, trad.). Lisboa: Edições 70. (Trabalho original publi-
cado em 1788)

Maffesoli, Michel (1995). A contemplação do mundo. Porto Alegre: Artes Médicas.
Moraes, Roque, & Galiazzi, Maria do Carmo (2007). Análise textual discursiva. Ijuí: Editora Unijuí.
O réveillon da pacificação (2010, Janeiro 1). O Globo, pp. 1, 11.
Perelman, Chaïm (1996). Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes.
Perelman, Chaïm, & Olbrechts-Tyteca, Lucie (1996). Tratado da argumentação: A nova retórica. São Paulo: Martins

Fontes.
Reboul, Olivier (2000). Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes.
Secretaria de Educação Fundamental (Coord.) (1998). Parâmetros curriculares nacionais: Temas transversais.

Brasília: Ministério da Educação.
Ventura, Zuenir (1994). Cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras.

140

5 O jornal O Globo do dia 1 de Janeiro de 2010 publicou em lide de primeira página: «O réveillon da pacificação». Sobre
a foto que mostrava moradores da comunidade em companhia de turistas a assistir, do alto do morro, a queima de
fogos na praia de Copacabana, havia ainda os seguintes dizeres: «Com queima de fogos aplaudida pela multidão,
asfalto e morro celebram em paz a chegada de 2010».



COMENTÁRIO DE ROSA SOARES NUNES

Como é referido no resumo, neste artigo apresentam-se e analisam-se duas situações, no qua-
dro da carreira de professor e investigador do autor. A primeira decorre de um curso de ética para
gestores de escolas públicas, por si orientado. A segunda debruça-se sobre uma selecção de decla-
rações escritas por alunos, obtidas pela aplicação de um instrumento de recolha de dados, no
âmbito de um estudo sobre «Os valores éticos (ou morais) na visão do mundo dos alunos das
escolas elementares».

Na primeira situação, creio poder situar-se a questão de fundo que contextualiza a narrativa na
interpelação do racionalismo clássico e na concepção de razão que lhe está ligada, numa perspec-
tiva crítica. Para superar as limitações que esta ligação impõe à ideia de razão, o autor situa-se na
intermediação da dimensão teórico-formal da actividade racional e da sua dimensão pragmática.
Percorre Kant, considera Maffesoli, mas arriba em Perelman. Convocando o pensamento deste
último, deixa transparecer a sua própria adesão a uma concepção alargada de racionalidade, sus-
tentada por uma teoria da argumentação que, em última instância, se abra à sustentação de uma
razoabilidade das nossas decisões, na reconsideração de uma filosofia e de uma via do razoável,
inscrita num paradigma em que a compreensão dos raciocínios não se ausenta da consideração
dos seus efeitos práticos, isto é, de um paradigma prudente, e na reconsideração da doxa aristoté-
lica. É que não é negligenciável o desejo expresso pelo seu auditório: «Uma abordagem da ética
voltada para as situações vividas pelos directores em suas escolas. Tarefa desafiadora», como a
designa o autor do artigo. Na condição de comentadora, sublinho a adjectivação e atrevo a imagi-
nação de um alargamento a outros contextos: por um lado, a tentação de uma resposta auto-satis-
feita do académico não sujeito à urgência e à pressão de «resolver o problema», no quadro da prá-
tica quotidiana; por outro, o quantas vezes este discurso dos agentes educativos, sobretudo em
situação de formação mais clássica, embrulha uma exigência da «receita» (ou um legítimo pedido
de socorro para o imediato), mas com a carga reducionista e de menorização de quem a deseja1.

