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“Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor. Que é ser?  

É ter um corpo, um jeito, um nome?  

Tenho os três. E sou?  

Tenho de mudar quando crescer? Usar 

outro nome, corpo e jeito?  

Ou a gente só principia a ser quando 

cresce?  

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?  

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe 

tantas coisas?  

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a? Posso escolher?  

Não dá para entender. Não vou ser.  

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser. Esquecer.” 

                                                                             (Carlos Drummond de Andrade, “Verbo Ser”)                         

 

 

“Impõe-se, nesta atual hora histórica, a 

reflexão sobre a formação”. 

                                                                       (T. W. Adorno) 



RESUMO 

 

 

CASADO, T. S. M. Ética para Aprender a Ser: Semiformação e Experiência 
Formativa no Currículo do Ensino Médio. 2017. 226 f. Tese (Doutorado em 
Educação: Currículo) – Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar fundamentos e perspectivas para o 
ensino de ética no Ensino Médio, bem como expor sua relevância no contexto 
do capitalismo contemporâneo como alternativa crítica à condição hegemônica 
de semiformação (Halbbildung) no currículo escolar. Por uma perspectiva 
histórico-crítica, apresenta-se as relações entre ética, educação e formação, 
principalmente em sua formulação na modernidade, quando a formação ética 
funda-se nos princípios de liberdade, autonomia e dever. Frente ao 
reconhecimento da crise da modernidade e da razão e seus consequentes 
desdobramentos que conduziram ao impedimento à formação (transformada em 
semiformação), considera-se, como chave de leitura crítica, os pressupostos 
filosóficos contemporâneos que problematizam a formação a partir de seu 
conteúdo ético e nas condições históricas em que se realiza – conforme leitura 
da Teoria Crítica e, em especial, de Theodor Adorno. Nessa perspectiva, discute-
se as relações complexas do mundo contemporâneo geradas pelas 
determinações ambientais, econômicas e sociais suscitadas no século XX e 
como estas afetaram o mundo do trabalho, a vida social, o currículo e a escola. 
Apresenta-se como objeto de pesquisa de campo o projeto piloto do SESI 
Nacional em parceria com a Unesco intitulado “Ética na escola: para a vida e o 
trabalho”, desenvolvido na Escola “Djalma Pessoa”, em Salvador- BA, entre os 
anos de 2013 e 2015. A pesquisa consiste em análise de referenciais 
curriculares, materiais didáticos e, principalmente, das falas e percepções dos 
sujeitos envolvidos mediante entrevistas focalizadas obtidas por participação in 
loco no espaço escolar. Por fim, a tese apresenta perspectivas formativas a partir 
do ensino de ética no currículo escolar e sua relevância como alternativa crítica 
às condições atuais de semiformação e como possibilidade de construção da 
autonomia, elucidando problemas, limites e tensões que atuam no campo de 
forças da sociedade e da escola.  
 
Palavras-chave: Ética. Formação. Ensino Médio. Semiformação. Experiência 
Formativa. 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

CASADO, T. S. M. Ethics for Learning to Be: Half Education and Formative 
Experience in the High School Curriculum. 2017. 226 f. Thesis (Doctorate in 
Education: Curriculum) – Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.  
 
 
This study aims to present foundations and perspectives to the teaching of ethics 
in high school, and reveals its relevance in the context of contemporary capitalism 
as a critical alternative to the hegemonic condition of half education (Halbbildung) 
in the school curriculum. From a historical and critical perspective, there is a 
relationship between ethics, education, and training (Bildung), especially in its 
modern formulation, when ethics training (Bildung) is founded on the principles 
of freedom, autonomy, and duty. A crisis of modernity and reason and its 
subsequent developments that led to an impairment in education (processed in 
half) must be acknowledged. As a key to critical reading, the contemporary 
philosophical assumptions that problematize education from its ethical content 
and historical conditions in which it occurs - according to the Critical Theory and, 
especially, Theodor Adorno - must be considered. From this point of view, the 
complex relationships of the contemporary world generated by environmental, 
economic, and social determinations fostered in the 20th century and how these 
affected work, social life, curriculum, and school are delineated. As an object of 
research, the pilot project of SESI Nacional in partnership with UNESCO entitled 
"Ethics in school: for life and work," was developed at the Djalma Pessoa School 
in Salvador - BA, between 2013 and 2015. This study comprised analyses of 
curriculum references, didactic materials, and particularly, talks and perceptions 
of the subjects involved, which were obtained from in loco focused interviews, 
collected in the school environment. Finally, the thesis presents formative 
perspectives based on teaching ethics in the school curriculum and its relevance 
as a critical alternative to the current conditions of half education, and as a 
possibility of developing autonomy and elucidating problems, limits, and conflicts 
that act in the force field of society and school. 
 
Keywords: Ethics. Training. High School. Half Education. Formative Experience. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1 Apresentação 

 

Conclui a graduação em Filosofia (licenciatura) no ano de 2005 e, pouco 

tempo depois, comecei a lecionar no Ensino Médio da rede pública estadual, no 

interior de São Paulo. Em 2008, o ensino de Filosofia e Sociologia passou a ser 

obrigatório no Ensino Médio, havendo a necessidade de professores licenciados 

nessas áreas em muitas escolas. Como havia poucas aulas por turma, passei a 

lecionar em várias escolas e em diferentes cidades. Conclui o mestrado acadêmico 

em Filosofia em 2010, com dissertação intitulada “Sabedoria trágica no último 

Nietzsche”, pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus 

de Marília-SP. Durante este período, também lecionava em escolas particulares e no 

Ensino Superior, principalmente em cursos de Pedagogia.  

Ingressei como professor no SESI (Serviço Social da Indústria) em 2010, por 

meio de processo seletivo, passando a exercer a função docente na cidade de 

Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mediante um processo seletivo interno 

na instituição, no ano de 2013, assumi o cargo de Analista Técnico Educacional, 

sendo então transferido para a sede da entidade, em São Paulo. Por estar lotado na 

Gerência de Currículos e Programas, passei a ter contato direto com o currículo do 

Ensino Médio, desenvolvendo projetos e, principalmente, recursos didáticos para 

professores de Filosofia de toda a rede escolar SESI-SP.  

Como professor de Filosofia, sempre trabalhei diretamente com o tema da 

Ética, que é um dos conteúdos fundamentais neste componente curricular. 

Chamava-me a atenção como os dilemas e problemas éticos e morais propostos 

nas aulas despertavam o interesse dos alunos, sempre mais que outros conteúdos 

filosóficos. Era nítido que relacionavam as questões éticas e morais aos problemas 

que vivenciavam, sobre os quais podiam debater, refletir.  

Igualmente no Ensino Superior, quando ministrava aulas de Filosofia da 

Educação em cursos de Pedagogia, pude perceber que embora as questões éticas 
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e morais fossem sempre objeto de discussão nas aulas e na vida dos professores 

em formação, não havia ênfase ou preocupação com a formação ética nos 

currículos ou, quando abordadas, era de forma enviesada ou puramente normativa.  

Somente quando passei a conviver diretamente com as questões curriculares, 

no SESI-SP, seja com as concepções formativas e com as diretrizes ou com os 

materiais didáticos, pude compreender melhor algumas contradições, limites e 

desafios educacionais em termos de currículo e valores. Nesse processo, o 

interesse pelo tema da presente tese surge a partir do contato com um projeto 

inédito desenvolvido pelo SESI Nacional e UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)1, cujo propósito era discutir 

possibilidades para o ensino de Ética no Ensino Médio. Este projeto foi apresentado 

durante um encontro em Brasília (DF) no ano de 2013, do qual participei 

representando o SESI-SP. Durante o evento, soube que haveria o desenvolvimento 

de uma proposta piloto de ensino de Ética em duas escolas da rede SESI, sendo 

uma em Brasília (DF) e outra em Salvador (BA). Por fim, apenas a Escola “Djalma 

Pessoa”, em Salvador, participou realmente. 

Ingressei no Programa de Doutorado em Educação: Currículo, da PUC-SP, 

no ano de 2014, sendo um dos objetivos do projeto de pesquisa abordar as relações 

entre ética e educação no currículo do Ensino Médio, tendo como proposta de 

pesquisa de campo o estudo e análise do projeto “Ética na Escola: para a vida e o 

trabalho”, com o qual já havia tido contato e oportunidade de conhecer mais 

detalhadamente.   

Pelas leituras de Nietzsche e, posteriormente, de Adorno, segundo o qual “o 

conceito moderno de razão era o conceito da indiferença”2, passei a me interessar 

pelos problemas da racionalidade moderna e seus desdobramentos na cultura e, de 

forma particular, no modo como a vida vem sendo compreendida e tratada mediante 

as formas sociais determinadas pelo capitalismo contemporâneo, cujos efeitos 

atingem diretamente a escola, o currículo e a vida em sociedade. Nesse aspecto, o 

problema da semiformação, que aparece em Adorno como percepção dura e crítica 

da cultura, parecia corresponder a um processo de dissolução de valores que 

atravessa a formação e compromete o sujeito em várias esferas, mas que também 

                                                             
1 Acrônimo de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
2 ADORNO, T. W. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 200.  
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se encontra na formação escolar e dela sobrevive mediante a reprodução de um 

modelo semiformativo, que pode se perpetuar se irrefletido.  

A partir de um olhar filosófico, arrisquei-me aos estudos curriculares a fim de 

investigar processos pedagógicos nos quais a ética pode ser um diferencial da 

formação, que se pretenda crítica e refletida historicamente, como possibilidade de 

construção da autonomia.  

Concentra-se, nessa proposta, o esforço não apenas em discutir teorias e 

suas diferenças perante o campo dos valores morais, mas, principalmente, em 

apresentar novas perspectivas críticas que possibilitem problematizar o currículo 

escolar em termos de valores, tendo em vista a formulação de propostas curriculares 

que possam ser alternativas críticas à condição de semiformação por meio de 

experiências formativas.  