O desafio (e o risco) estará na subtileza de saber resistir-lhe e... compreender (na alusão a
Pierre Bourdieu em A Miséria do Mundo), apostando na sua reversão em competências mobiliza-
doras de autonomia emancipadora. Parece ter sido esse o caminho trilhado, expresso no artigo na
mudança de atitude do auditório quando é levado a protagonizar, através de exercício argumenta-
tivo, a reclamada construção da ponte entre a teoria e a realidade quotidiana: a incursão pelos
autores acima referidos e o posicionamento do autor do artigo face ao pensamento dos mesmos,
na expressão do seu próprio pensamento, «não agradou a todos os presentes. Muitos gestores fica-
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ram alheios ao que era dito e poucos se arriscaram a fazer perguntas». Sem cedências receituais, o
formador muda de estratégia, deslocando a construção da ligação teoria-prática para o campo dos
formandos. E a condição dialógica substitui-se ao silêncio.

Nem de propósito, o primeiro exemplo de relato de uma directora, seleccionado pelo autor,
não podia estar mais a jeito de abrir o meu breve comentário à segunda situação. Passagem que,
por sua vez, me desafia (mas a recomendação é de um muito breve comentário) a um instante
interpelador da «Nova Retórica». É que, na segunda situação, o discurso dos perguntados é a doer.
E é exemplar da dimensão da linguagem enquanto esfera da prática social, necessariamente estru-
turada pelas condições materiais em que essa prática tem lugar.

Então, uma teoria da argumentação que não se ausente da evocação das condições sociais de
construção do discurso, isto é, uma racionalidade comunicacional que, na condição de vir a pôr
em plano cimeiro a reflexão sobre as condições económicas e sociais em que se produz o dis-
curso, tome o diálogo como ferramenta crítica. É que qualquer tentativa de transformações no
campo educativo, supostamente inspirada no diálogo, mas que se preocupa exclusivamente com
modelos sociais de representação, interpretação e comunicação, não estabelecendo qualquer rela-
ção entre esses modelos e as medidas e estruturas de redistribuição que os reforçam, deixa de
fora o questionamento das condições desigualitárias de obstrução à plena participação cidadã.
Sem esta precaução interpelante, que ética em educação?
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COMENTÁRIO DE RUI TRINDADE

A educação escolar como empreendimento ético: entre o dizer e o fazer e a necessidade
de reflectir sobre o que foi feito e o que foi dito

O texto «Ética na escola: entre o ensino e o aprendizado» pode ser considerado, entre outras
coisas, um exemplo de uma reflexão tão inquietante quanto honesta. Uma reflexão que não ilude
os problemas e as dificuldades das escolas se assumirem como espaços capazes de estimular tanto
os seus professores como os seus alunos a envolverem-se em empreendimentos éticos, os quais
são entendidos como uma necessidade educativa prioritária a assumir nessas escolas. Neste sentido,
trata-se de um texto exemplar que, dadas as suas características, nos confronta com três tarefas
maiores da ética contemporânea: uma que tem a ver, justamente, com a «responsabilidade do her-
deiro» (Baptista, 2005: 36)2, outra com o estatuto e o papel das normas e uma terceira tarefa relacio-
nada com a centralidade do que Isabel Baptista designa, recorrendo a Levinas, por experiências de
hospitalidade (ibidem). São tarefas que de modo mais ou menos implícito se abordam no texto e
que, também por isso, merecem ser o objecto e a referência do trabalho de interpelação que me
proponho construir através do diálogo em que me envolvo com a produção deste comentário.