 

2 Contextualização, Problema e Objetivos da Pesquisa 

 

O tema da Ética tem sido destacado nos mais diversos discursos e setores da 

sociedade, passando pela política, pela economia, pelas instituições e empresas, 

pela educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera entre 

os princípios da Educação Básica a formação em valores, visando à preparação dos 

estudantes para o mundo do trabalho e para o exercício pleno da cidadania.3 

Embora essa diretriz esteja explícita nas finalidades do Ensino Médio, há sinais 

demasiadamente contundentes de que esses paradigmas não estão respondendo 

satisfatoriamente aos desafios e problemas da escola e da sociedade nos dias 

atuais. 

Sabemos que a ideia de uma formação ética passa pelas situações 

cotidianas, das mais simples, nas quais as contradições são mais evidentes, às mais 

complexas relações sociais no âmbito da cultura, nas quais se reproduzem formas 

sociais e modelos hegemônicos de valores e comportamento, que tendem a refletir a 

                                                             
3 No artigo 35, inciso III, da LDB, nas finalidades do Ensino Médio, a formação intelectual plena 
associa-se a formação ética, visando “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. Cf. BRASIL. 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 out. 2016.  
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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lógica e os interesses vigentes. Sendo assim, nem sempre há espaço para a crítica, 

a reflexão e a problematização das questões cruciais que atravessam a vida dos 

sujeitos e a humanidade, de modo mais geral.  

Mesmo que a escola tenha ensinado conteúdos relevantes a partir de saberes 

técnico-científicos, não significa que esteja formando, verdadeiramente, para a 

autonomia e por experiências reflexivas, uma vez que essa formação passa pelas 

decisões pedagógicas e políticas e pelos diversos atores do processo pedagógico. 

Inclusive, é necessário perceber as estruturas que impedem este trabalho crítico, 

sobretudo porque o modelo hegemônico de semiformação (Halbbildung), conforme 

considera Adorno, tende a não ser apenas o resultado do fracasso da formação, 

mas sobretudo a própria forma e a condição de formação que tendem a perpetuar 

um modelo acrítico e irreflexivo.4 

Com base nessa leitura, considera-se que as contribuições da Teoria Crítica 

enquanto interpretação das sociedades contemporâneas e dos rumos da razão em 

tempos de Indústria Cultural permanecem atuais. Nesse ponto, vale destacar o que 

observa Claussen quanto à substância deste movimento, qual seja: “reconhecer o 

núcleo temporal da verdade”5, entendido no sentido hegeliano (o tempo apreendido 

em pensamento). Entretanto, ainda com base na advertência do autor de que “a 

experiência obriga a transformar os conceitos”6, torna-se imprescindível a leitura 

crítica das condições históricas do nosso tempo, das formas que assume e que 

inviabilizam a experiência de formação.  

  Faz-se necessário observar que no modelo neoliberal a semiformação 

adquire novas nuances e especificidades, de forma que o sistema capitalista 

contemporâneo possui uma razão própria, que a partir de uma lógica estrutural 

influencia políticas, governos e os diversos setores da sociedade, incluindo a 

educação. A formação, portanto, não pode ser tratada apenas em sua dimensão 

pedagógica, já que é afetada diretamente pelas formas sociais do seu tempo.  

                                                             
4 ADORNO, T. W. Teoria da Semiformação. Trad. Newton Ramos-de-Oliveira. In: PUCCI, B.; ZUIN, A. 
A. S.; LASTÓRIA, L. A. C. N. (Orgs.). Teoria Crítica e Inconformismo: novas perspectivas de 
pesquisa. Campinas: Autores Associados, 2010. p. 7-40, passim. 
5 CLAUSSEN, D. El envejecimiento de la Teoría Crítica. In: SEMINARIO INTERNACIONAL 
ACTUALIDAD DE LA TEORIA CRITICA, 2010, Madrid. Anais... Madrid: Instituto de Filosofía / Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales, 2010. Disponível em: <http://www.setcrit.net/el-envejecimiento-de-
la-teoria-critica/>. Acesso em: 18 set. 2017.  
6 Ibidem.  

http://www.setcrit.net/el-envejecimiento-de-la-teoria-critica/
http://www.setcrit.net/el-envejecimiento-de-la-teoria-critica/


15 

 

Dada a insuficiência de propostas curriculares que respondam, de fato, aos 

desafios da contemporaneidade, é necessário tornar alguns problemas educacionais 

mais claros, contextualizá-los em sua historicidade e complexidade. Conforme diz La 

Taille, 

 

implica retomarmos os rumos da educação, cada vez mais desvalorizada 
pelos estados ou transformada em mercadoria pelas empresas. Não há 
cultura do sentido sem educação para o sentido. Falemos dela, começando 
por realçar um valor que deve, ou deveria, lhe ser caro: a verdade.7  

 

 

É preciso considerar, porém, que a escola e a educação não são neutras em 

termos de valores, de forma que é historicamente e culturalmente constituída sob as 

determinações sociais e interesses mais variados, cujas intenções reais são 

ocultadas. Não é simplesmente a “falta de valores” que está em questão, mas, 

sobretudo, compreender “quais” valores e princípios determinam a formação atual, 

seus objetivos e intenções e o quanto esses inviabilizam a experiência formativa que 

possibilite a reflexão e as formas criativas de ensinar e aprender. É necessário, 

portanto, desmistificar e problematizar o que afasta a educação da reflexão viva e 

criativa, ou seja, tomá-la em seu conteúdo ético. Esse processo constitui-se como 

proposta de pensar a existência da escola em sua potencialidade de “ser” e criar, 

uma vez que 

 

pensar o ser significa escutar as mensagens que vêm [...] dos outros, dos 
contemporâneos: as culturas dos grupos, das linguagens, das culturas 
“outras” com as quais o Ocidente se encontra em meio à sua empresa de 
domínio e unificação.8 

 

Assim, entende-se que não se pode pensar os sujeitos e as instituições 

escolares isoladamente, pois se constituem por estruturas e processos mais amplos 

e complexos, sujeitos aos interesses particulares e ideológicos. Nesse ponto de 

vista, o tema da ética e dos valores torna-se necessário para que a educação possa 

ter sentido como lugar do diálogo e da construção de pessoas que possam, 

verdadeiramente, consolidar um espaço formativo de crítica, onde possam 

expressar-se, relacionar-se, formar-se. Isso significa, mais profundamente, resgatar 
                                                             
7 LA TAILLE, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 86 
8 VATTIMO, G. Etica de la Interpretación. México: Paidos, 1992, p. 11.  
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aquilo que lhe parece indiferente e despercebido, e que, por razões aparentemente 

lógicas, esteve distante do espaço educacional, enquanto que 

 

[...] na outra ponta, as culturas de origens, sobretudo as mais remotas, fora 
do circuito do mercado, em sua estranheza, irracionalidade funcional, sua 
inutilidade e consequente obscurantismo, não encontram na escola uma 
possibilidade de reconhecimento [...].9 

 

Faz sentido indagar o peso do projeto moderno de racionalidade sobre as 

relações sociais e a formação dos sujeitos. O ideal iluminista, configurando-se como 

parâmetro para pensar a realidade e dar-lhe sentido, deve ser refletido tanto em seu 

fundamento ético de emancipação quanto nas formas de domínio e opressão que 

assumiu.  

Essa crítica deve, contudo, ser expandida às novas configurações da 

sociedade em relação aos modos de produção e de consumo, que vem dar novo 

significado ao conhecimento e a maneira como os indivíduos se relacionam com a 

realidade, pois agora “o que importa não é aquela satisfação que, para os homens, 

se chama verdade, mas a operation, o procedimento eficaz”.10 As relações de 

consumo, tal como são apresentadas pela Teoria Crítica, instauram uma cultura que 

traz consigo a razão moderna em sua forma de Zweckrationalität (racionalidade que 

se direciona a um fim) ou seja, com ênfase na eficiência instrumental. Esvazia-se 

todo sentido da existência enquanto valor que ultrapasse os contornos do 

formalismo que a governa, já que a razão caminha no processo que coisifica o 

sujeito e suprime a consciência por uma subordinação obediente ao formalismo 

lógico. A educação é também marcada por uma lógica de eficiência e por 

comportamentos que cultuam o individualismo, a competição e a indiferença, cuja 

ascendência é cada vez maior.  

Trata-se de uma experiência que é prejudicada e esvaziada de valores 

humanos, que se torna a forma hegemônica de “formação”. Nesse contexto, é 

evidente uma crise acima de tudo ética, reconhecida nesses moldes pelos 

frankfurtianos, conforme elucida Silva: 

   

                                                             
9 CASALI, A. Educação vital para a escola. Revista Educação, Porto Alegre, v. 28, n. 2, p. 297-315, 
maio-ago. 2005, p. 306.  
10 ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido Antonio de 
Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 20.  
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as evidências apresentadas pelos frankfurtianos, quanto à crise da razão, 
da qual decorre a crise ética, nos permitem dizer que os princípios morais 
da nossa cultura perderam a força para direcionar as nossas práticas. Sob 
os efeitos dessa crise, os interesses do mercado passaram a exercer um 
domínio, cada vez maior, sobre a consciência dos indivíduos.11  

 

Dessa forma, não se pode deixar de reconhecer o domínio de alguns valores 

sobre outros, a ênfase em determinados conteúdos e esquecimento ou abandono de 

outros fundamentais, que deveriam ocupar lugar central nos currículos. Tais 

escolhas são também políticas e se refletem na formação escolar. Conforme adverte 

Sacristán:  

 

A aquisição de diferentes tipos de cultura, não somente de um tipo ou de 
vários, tem efeitos importantes na vida dos indivíduos dentro de uma 
sociedade na qual os valores dominantes coincidem mais com uns saberes 
do que com outros. A formação científica, tecnológica, humanística, 
estética, manual, etc., tem valorização social muito desigual [...].12  

 

As experiências formativas possíveis à formação da autonomia não devem 

ser pensadas apenas no plano teórico ou conceitual, por uma formalidade que se 

sobrepõe às dinâmicas criativas construídas no espaço escolar, sendo que não se 

pode negar o fato de que, segundo Casali, “um dos principais motivos de inanição 

da Escola contemporânea tem sido sua insistência em restringir-se a construções 

conceituais.13  

Esta pesquisa volta-se ao problema da semiformação (conforme formulado 

por Theodor Adorno) e ao esforço em reconhecê-lo criticamente neste tempo 

histórico em que se realiza, bem como busca elucidar a necessidade, as 

possibilidades e o dever da escola de formar eticamente quando se tem como 

propósito a formação integral, que possibilite aos jovens fazerem escolhas livres, 

conscientes e responsáveis.  

São, portanto, objetivos desta pesquisa: 

- Expor concepções e fundamentos que embasam o ensino de Ética no 

currículo do Ensino Médio como alternativa crítica à condição de semiformação e 

seus efeitos no contexto do capitalismo contemporâneo; 

                                                             
11 SILVA, T. T. Teoria educacional em tempos modernos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 
206.  
12 SACRISTÁN, J. G. Poderes Instáveis em Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999, p. 31.  
13 CASALI, 2005, p. 302.  
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- Analisar as experiências formativas construídas no âmbito do projeto piloto 

“Ética na Escola: para a vida e o trabalho”, desenvolvido pelo SESI Nacional e pela 

UNESCO na Escola “Djalma Pessoa”, em Salvador (BA), entre os anos de 2013 e 

2015, sendo objeto de análise os relatos dos sujeitos envolvidos (professores, 

alunos e gestores), o material didático e as impressões obtidas por meio de 

observação direta do espaço escolar; 

- Apresentar perspectivas e alternativas formativas à educação para a vida, 

para o mundo do trabalho e para a cidadania a partir de experiências curriculares 

construídas no espaço escolar. 

 

3 A metodologia qualitativa 

 

A presente pesquisa é embasada na metodologia qualitativa, por meio da qual 

entende-se que o problema e os objetivos, embora formulados previamente no 

âmbito teórico e hipotético, não esgotam as possibilidades reflexivas acerca do 

objeto de análise, podendo ser ampliado por novas perspectivas no curso do 

processo de pesquisa. Entende-se que o problema é inicialmente um obstáculo, 

percebido apenas parcialmente pelo pesquisador em sua fase de interrogação. 

Assim, há compreensão de que  

 

problema é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma 
coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. É um 
processo contínuo de pensar reflexivo, cuja formulação requer 
conhecimentos prévios do assunto, ao lado de uma imaginação criadora.14 

 

 Neste processo dinâmico e produtivo, em que pesam fatores previsíveis e 

imprevisíveis, alguns elementos constituem parte essencial do trabalho do 

pesquisador, como o contato com os sujeitos, espaços, culturas e valores, que 

fornecem impressões e novos horizontes a serem percebidos, uma vez que, 

segundo Chizzotti, “encontram-se ligados diretamente às realidades vivenciadas por 

seus sujeitos, que constituem parte integrante e ativa deste processo de 

                                                             
14 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 143.  
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investigação”.15 Considera-se que o pesquisador é “ativo descobridor do significado 

das ações e das relações que se ocultam nas estruturas sociais”16, além de ser 

afetado e motivado por essas mesmas relações, das quais participa, interage e, de 

alguma forma, intervém.  

 Neste campo a ser explorado, as concepções teóricas e metodológicas 

adotadas para o trabalho de construção do texto e das relações conceituais 

estabelecidas foram articulados às informações obtidas a partir dos dados 

pesquisados (documentos, entrevistas, materiais didáticos), que suscitaram 

questões e novos problemas a serem observados. Neste caso, entende-se que 

 

a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade.17 

 

No 1º Capítulo serão apresentadas, por uma perspectiva histórico-crítica, as 

concepções de ética e moral - como se constituem e se relacionam historicamente 

desde suas formulações clássicas até a concepção iluminista de sujeito ético. Serão 

abordados pressupostos que conduziram à chamada crise da razão e as 

implicações decorrentes deste processo em torno do sujeito. Nesse capítulo, 

também será apresentado o problema da semiformação e as perspectivas éticas 

relacionadas à experiência formativa. Por fim, serão discutidas propostas de 

formação para o trabalho no campo do currículo tendo em vista as transformações 

políticas, econômicas, ambientais e sociais das últimas décadas.  

No 2º Capítulo serão discutidas questões relacionadas ao progresso técnico-

científico e sua relação com o mundo do trabalho e com a formação, de forma a 

problematizar o modelo de semiformação a que se converteu a cultura, seja pelos 

efeitos da divisão do trabalho social (alienado) e também pelas condições de vida 

reproduzidas pela Indústria Cultural e as novas dinâmicas de produção, advindas do 

capitalismo tardio e das crises contemporâneas.  

                                                             
15 CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Sociais. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 80.  
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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O 3º Capítulo apresenta a trajetória metodológica da pesquisa de campo, o 

projeto “Ética na Escola” e a análise dos dados coletados (entrevistas focalizadas) a 

partir da base teórica, aqui apresentada como linha de interpretação.  
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CAPÍTULO I - ÉTICA, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-CRÍTICA 
 
 
1.1 O campo ético: da moral vivida à moral refletida 

 

Pela própria tradição filosófica, não é difícil perceber que Ética e Educação 

são áreas que não podem ser pensadas isoladamente, uma vez que ambas 

manifestam, de certa forma, a disposição humana em busca de princípios mais 

fundamentais a partir dos quais o próprio homem se constitui e se reconhece em 

diferentes épocas e contextos. Todavia, se faz necessário compreender que tanto a 

ética quanto a educação não são instâncias absolutas e com conteúdo definitivo e 

acabado, mas que devem ser tomadas como problema, sobretudo quando é urgente 

que a própria formação seja problematizada a partir de seu conteúdo ético.  

No campo da Filosofia, a ética surge a partir do chamado “saber ético” 

manifestado na tradição cultural (religião e sabedoria de vida) que, com o tempo, 

entra em crise e se transforma num modo de pensamento sustentado pelo logos 

demonstrativo ou ciência, tendo como preocupação a busca por princípios para a 

ação humana a partir das categorias de “bem”, “justiça”, “virtude”, “liberdade”. Tais 

noções são móveis e se expressam na conduta dos homens dada sua imersão na 

tradição histórica e cultural. A inquietação humana diante das questões mais 

profundas do ser e das quais dependem a conduta dos homens é o que conduz o 

chamado ethos, ora como saber popular manifestado nas culturas, ora como 

fundamentação intelectual e sistemática no campo filosófico.18 

Da clássica inscrição “Conhece-te a ti mesmo” no templo de Apolo, em 

Delfos, posteriormente incorporada à noção socrática de homem interior que se volta 

para a “ciência-virtude”, o saber ético constitui-se como o esforço humano 

permanente, e sempre insuficiente, em direção ao fim último da ação humana. 

Aristóteles chamou esse fim de felicidade (eudaimonia), realizada por meio da 

virtude (areté), que consistia no aperfeiçoamento das ações humanas mais elevadas 

                                                             
18 VAZ, H. C. L. Escritos de Filosofia IV: Introdução à Ética filosófica I. São Paulo: Loyola, 2002.  
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em direção ao “bem mais excelente”, uma vez que, segundo essa concepção, 

nossas ações “determinam a qualidade de nossas disposições”.19 

Para Vázquez20, desde as antigas civilizações os homens buscam instituir 

normas para resolver seus problemas e pautar seu comportamento a partir de 

padrões mais socialmente aceitáveis. No campo do comportamento moral, tais 

normas caracterizam e diferenciam modos de agir, sejam de acordo ou em 

desacordo com a moral vigente. Dá-se relevância a temas mais fundamentais em 

determinados contextos e épocas, que refletem concepções de homem, de mundo, 

de sociedade, bem como escolhas que não são isoladas ou independentes, mas que 

configuram grupos que as legitimam e por quais razões o fazem. Em todo caso, 

trata-se de valores, estabelecidos por concepções formuladas na tradição e que 

estruturam o chamado saber ético, resultado de decisões refletidas e acordadas. 

Não se trata, portanto, de algo natural ou espontâneo, mas de normas mediante as 

quais se pode emitir juízos acerca do comportamento humano e, ao mesmo tempo, 

refletir sobre ele.  

 

Os homens não só agem moralmente (isto é, enfrentam determinados 
problemas nas suas relações mútuas, tomam decisões e realizam certos 
atos para resolvê-los e, ao mesmo tempo, julgam ou avaliam de uma ou 
outra maneira estas decisões e estes atos), mas também refletem sobre 
este comportamento prático e o tomam como objeto de sua reflexão e de 
seu pensamento. 21 

 

Conforme elucida Vázquez, a moral vivida é sempre presente e constitui 

valores que se estabelecem na vida prática, funcionando como valores 

indispensáveis ao convívio e que fazem sentido em determinado contexto. 

Diferentemente dessa prática moral, temos a moral refletida, ou seja, quando a 

moral se torna problema teórico-moral, e isto certamente coincide com o próprio 

advento do pensar filosófico, isto é, na preocupação com o “Como devo viver?”. Os 

problemas prático-morais, situados em contextos objetivos e no âmbito da vida 

prática, tendem a ser solucionados por normas e critérios definidos a partir de 

valores estabelecidos na tradição e que são incorporados às sociedades como 

parâmetro às ações corretas e incorretas.  
                                                             
19 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Edson Bini. 3. ed. São Paulo: Edipro, 2009, p. 69. 
[1103a1] 
20 VÁZQUÉZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 17.  
21 Ibidem.  
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Diferentemente dessa noção, os problemas teórico-morais ou éticos situam-

se no campo da reflexão e seus temas caracterizam-se pela generalidade, pela 

amplitude de questões que se colocam como princípios que não se esgotam ou se 

reduzem a problemas práticos cotidianos, ainda que estes se refiram à conduta 

individual. Ora, se uma pessoa tem determinado problema e precisa tomar uma 

atitude, deve fazê-lo individualmente, de acordo com alguma norma ou regra.  