No texto que o inspira não só a responsabilidade do herdeiro está presente, como, sobretudo,
se vislumbra o modo como essa responsabilidade é assumida. Do ponto de vista da reflexão sobre
a ética, entendida como um espaço conceptual que diz respeito ao esforço de fundamentação das
normas que devem orientar a nossa vida, creio que esta é a questão que mais nos interessa discu-
tir. Como se promove uma relação profícua entre os alunos, crianças e jovens, e o que lhes pree-
xiste? Uma relação que constitua uma condição do seu processo de afirmação como sujeitos no
mundo e na sociedade em que vivemos? No texto, a resposta a estas questões é clara quanto ao
posicionamento do investigador face às mesmas, sobretudo quando a recusa do endoutrinamento
se afirma como uma das propriedades mais emblemáticas dos projectos de formação em que se
envolve. O mesmo se pode dizer quanto à consciência explícita que assume relativamente às nor-
mas e às exigências de uma relação hospitaleira com os outros. Se as primeiras não assumem «o
sentido de uma abdicação» (ibidem: 46), a segunda conduz-nos a compreender de forma mais
rigorosa o estatuto de um visitante, o outro, que não poderá ser entendido como um residente
que ocupa os nossos domínios. A atenção do autor face à necessidade de não utilizar a diferença
como instrumento de penalização do outro, mas também de não a ignorar como desafio à promo-
ção de um diálogo do qual não se abdica, constitui, por outro lado, uma das dimensões mais mar-
cantes do texto. Trata-se de uma dimensão que adquire importância por via do que pode ser
designado por clarividência sociológica, em função da qual se compreende melhor a natureza
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política deste debate e a prudência ética com que o mesmo se vai construindo. Neste sentido, o
texto tem o mérito de evidenciar como as mundivivências das pessoas com quem o autor estabe-
lece diálogos vários, ao deixarem de ser consideradas como obstáculos, se constituem como fonte
de desafios educativos mais exigentes, os quais exprimem a tensão crucial que se estabelece entre
a recusa do endoutrinamento moral e os riscos subsequentes de nos atolarmos no relativismo
ético. Trata-se de um dilema que a todos nos diz respeito e que no texto se encara frontalmente,
mostrando-nos que não é a afirmação dos sins e dos nãos da moral que constitui o problema a
enfrentar, mas o modo como se acede e constrói tais sins e tais nãos, entendidos como a justifica-
ção de todos os empreendimentos éticos.

Creio ser, por isso, a revelação das tensões morais subjacentes a acções norteadas por preocu-
pações éticas o contributo mais interessante do texto em análise, o qual, no entanto, não deixa de
ser um texto algo vulnerável quando tende a propor uma visão circunscrita de tais preocupações,
por via dos exemplos que ilustram a reflexão que o seu autor aí desenvolve. São exemplos que
confinam as discussões éticas à problematização, apenas, dos valores de referência que orientam a
vida dos actores. No caso das escolas, e não só, parece-me que este é um equívoco sobre o qual
somos obrigados a reflectir. Tomando por referência, ainda, o que atrás se designava por respon-
sabilidades do herdeiro, definido como um compromisso ético crucial, importa afirmar, então, que
tais responsabilidades decorrem de exigências mais amplas, aquelas que decorrem do contacto,
algumas vezes confronto, que se estabelece entre os seres humanos e o património de informa-
ções, instrumentos, procedimentos e atitudes que se encontram culturalmente validados e que se
considera serem necessários para suscitar o processo de afirmação dos sujeitos no mundo onde
vivem. Ou seja, a escola como um espaço capaz de proporcionar empreendimentos éticos tem
que entender que esta é uma finalidade que obriga a repensar os procedimentos de mediação
pedagógica e didáctica em uso no seu seio, procedimentos esses que possam conduzir ao desen-
volvimento de projectos de intervenção educativa cujo centro nuclear passa por ser a relação que
os alunos estabelecem com o saber. Deste modo, as normas terão que ser assumidas em função
de um significado mais amplo, identificando-se, por isso, com o culturalmente instituído, o qual é
percepcionado não tanto como um impedimento, mas como uma condição necessária ao desen-
volvimento e ampliação de um processo de interlocução com os objectos de saber, com os outros
e consigo mesmo, fazendo, assim, com que o instituído possa ser mobilizado «como imperativo de
convivência e não de mera coexistência» (ibidem: 47).

É este desafio que se encontra omisso no texto, como se um empreendimento ético pudesse
ser circunscrito, apenas, a um empreendimento axiológico. Ainda que a dimensão axiológica deva
ser considerada como uma dimensão transversal desse empreendimento, não poderá, no entanto,
ser entendida como uma dimensão exclusiva do mesmo. Seja como for, este é um texto que possui
o mérito de evidenciar quer as exigências e as dificuldades, quer as potencialidades de uma opção
que faz da ética o factor de referência de um trabalho educativo que urge promover nas escolas.
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