A ética, em geral, embora esteja ligada diretamente à conduta moral, parte da 

reflexão também das normas e critérios nos quais nos apoiamos para julgar 

moralmente, bem como dos fins, dos valores, dos fundamentos, sempre em sentido 

amplo. Mais que uma resposta precisa à prática, a ética é pergunta, uma vez que 

interroga a respeito de questões e princípios que, por vezes, ultrapassam o imediato 

das ações. Nesse aspecto, é considerável que a ética influencie a vida prática, mas 

nem sempre no plano da pronta-resposta aos dilemas cotidianos.  

Vale lembrar ainda que na Antiguidade, quando Aristóteles problematiza a 

noção de “bem”, fica claro que não tem tão somente a intenção de definir um 

conteúdo acabado e aplicável às situações individuais concretas, mas sim 

apresentar uma compreensão rigorosa do conceito amplo e inexorável a respeito da 

boa ação dos homens, visando aos fins mais elevados, às quais essas mesmas 

ações se dirigem. Nesse aspecto, destaca a Ciência Política e a Ética como saberes 

mais fundamentais, justamente porque desses dependiam o Estado e a vida pública. 

Essa noção parte, certamente, de uma concepção ética que valoriza o esforço 

humano tanto pela noção de virtude (areté), que coincide com um fim igualmente 

bom e justo e, por isso, feliz (edaimonia), como pela noção acerca da constituição da 

natureza humana. Assim diz: 

 

[...] por exemplo, é da natureza da pedra mover-se para baixo, sendo 
impossível treiná-la para que se mova para cima, ainda que nos 
dispuséssemos a tentar treiná-la a fazê-lo lançando-a para cima ao ar dez 
mil vezes; nem pode o fogo ser treinado a mover-se para baixo e tampouco 
qualquer outra coisa que naturalmente se comporta de uma maneira ser 
treinada de modo a adquirir um hábito para comportar-se de uma outra 
maneira. As virtudes, portanto, não são geradas em nós nem através da 
natureza nem contra a natureza. A natureza nos confere a capacidade de 
recebê-las, e essa capacidade é aprimorada e amadurecida pelo hábito.22 

 

                                                             
22 ARISTÓTELES, 2009, p. 67. [1103a1]. 
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Aristóteles difere, contudo, o que é próprio da natureza e o que pode ser 

aperfeiçoado pelo hábito, como é o caso da moral, ainda que haja no homem, por 

natureza, a potencialidade para tal. Trata-se do exercício de repetição, forçosa e 

permanente, direcionada e intencionada a uma finalidade sempre maior que a 

própria ação. 

Embora pareça claro que o saber ético enquanto ciência tenha surgido com a 

Filosofia, é possível observar, contudo, que já na tradição mítica grega havia grande 

preocupação com a virtude, sobretudo nas manifestações poéticas de Homero e 

Hesíodo que, segundo Jaeger, relacionava-se ora com a figura do herói trágico e 

glorioso, pelo cultivo da coragem, ora com a sociedade identificada com o valor do 

trabalho. Ambas as concepções constituíam a forma e o conteúdo da própria 

formação do homem grego (paideia), ou seja, 

 

Homero acentua, com maior nitidez, que toda a educação tem seu ponto de 
partida na formação de um tipo humano nobre, o qual nasce do cultivo das 
qualidades próprias dos senhores e heróis. Em Hesíodo revela-se a 
segunda fonte da cultura: o valor do trabalho.23 
 

A ética passa a concentrar a possibilidade de pensar e investigar 

teoricamente os problemas morais ou suscitar questões a partir desses, podendo, 

sem dúvida, provocar mudanças no modo de agir, uma vez que guarda a 

possibilidade de orientar a conduta. Ainda assim, não há consenso acerca da 

definição do que é o bem, a felicidade, o justo, sendo que a essência de tais 

conceitos depende de concepções éticas e essas variam: “para uns, o bom é a 

felicidade e o prazer; para outros, o útil, o poder, a autocriação do ser humano, 

etc.”.24 Desse modo, pensar problemas éticos é também situar concepções éticas e 

o entendimento dessas acerca de temas relevantes em determinados contextos e 

áreas com as quais se relacionam: a política, a religião, o direito, as instituições, a 

arte e, sobretudo, a educação, uma vez que aqui entendemos que a formação 

pensada integralmente e enquanto emancipatória deve passar, inevitavelmente pela 

formação ética.  

                                                             
23 JAEGER, W. Paideia: a formação do homem grego. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011, p. 85.  
24 VÁZQUÉZ, 2012, p. 18. 
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De todo modo, a moral “vivida” e a moral “pensada” ou ética estão sempre em 

aberta possibilidade de confronto e de questionamentos que possam surgir em 

diferentes contextos. Isso significa que jamais poderá haver uma definição de ética 

absoluta e permanente, como esgotamento da dúvida e da crítica diante das 

situações vividas, ainda que haja aparente adaptação e conformidade em 

determinadas situações.  

A filosofia prática, que se ocupa das questões morais, jamais deve se 

dissociar dos valores que coincidem com a afirmação da vida e sua realização 

possível, de modo a não permitir que essa mesma vida não se reduza ao 

imediatismo das necessidades contingentes, mas que conserve a possibilidade de 

algo mais, de existir, de ser. Tal preocupação com essa dimensão humana faz do 

saber ético também objeto de investigação teórica, de modo que a ética adquire uma 

abordagem reflexiva e os problemas morais passam a ocupar a filosofia desde a 

Antiguidade Ocidental. Sendo assim, não se trata de descrever comportamentos 

morais ou analisá-los sob certa teoria, mas assumir uma postura racional diante de 

tais concepções, sistematizando-as e dando-lhes significado prático por meio de 

princípios.  

É certo que as concepções éticas tendem a apoiar-se nas doutrinas 

especulativas tradicionais e, atualmente, nas de cunho utilitarista e positivista – cujos 

modelos serão criticados pelos frankfurtianos. Nesse caso, ao assumirem doutrinas 

excessivamente prático-científicas, a ética tende a se ocupar da objetividade do 

mundo das ações e dos fins a elas dirigidos e, com isso, pensar os problemas 

morais tem se reduzido a certa racionalização operacional da vida a partir de fins 

concretos. Entretanto, conserva-se a noção de que “a ética é, antes de tudo, a 

ciência da moral, isto é, de uma esfera do comportamento humano”.25  

Dada essa compreensão, a ética enquanto ciência deve partir de certo rigor 

metodológico e teórico que nem sempre se confunde com seu objeto, a saber: o 

mundo moral. Nesta última, as normas e juízos morais são estabelecidos 

historicamente de modo determinado, sem caráter cientifico. 

 Os princípios morais, ainda que fruto de certo entendimento ou juízo, nem 

sempre coincidem com o saber cientifico ou parte de questionamentos dos valores. 

A moral tende a não ser cientifica, mas podem sim haver conhecimentos morais 
                                                             
25 VÁZQUÉZ, 2012, p. 23. 
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cujos princípios são fundamentados cientificamente; ou seja, por meio de um 

método. Os conhecimentos morais, quando abordados pela ciência da moral ou pela 

ética, relacionam-se também com os conhecimentos sobre o homem, a sociedade e, 

certamente, com o comportamento humano.  

Portanto, entende-se que a ética não é a moral e, assim sendo, não pode ser 

reduzida a um conjunto de normas e valores, sejam eles pensados ou aplicados. 

Mas é sim, o esforço de compreender a moral vivida, os valores, os princípios e a 

postura do homem diante das questões que o desafiam e exigem posição, escolha, 

atitude, conduta. Surge, portanto, como dúvida, como proposição e dilema, como 

angústia necessária, por meio dos quais a moral é influenciada. Nesse sentido, a 

ética não poderá furtar-se de refletir, inclusive historicamente, os problemas que 

ameaçam a vida humana em contextos específicos, uma vez que as formas de 

barbárie e opressão também se renovam e se camuflam pela ideologia.  

Entende-se que a educação não só está sujeita às formas sociais 

determinadas pelos modelos hegemônicos de produção e pelas ideologias que os 

sustentam (a partir de um ethos), como também pode ser o instrumento principal 

para que se perpetue esses modelos, de forma a promover um ensino meramente 

técnico e adaptativo e que, ainda que eficaz em certo ponto de vista, pode ser alheio 

à ética, conforme trataremos o problema da semiformação e seus efeitos nas 

diversas esferas da vida. Nesse aspecto, há um papel histórico da educação 

enquanto elaboração crítica dos processos que conduziram às consequências que 

afetam diretamente a vida humana, seja pelas relações de produção no mundo do 

trabalho ou pela reprodução das formas sociais que afetam a vida e a cultura, bem 

como a própria educação.  

 Nesse caso, a ética passa pela educação e a educação passa pela ética à 

medida que deve gerar a tensão necessária para a compreensão dos valores que 

determinam a realidade social, econômica, política e a vida em sua totalidade. Além 

disso, é necessário compreender as contradições muitas vezes ocultas nos modelos 

formativos, buscando alternativas para a superação das formas hegemônicas que 

condicionam os sujeitos à mera adaptação, também viabilizada pela formação 

escolar. Essa tarefa certamente coincide com o papel da Filosofia e, de forma 

específica, da Filosofia da Educação, uma vez que, segundo Rios, é histórica e não 

deve “cair num pragmatismo imediatista [posto que] só merecerá este nome se 
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estiver atenta aos problemas da educação que se faz aqui e agora e se buscar 

superá-los”.26  

 

1.2 O paradigma do sujeito moderno: das luzes à razão emancipatória 

 

A noção de modernidade diz respeito ao homem consciente de suas 

capacidades racionais pelas quais pode compreender e superar a natureza na busca 

por soluções para os problemas. Abre caminhos para uma cultura antropocêntrica e 

secular em detrimento de uma cultura teocêntrica e metafisica, centrada na 

autoridade da Igreja e na ideia de verdade revelada.27  

Nicolau Copérnico (1473-1543), ao conceber a teoria heliocêntrica, desloca o 

universo e com ele o conhecimento de sua posição central, cuja crença era 

inabalável e segura. Essa nova estética astronômica tem grande significado e 

persiste como movimento da razão em direção ao sujeito, ora no reconhecimento 

claro e distinto das ideias cartesianas, ora no conhecimento empírico da natureza 

preconizado por Francis Bacon (1561-1626), com ênfase no saber de domínio, de 

utilidade e de validade. Tais pensamentos filosóficos fundacionais perseguem um 

ideal de razão capaz de desvendar os segredos e as leis da natureza, com vistas ao 

progresso científico e tecnológico. Isaac Newton (1642-1727), com a lei da 

gravidade, inaugura uma interpretação mecanicista, causal e matemática da 

natureza.  

Referenciado pelo movimento racionalista e, posteriormente, pelo empirismo 

de David Hume, Immanuel Kant (1724-1804) busca, com o chamado Criticismo, 

estabelecer os limites da razão frente aos dilemas em relação ao conhecimento e 

suas condições de possibilidade. Em “Crítica da razão pura” (1781), reelabora a 

metafísica, tirando-a do domínio do absoluto e reforçando o aspecto empírico do 

conhecimento seguro. Valorizando a experiência e a percepção, considera o campo 

do agir (moral) algo distinto do dogmatismo tradicional. O imperativo categórico 

                                                             
26 RIOS, T. Ética e competência. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 37.  
27 De acordo com Goergen, foi a Renascença que, pela primeira vez, dividiu a história ocidental em 
três épocas: antiga, medieval e moderna. Petrarca supostamente teria proferido o termo “idade das 
trevas” em alusão ao medium tempus que sucedeu a queda do Império Romano. Segundo ele, o seu 
tempo representara o renascimento da sociedade, longe de um estado de barbárie, agora a ser 
superado. Cf. GOERGEN, P. Pós-modernidade, Ética e Educação: polêmicas do nosso tempo. 
Campinas: Autores Associados, 2001, p. 11.  
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kantiano, fórmula pela qual a ética toma caráter universal, é a fórmula racional cujo 

princípio deve nortear as ações morais em direção ao dever. De acordo com 

Goergen, 

 

por aí vemos que as principais características do projeto moderno são a 
ilimitada confiança na razão, capaz de dominar os princípios naturais em 
proveito dos homens e a crença numa trajetória humana que, pelo uso da 
razão, garantiria à sociedade um uso melhor. Em outros termos, o projeto 
moderno sintetiza-se pela fé na racionalidade e no progresso.28 

 

A confiança no ideal de razão e a valorização do humanismo, conforme 

recuperado pelo Renascimento e levado adiante pelo iluminismo a partir do século 

XVIII, significa também a recusa da autoridade intelectual e moral, buscando-se um 

modelo secular de conhecimento focado na emancipação e no progresso. Hegel 

(1770-1831), a seguir, associou essa noção à própria história, em sentido epocal e 

não mais cronológico, na compreensão de que a história é um processo progressivo 

de revelação e autorrealização do espírito.29 Acreditava-se numa ordem social e 

moral sempre progressiva e aperfeiçoável, como caminho para a justiça e a 

felicidade humanas que se realizam objetivamente. Conforme a definição kantiana, a 

noção de razão se alia à noção de liberdade, como conceito que se efetiva 

sinteticamente pelo próprio sujeito.  

Kant formulou os princípios da moralidade a partir da noção de “sujeito ético”, 

cuja ação deve coincidir com a “lei moral”, assumida por este em seu caráter 

irrestritivo e indelegável, uma vez que parte da liberdade (manifestada na 

autonomia) como condição fundamental, isto é, “a autonomia é o fundamento da 

dignidade da natureza humana e de toda natureza racional”.30 A autonomia, para 

Kant, é condição necessária para que o ser humano deixe o estado de menoridade e 

seja capaz de refletir, decidir e agir, ainda que tal estado signifique inevitável conflito. 

Para Kant, a autonomia não é a mera independência do sujeito em relação às suas 

ações e decisões, mas sim a própria expressão da liberdade na vontade dirigida ao 

“dever”, uma vez que a 

 

                                                             
28 GOERGEN, 2001, p. 12 et seq.  
29 HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. 2. ed. Trad. Paulo Meneses. Petrópolis: Vozes, 
1992.  
30 KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 79. 
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autonomia da vontade é aquela sua prioridade graças à qual ela é para si 
mesma a sua lei (independentemente dos objetos do querer). O princípio da 
autonomia é, portanto: não escolher senão de modo a que as máximas da 
escolha estejam incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei 
universal.31 

 

Segundo Kant, o sujeito moral deve ser e agir na liberdade, cuja forma a priori 

e necessária encontra-se na razão. A vontade boa, da qual o princípio tem que ser 

um imperativo categórico, ou seja, uma lei moral, assim é concebida na formulação 

de Kant: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer 

que ela se torne lei universal”.32 Esse imperativo da lei moral direciona o sujeito e a 

vontade ao dever, uma vez que sua forma a priori pode ser concebida no próprio 

entendimento, como uma lei necessária e, por isso, universal. Dever, nesse caso, 

não significa um conceito vazio ou meramente condicionado às necessidades 

contingentes da vida prática, mas o próprio fundamento da lei moral, de modo que 

todas as ações morais estejam em conformidade a essa lei, que se exprime como 

uma forma universal da própria natureza.  

A “fundamentação da metafísica dos costumes”, tarefa empreendida por Kant, 

busca demonstrar a validade universal do dever moral a partir do sujeito, em cuja 

razão encontra-se o fundamento para a prática, uma vez que não se pode pensar 

um dever moral ou costumes que não estejam em conformidade com a própria forma 

da lei moral, ou seja, sua validade necessária. O que é apresentado aqui como 

referência ética, portanto, é uma nova concepção de razão, e uma ética que se 

desloca da metafísica do ser para a metafisica da subjetividade ou, mormente, a 

concepção moderna do sujeito moral.  

Ora, nesse caso, não seria possível pensar que o princípio fundamental do 

bem agir, não residindo na obrigação puramente normativa ou no contingente da 

experiência objetiva, mas no próprio entendimento do sujeito, pudesse não estar 

fundado na liberdade ou, em seu uso, na autonomia. Ao aprofundar a noção de 

liberdade a partir da vontade do sujeito, Kant amplia o caráter meramente formal 

(ideia) da liberdade, mas a torna um fundamento necessário à prática, pois a 

vontade é movida para o interesse prático. Trata-se, portanto, de uma razão prática, 

que “tem que considerar-se a si mesma como autora de seus princípios, 

                                                             
31 KANT, 1986, p. 90. 
32 Ibidem, p. 62. 
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independentemente de influências estranhas; por conseguinte, como razão prática 

de um ser racional”.33 A vontade do sujeito só é livre de fato sob a ideia da liberdade, 

ainda que em seu sentido prático e, por isso, necessário.  

A motivação prática da ética kantiana é fundamental à sistematização do 

pensamento filosófico e percorre o itinerário crítico da moral em torno das matrizes 

teóricas a partir do século XVIII. Herdeiro dos pressupostos racionalistas de Wolff e, 

posteriormente do empirismo de David Hume, Kant parece ter assumido 

conscientemente a tarefa de denunciar a fragilidade e exaustão de tais modelos 

fundacionais da Filosofia, buscando superá-los pela crítica ao conhecimento e 

compreendendo seus limites. Nesse propósito, temas e problemas clássicos da 

Filosofia, desde Platão e Aristóteles, voltam a surgir, tais como: a razão teórica e a 

razão prática, as questões metafísicas, o livre-arbítrio, os fins. Mas somente ao 

invalidar certos postulados da tradição metafisica e reconhecer a necessidade de 

pensar a moralidade a partir do sujeito e, por conseguinte, da razão pura-prática, 

que Kant passa a configurar uma nova vertente na Filosofia moral: a ética do dever.  

A questão posta por Kant é dirigida a essa nova concepção da razão, que 

carrega uma ambivalência fundamental: o uso prático e o uso teórico. Essa 

compreensão passa pela definição de limites quanto às capacidades de tais 

aspectos da razão. No campo da ética, a resposta de Kant prioriza o uso prático da 

razão, sendo que apenas em seu campo se pode estabelecer um conhecimento 

seguro e real do Absoluto.34  

 

1.3 Crise da razão e projeto formativo: o sujeito para além da racionalidade 

 

Zygmunt Bauman, em direta apropriação da interpretação freudiana da cultura 

em seu caráter de irreconciliação, diz, em “O mal-estar na Pós-Modernidade” que 

 

dessa ordem que era o orgulho da modernidade e a pedra angular de todas 
as suas outras realizações (quer se apresentando sobre a mesma rubrica 
de ordem, quer se escondendo sob os codinomes de beleza e limpeza), 

                                                             
33 KANT, 1986, p. 102. 
34 De acordo com Vaz, Kant não abandona a radicalmente a tradição metafísica, pois “nunca a 
renunciou como o fizeram os empiristas e céticos, mas à qual oferece fundamentação radicalmente 
nova assentada no campo da Ética, sempre, porém, obedecendo ao espírito e às exigências da razão 
poiética moderna. A ética kantiana irá apresentar-se, assim, como o sucedâneo da antiga metafisica”. 
Cf. VAZ, 2001, p. 315 et seq. 
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Freud falou em termos de “compulsão”, “regulação”, “supressão” ou 
renúncia forçada”. Esses mal-estares que eram a marca registrada da 
modernidade resultaram no “excesso de ordem” e sua inseparável 
companheira – a escassez da liberdade. [...] Em sua versão presente e pós-
moderna, a modernidade parece ter encontrado a pedra filosofal que Freud 
repudiou como fantasia ingênua e perniciosa: ela pretende fundir os metais 
preciosos da ordem limpa e da limpeza ordeira diretamente a partir do ouro 
do humano, do demasiadamente humano reclamo de prazer, de sempre 
mais prazer e sempre mais aprazível prazer - um reclamo outrora 
desacreditado como base e condenado como autodestrutivo. Como se 
incólume – talvez mesmo fortalecida por dois séculos de concentrados 
esforços para conservá-la na luva de ferro das normas e regulamentos 
ditados pela razão -, a “mão invisível” recobrou a verdade e está cada vez 
mais prestigiada.35 

 

Ao tratar dos grandes temas que conduziram a Modernidade como 

movimento de emancipação e progresso, Bauman recupera questões fundamentais 

que, segundo Freud, permeiam a civilização a partir dos ideais explícitos de “ordem”, 

“beleza” e “limpeza”. O “folclore da Modernidade”, segundo o sociólogo, penetrou a 

consciência coletiva da civilização, modelando o pensamento em torno de suas 

consequências, intencionais e não intencionais. Considerando que “só a sociedade 

moderna pensou em si como uma atividade da ‘cultura’ ou da ‘civilização’”,36 parte 

do pressuposto freudiano de que nesse caminho civilizatório, sempre se perde 

alguma coisa em troca de outra que se ganha, ou, em outros termos, a civilização é 

construída sob renúncias, em especial ao instinto. A exigência da ordem, das 

normas e a regulação por elas a nós imposta configuram-se como sintoma de perda 

e renúncia do prazer, de alguma forma reivindicado nos dias de hoje a partir das 

liberdades individuais. 

 

O sentimento de felicidade originado da satisfação de um impulso 
selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que 
aquele que resulta da saciação de um impulso domesticado. O caráter 
irresistível dos impulsos perversos, talvez a atração do proibido em geral, 
encontra aqui uma explicação econômica.37 

 

A partir dessas referências estruturais cunhadas pela teoria psicanalítica, 

pensar o sujeito moderno tornou-se uma questão mais ampla e profunda, sobretudo 

pela descoberta freudiana do “inconsciente” e com ela as questões em torno do 

                                                             
35 BAUMAN, Z. Mal-estar na pós-modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Matinelli Gama. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1997, p. 8-9. 
36 Ibidem, p. 7.  
37 FREUD, S. O Mal-estar na Cultura. Trad. de Renato Zuik. Porto Alegre: L&PM Editores, 2010, p. 
68. 
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psiquismo que passam a ter ênfase, como o reconhecimento das forças primitivas, 

da repressão, da renúncia ao desejo, dos impulsos. O “golpe” narcísico que acomete 

o sujeito moderno, agora em direção à segurança da razão, não apenas relativiza o 

domínio humano sobre as forças do instinto, mas abre caminho para pensar a 

formação do sujeito na contemporaneidade de modo amplo e não mais reduzido às 

funcionalidades técnicas objetivas, mas em seu potencial criativo e reflexivo.  

A crítica à Modernidade parece surgir anteriormente e de maneira mais 

radical e contundente em Friedrich Nietzsche (1844-1900), cuja filosofia não só 

suscita a desconfiança em relação ao projeto moderno edificado pela supremacia da 

razão, como o considera a expressão mais acabada da decadência moral, em que o 

itinerário é marcado pelo progressivo abandono da vida como força e potência. Ao 

abandonar e negar os instintos, segundo Nietzsche, o homem moderno abandonara 

também a arte e a força do trágico como possibilidade criativa, em face de um ideal 

obstinado de verdade, que passa a representar “a ‘vontade de declínio’, isto é, o 

anseio pelo nada, o niilismo; resultante da desvalorização da visão trágica da 

existência em busca da exaltação do otimismo científico”.38  

Essa compreensão filosófica, ao romper com a tradição metafísica, tende a 

valorizar o irracional, o desmedido, o impulso; aspectos personificados na obra 

nietzschiana pela figura de Dionísio, divindade grega da música, da dança e do 

vinho. Este deus-estrangeiro é representado por Nietzsche pelo conceito 

“dionisíaco”, pelo qual assume uma posição radicalmente nova na filosofia ao 

apresentar um saber “trágico” do mundo. Para o filósofo alemão, a progressiva 

dissolução da arte trágica na cultura grega antiga, em exaltação à racionalidade e à 

lógica como saberes preconizados pela filosofia socrático-platônica, são os primeiros 

sintomas da decadência moral da civilização, a qual atinge sua expressão mais 

evidente na Modernidade.  

Todavia, vale ressaltar que força do irracional na obra de Nietzsche advém da 

profunda influência da filosofia de Arthur Schopenhauer, sobretudo de “O mundo 

como vontade e como representação” (1819), obra mais conhecida desse pensador, 

na qual o conceito de Vontade (Wille) adquire magnitude ímpar em torno da 

compreensão da condição humana frente à dor de existir. Para Schopenhauer, a 

                                                             
38 CASADO, T. Sabedoria trágica no último Nietzsche. São Paulo: Baraúna, 2016, p. 47.  
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Vontade é irracional, indômita, cega e incognoscível, e cuja força encontra-se em 

todas as coisas.  

 

Vontade é, pois, um ímpeto cego, um impelir abafado, obscuro, distante de 
qualquer capacidade imediata de conhecimento. Como ímpeto cego e 
esforço destituído de conhecimento, a vontade aparece em toda a natureza 
inorgânica, ou seja, em todas as forças originárias [...]. Vontade que aqui é 
completamente destituída de conhecimento, é força obscura que impele.39 
 

 

Freud parecia reconhecer já na Filosofia a preocupação com o inconsciente, 

sobretudo em Schopenhauer que, segunde ele, foi um precursor ao exaltar “o 

domínio das emoções e a suprema importância da sexualidade”. E complementa 

afirmando que “sua vontade inconsciente equivale aos instintos mentais da 

psicanálise”.40 

Schopenhauer considera a Vontade uma força originária indeterminada, que 

escapa ao chamado “princípio de razão suficiente”, isto é, não está sujeita ao 

domínio racional ou conceitual do sujeito, uma vez que este só pode criar um mundo 

de representações. O mundo, representação e objetivação da Vontade, embora 

determinado em certo aspecto pelo sujeito, não o é plenamente, uma vez que a 

Vontade, como força primitiva, não está suscetível aos ditames da razão. Em 

oposição a Kant e Hegel, Schopenhauer evoca a força bruta do irracional na 

existência, dominada por um querer frenético, insaciável e intenso, sobre o qual o 

homem, para o qual o mundo só é possível pela representação, não tem controle 

pleno.  

A Vontade aqui assemelha-se à coisa-em-si kantiana, sendo o mundo sua 

objetivação, ou seja, apenas possível pelo sujeito. Entretanto, a metafisica da 

Vontade em Schopenhauer distingue-se da compreensão categórica de Kant acerca 

das noções de sujeito e objeto, coisa-em-si e fenômeno, sobretudo em relação à 

dimensão que o irracional toma nessa abordagem. Vontade é também desejo, 

potencializado no corpo como determinação imediata, que procura a realização 

                                                             
39 SCHOPENHAUER, A. O mundo como vontade e como representação. São Paulo: Unesp, 2005, 
p. 214. 
40 FREUD, S. Um estudo autobiográfico. In: Um estudo autobiográfico, inibições, sintomas e 
ansiedade, análise leiga e outros trabalhos (1925-1926). Rio de Janeiro: Imago, [s.d.]. Edição 
standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud, Vol. XX, p. 37-87.  
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plena e, ao não alcançá-la, depara-se com a fissura e o vazio. Nesse sentido, o 

homem descobre-se impotente diante do sofrimento, da dor e do anelo inevitável.  

Nietzsche, assim como Schopenhauer, compreende a natureza do mundo a 

partir de forças irracionais originárias, sobre as quais a razão não tem domínio. 

Entretanto, vale ressaltar que há diferenças fundamentais entre os dois pensadores, 

uma vez que Nietzsche ainda na juventude se afasta da filosofia schopenhauereana, 

trilhando caminho próprio em direção a uma concepção de mundo, de homem e de 

existência peculiar. Para Nietzsche, a vontade é força viva e potencial da existência, 

que deve ser afirmada em toda sua estranheza e inesgotabilidade de forças, isto é, 

em sua tragicidade necessária. Schopenhauer, embora considere a estética uma 

possibilidade de supressão da Vontade, é movido pelo pessimismo em relação à 

vida. Nietzsche assume uma postura de aceitação do destino (noção presente no 

conceito de amor-fati) a partir da compreensão de que os valores devem ser criados, 

sobretudo aqueles que foram abandonados. “Transvaloração de todos os valores: 

esta é minha fórmula para um ato supremo da autoconscientização da 

humanidade”41, diz, em reivindicação aos valores humanos.  

Essa perspectiva é antagônica à própria tradição filosófica a partir de 

Sócrates, sobretudo pela recusa da vontade de verdade oriunda do saber socrático-

platônico e, na Modernidade, acentuado na ciência e na moralidade, conforme 

elucida nesta passagem de “A Gaia Ciência”: 

 

essa vontade de ‘verdade a todo custo’, esse desvario adolescente de amor 
à verdade nos aborrece: para isso somos demasiadamente 
experimentados, sérios, alegres, escaldados, profundos... Já não cremos 
que a verdade continue verdade, quando se lhe tira o véu...42 

 

A filosofia nietzschiana surge como crítica da cultura, sobretudo na 

preocupação com a moralidade moderna a partir da negação dos valores mais 

fundamentais da vida desde a antiguidade homérica, abrindo espaço para a 

racionalidade como domínio, da lógica como método seguro e da verdade como fim 

a ser perseguido.  

Esse mal-estar-existencial gerado pela “dor do mundo” (Weltschmerz) parece 

ganhar relevância no contemporâneo, sobretudo pela tão perceptível crise do sujeito 

                                                             
41 NIETZSCHE, F. Ecce Homo. Trad. Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 2003, p. 144.  
42 Idem. A Gaia Ciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
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moderno, que se estende às instituições tradicionais, seja na esfera pública ou 

privada, nas organizações políticas e nas esferas sociais mais restritas. A religião já 

não responde plenamente aos anseios da vida social, sobre a qual, em geral, não 

detém mais controle, assim como o Estado e a família, cujas estruturas se 

modificaram a partir de novas configurações. Todavia, também as sociedades e 

instituições modernas, ao alcançarem a supremacia do conhecimento do mundo e a 

partir deste o domínio da natureza e da técnica, já não conseguem lidar 

satisfatoriamente com os problemas que lhes afetam diretamente, ainda que tenham 

aperfeiçoado meios, criado instrumentos eficazes e produzido inteligência.  

Essa preocupação aparece de forma relevante no trabalho dos pensadores 

da Escola de Frankfurt43, como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert 

Marcuse, cujo trabalho considera novas matrizes de pensamento, como Marx e 

Freud. Nesta nova crítica da cultura destaca-se a noção de Indústria Cultural, 

conceito cunhado por Adorno e Horkheimer e que ganha profundidade em “Dialética 

do Esclarecimento (1947) na preocupação com o sentido de Esclarecimento 

(Aufklärung) a partir das condições geradas na pós-industrialização no século XX. 

Nesse contexto de crises políticas, econômicas e morais, torna-se imperativo 

analisar profundamente os efeitos do progresso e da ciência atrelados ao 

desenvolvimento do capital.  

Em análise crítica do pensamento filosófico iluminista e seu propósito de 

afirmação do sujeito emancipado, Adorno e Horkheimer chamam a atenção para os 

desdobramentos do pensamento moderno burguês enquanto projeto social, 

sobretudo pela conversão de seus ideais, outrora de libertação e progresso, em 

instrumento de poder e domínio.  

                                                             
43 De acordo com Freitag, a chamada Escola de Frankfurt refere-se tanto a um grupo de intelectuais 
marxistas não ortodoxos como a uma Teoria Social, cuja expressão mais significativa surge com os 
trabalhos de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin e Habermas. Na década de 20, foi criado em 
Frankfurt (Alemanha) o Institut für Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social), vinculado à 
Universidade de Frankfurt, que em 1930 passou a ser presidido por Horkheimer, adquirindo status de 
um centro de pesquisa preocupado com uma análise crítica e profunda do capitalismo. Com 
ascensão do regime nazista liderado por Hitler, o Instituto é fechado e seu prédio confiscado 
juntamente com 60 mil livros no ano de 1933, quando então sua sede é transferida para Genebra 
(Suíça) e, posteriormente, para Nova Iorque (EUA), em 1934. Apenas em 1950, após a Segunda 
Guerra, o Instituto retorna a Frankfurt, iniciando uma nova fase, e Adorno e Horkheimer são 
nomeados professores catedráticos do Departamento da Filosofia da Universidade Johan Wolfgang 
Goethe. Cf. FREITAG, B. A Teoria Crítica ontem e hoje. São Paulo: Brasiliense, 1993, p. 9-26.  
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O Esclarecimento, tido como signo de radicalidade e distinção das crenças 

anteriores, volta-se para um modo novo de vida social, juntamente com um novo 

Estado, uma nova religião, uma nova classe. Com este empreendimento de 

progresso da razão, urdido como construção de um imperativo social e cultural, 

surge inevitavelmente os lastros da violência, principalmente sob as marcas do que 

se tornara agora desprezível ou anacrônico, contrários à razão esclarecida. Trata-se, 

portanto, das condições de existência da própria ordem burguesa. A recusa de toda 

forma de autoritarismo e opressão, combatidos com força pela “liberdade universal, 

transforma-se em sistema de dominação, ou seja, “o princípio antiautoritário acaba 

tendo que se converter em seu próprio contrário, numa instância hostil à própria 

razão [...].”44 O projeto do Esclarecimento, agora aliado ao modo de produção 

dominante, perde-se enquanto proposta consciente de emancipação e recusa de 

toda forma de domínio, tornando-se neutro enquanto possibilidade transformadora e 

crítica. Segundo Adorno e Horkheimer, a teoria converte-se, igualmente, em 

neutralidade ou mera justificativa para a autoconservação.  

Por essa linha de raciocínio, que atinge também a Filosofia moderna e os 

pressupostos das teorias tradicionais, pensar a formação escolar enquanto conteúdo 

ético é, antes de tudo, considerar que nenhum modelo ou ideal de educação é 

suficientemente capaz de formar para a autonomia sem que haja a permanente 

reflexão da realidade, que é histórica e se constrói como cultura. Por outro lado, não 

se pode reduzir aqui a realidade ao plano do imediatismo concreto ou da 

objetividade da vida cotidiana, uma vez que as experiências dos sujeitos devem 

sempre ser confrontadas, no plano da teoria, com questões universais. A teoria é 

fundamental para esta experiência, desde que não se limite ao formalismo abstrato e 

a racionalização desconexa com a vida e a realidade prática, uma vez que pode, 

sim, modificá-la.  

É importante destacar que não se trata aqui de teoria enquanto pensamento 

estritamente formal ou circunscrito no academicismo, mas sim a capacidade de 

refletir a realidade, sem a qual a teoria também se torna vazia e sem perspectiva 

transformadora. Desse modo, é fundamental que a teoria seja também embasada 

pela realidade concreta e objetiva, mas que a ultrapasse e a modifique em termos de 

evolução cultural. É dessa forma que para Adorno “prática sem teoria, mesmo sob a 
                                                             
44 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 80.  
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condição mais progressista do conhecimento, está destinada ao fracasso, torna-se 

falsa prática, deixa de ser prática”.45 

A educação enquanto projeto de emancipação, considerando aqui que tais 

temas são indissociáveis por princípio, não pode ser tão somente voltada para a 

racionalização, sobretudo pela tendência de que esta atividade se torne 

inevitavelmente mera instrumentalização das capacidades produtivas dos sujeitos. 

Como expusemos no início deste capítulo, a racionalidade moderna apresentou 

seus limites enquanto proposta de emancipação e evolução cultural, haja vista a 

incapacidade de frear a desumanidade e a barbárie na civilização idealizada.  

Foi também nessa perspectiva que Nietzsche denunciou a modernidade a 

partir de uma análise genealógica da moral e do pensamento ocidental, cuja 

expressão é a decadência dos valores e o abandono progressivo da vida enquanto 

potência. Entretanto, não está em questão negar a racionalidade ou suprimir o 

projeto de sujeito, mas sim atentar para a percepção de que o sujeito é plural e 

inventivo, não reduzido unicamente ao racional.  

Adorno e Horkheimer foram importantes empreendedores desta revisão 

histórica da racionalidade ao fazer-lhe crítica radical. Mas, na verdade, tinham como 

intenção salvar a razão das armadilhas da instrumentalização que, por fim, tinham 

como alvo o próprio humano. Diferentemente das concepções pós-modernas, como 

a assumida por Lyotard: “O pós-moderno é a incredulidade com relação às 

metanarrativas”46, tese que abandona radicalmente a noção de sujeito moderno e de 

razão ao lançar suspeita de que tais fundamentos fracassaram, os frankfurtianos 

não abandonam a modernidade enquanto modelo potencial para o progresso da 

humanidade, mas apontam para direções distintas e amplas sem as quais não se 

pode vislumbrar um mundo efetivamente mais humanizado. Se os modernos, 

segundo Adorno e Horkheimer, acreditaram que a superioridade do homem consistia 

em sua capacidade de saber, agora resta verificar no que levou essa crença em 

termos de efeitos para o humano. Nesse caso, na intenção de desconstruir mitos e 

crenças, limites foram ultrapassados, instaurando-se uma racionalidade instrumental 

(Zweckrationalität), ou seja, um tipo de racionalidade convertida em instrumento para 

                                                             
45 PUCCI, B. Teoria Crítica e Educação. In: PUCCI, B. Teoria Crítica e Educação: a questão da 
formação cultural na Escola de Frankfurt. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 41 
46 LYOTARD, J. F. A Condição Pós-moderna. Trad. José Bragança de Miranda. Lisboa: Gradiva, 
2003. 
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se atingir fins determinados, seja por meios técnicos eficientes e empiricamente 

úteis ou por discursos igualmente condicionados a tais fins.  

A eficiência administrativa e econômica passa a ser valor fundamental e 

objetivo nos modos de produção, organizada como controle e planejamento das 

ações, cuja lógica se sobrepõe a toda e qualquer forma de sensibilidade. O sujeito é 

substituído pelo impessoal, sem nome ou identidade, uma vez que as experiências 

éticas e estéticas são afetadas. A técnica enquanto saber passa a ter sentido desde 

que aliada ao eficientismo objetivo e ao resultado, ao operation. Nesse sentido, o 

pensamento torna-se reificado, destituído de autonomia e impotente como força 

criativa. O sujeito coisificado já não é capaz de perceber-se como tal, sendo 

suprimido e destituído de agente da produção de pensamento, uma vez 

condicionado à assimilação e reprodução da ação vigente.  

 

O espírito torna-se de fato o aparelho da dominação e do autodomínio, 
como sempre havia suposto erroneamente a filosofia burguesa. Os ouvidos 
moucos, que é o que sobrou aos dóceis proletários desde os tempos 
míticos, não supera em nada a imobilidade do senhor. [...] Quanto mais 
complicada e mais refinada a aparelhagem social, econômica e científica, 
para cujo manejo o corpo foi há muito ajustado pelo sistema de produção, 
tanto mais empobrecidas as vivencias de que ele é capaz.47 
 

 

É válido dizer que as críticas dos frankfurtianos parecem não ter surtido efeito 

quanto à preocupação com as consequências geradas pela instrumentalização da 

razão, exceto nos meios acadêmicos. É evidente a despreocupação e indiferença 

aos excessos produzidos pelos sistemas, alheios aos riscos à própria humanidade, 

uma vez que está em questão não mais e tão somente a exploração da natureza, 

mas da própria vida humana.  

 

1.4 Formação cultural no contexto do capitalismo contemporâneo: sujeitos, 

tecnologias e emancipação  

 

Theodor Adorno considera que a compreensão de Kant sobre a moralidade 

não deve ser abandonada em seu fundamento, sobretudo pela dinamicidade de sua 

fórmula, que concilia sujeito, liberdade e universalidade, ainda que, na posição da 

                                                             
47 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 41. 



39 

 

Teoria Crítica, tal projeto não tenha se concretizado como pretendido, dada a 

instrumentalização da razão para fins atrelados ao capitalismo tardio. Entretanto, 

Adorno reforça o ideal de esclarecimento concebido por Kant como norte para a 

emancipação, que deve habitar, principalmente, a educação.48 “Esclarecimento é a 

saída do homem de sua autoinculpável menoridade”49, evoca em “Educação e 

Emancipação”50 ao retomar a clássica preocupação kantiana com a autonomia. 

Ainda na abertura do ensaio, diz que a “exigência de emancipação parece ser 

evidente numa democracia”51, de forma que as vontades individuais, por ela 

instituídas, configuram princípios para as ações (individuais ou institucionais e 

representativas).  

Todavia, no ensaio “O que significa reelaborar o passado?”, da mesma 

publicação, ao tratar das forças violentas que se desdobram no autoritarismo nos 

regimes fascistas, Adorno considera que nas democracias tais condições são 

igualmente potenciais, porém camufladas ou justificadas por estruturas autoritárias e 

irracionais. Na impossibilidade de amadurecimento dos regimes democráticos pela 

reflexão da história no presente, segundo Adorno, esses regimes também podem se 

tornar um campo fértil para o surgimento de grupos autoritários e acríticos, 

justificados por discursos reproduzidos com fins alheios aos valores humanos. Ou 

seja, a democracia, por si só, não é capaz de garantir direitos fundamentais, que 

assegurem a proteção à vida de forma irrestrita. Poderá, inclusive, suscitar novas 

modalidades de ódio, perseguição e barbárie.52 

Tzvetan Todorov explicita essa preocupação quando analisa o potencial 

violento e irracional das democracias modernas, cuja proliferação do autoritarismo, 

inclusive nos sistemas e partidos políticos ocidentais, ameaçam conquistas e a 

sobrevivência da própria democracia. Segundo o autor, a submissão da política ao 

poder econômico e aos meios de comunicação têm facilitado esse processo de 

dissolução de um espaço público de reflexão e consenso. A ideia de que a liberdade 

(de expressão) não deve ter limites e que qualquer pensamento e discurso deve ser 

                                                             
48 Cf. ADORNO, T. W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995, passim.  
49 Ibidem, p. 169. 
50 A publicação, assim como outros textos da mesma obra, é proveniente de debates e conferências 
sobre educação transmitidos pela Rádio Hessen, em Frankfurt, entre os anos de 1959 e 1969. Nesse 
debate com Hellmut Becker, Adorno aborda o tema kantiano da emancipação a partir de reflexões 
sobre pedagogia e valores.  
51 ADORNO, op. cit., p. 169.  
52 Idem. O que significa reelaborar o passado. In: _____. 1995, p. 30 et seq.  
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aceito como alternativa (mesmo que acrítica) tem sido recorrente e ameaça a vida 

enquanto possibilidade de um espaço comum, com tolerância e solidariedade.  

 
A liberdade de expressão certamente tem seu lugar entre os valores 
democráticos, mas é difícil imaginar como se poderia fazer dela o 
fundamento comum desses valores. Tal liberdade representa uma exigência 
de tolerância integral (nada do que se diz pode ser declarado intolerável), e 
portanto um relativismo generalizado de todos os valores: “Eu reclamo o 
direito de defender publicamente qualquer opinião, assim como o de 
denegrir qualquer ideal”. Ora, cada sociedade precisa de uma base de 
valores compartilhados: substituí-los por “eu tenho o direito de dizer tudo o 
que quiser” não basta para fundamentar uma vida em comum.53 
 

Servir-se do próprio entendimento, entretanto, só parece efetivamente 

possível por meio de condições educativas que possibilitem experiências reflexivas. 

Adorno corrobora a máxima kantiana ao reconhecer que a exigência de 

emancipação é inerente às democracias, mas alerta para o problema pedagógico 

em torno de uma educação que não seja “uma posição decisiva pela educação para 

a emancipação”.54 

Os valores assimilados na sociedade administrada e seus efeitos sobre a 

cultura não podem ser ignorados. Adorno tece críticas às ciências e à própria 

filosofia, quando esta abdica da reflexão profunda da vida. Esse propósito parece 

claro na dedicatória de “Minima moralia”, quando diz que ao se transformar em 

método, [a filosofia] relega-se ao menosprezo intelectual, esquecendo-se da vida 

como questão fundamental: 

 

aquilo que outrora o filósofo entendia por vida, reduzido à esfera privada e 
depois só a do consumo, vê-se arrastado, sem autonomia e sem substância 
própria, como apêndice do processo de produção material. Só a pesquisa 
da sua configuração alienada, das potências objetivas que determinam até 
no mais recôndito a existência individual, permite conhecer a verdade sobre 
a vida tal como é dada. [...] Quem fala sem mais do dado imediato 
assemelha-se àqueles escrevinhadores de romances que adornam suas 
marionetes com imitações baratas da paixão de tempos idos e põem em 
ação pessoas que não passam de acessórios da maquinaria como se elas 
ainda pudessem agir como sujeitos. [...] O olhar sobre a vida transferiu-se 
para a ideologia, a qual esconde que não há mais vida.55 

 

                                                             
53 TODOROV, T. Os inimigos íntimos da democracia. Trad. Joana Angélica d’Avila Melo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 139. 
54 ADORNO, 1995, p. 172.  
55 Idem, Minima Moralia: reflexões a partir da vida lesada. Trad. Gabriel Cohn. Rio de Janeiro: Beco 
do Azougue, 2008ª, p. 9.  
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A referência clara à vida e ao sujeito, reivindicado em seu protagonismo, 

parece aqui evidente nas palavras de Adorno, principalmente quando tais questões 

se tornam irrelevantes ao pensamento filosófico. Ao mesmo tempo, manifesta crítica 

aos interesses da indústria cultural e dos modos de produção que suprimem o 

sujeito, agora suscetível aos interesses externos à existência, perdendo, por 

conseguinte, a autonomia.  

O sujeito não se constitui aqui em sua forma meramente abstrata, mas é 

histórico e se reflete no social. A ideologia impõe às pessoas formas de um 

pensamento conformado ao imediato, suprimindo a consciência de ser, que leva ao 

abandono da própria vida em suas dimensões mais profundas. Adorno recusa até 

mesmo as estruturas absolutas dos sistemas filosóficos, sobretudo quando esses se 

distanciam das preocupações com a vida, acomodando-se na formalidade conceitual 

e deixando de refletir o seu tempo.  

A mecanização dos processos de produção (que se tornaram também a 

mecanização da vida) e a instauração dos modelos econômicos burgueses geraram 

desdobramentos nas sociedades do século XX em várias áreas, causando impactos 

não apenas econômicos, mas nas formas sociais e na própria cultura. Com o 

advento dos regimes fascistas, a intenção de domínio e crueldade se multiplica e se 

torna um modo se sustentação de poder dessas estruturas e seus interesses, 

esvaziando a vida de sentido.  

 

Disso também a vida privada traz a marca. Junto com o poder de disposição 
firmaram-se novamente no caráter a sufocante ordenação do privado, o 
particularismo dos interesses, há de há muito superada forma da família, o 
direito de propriedade e sua reflexão. 56 

 

Segundo Adorno, neste aforismo de “Minima Moralia”, pela ausência de uma 

boa consciência, valores ora considerados bons como “independência”, 

“persistência”, “previsão”, “prudência” agora são obsoletos ou corrompidos por uma 

má consciência. Esse aspecto relaciona-se com a conversão do privado no privativo, 

próprio da moral burguesa e das formas de existência pelas quais determinados 

aspectos da vida se afirmam e se conservam. Aliada a esse interesse privativo de 

conservação está a raiva, a teimosia e a insistência na falta de percepção da 

                                                             
56 ADORNO, 2008a, p. 30. 
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possibilidade de que o mundo pode ser melhor, ainda que, em sentido privativo, tudo 

pareça estar bem.57  

O sentido econômico burguês, uma vez falido, não fez superar as formas 

sociais burguesas e suas aspirações existenciais, ainda conservadas e justificadas 

sem ingenuidade, ou seja, “por uma agora mal-disfarçada consciência da mentira”.58 

Busca-se, contudo, manter distantes aqueles que ameaçam o poder e a quem são 

negados asilo político. Tais formas de poder e seu séquito, segundo Adorno, 

significam também uma lógica de desumanização subjetiva, ignóbil e potencialmente 

destrutiva do “outro”, do “estranho”. Aqui, vale trazer uma reflexão a partir de um 

ensaio de Sigmund Freud intitulado Unheimlich,59 o qual expõe aspectos psíquicos e 

contraditórios que muitas vezes parecem ocultos quando lidamos com o diferente, 

bem como os significados construídos sobre o mesmo. 

 

Podemos descobrir que significado veio a ligar-se à palavra “estranho” no 
decorrer da sua história; ou podemos reunir todas aquelas propriedades de 
pessoas, coisas, impressões sensórias, experiências e situações que 
despertam em nós o sentimento de estranheza [...]. O estranho é aquela 
categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há 
muito familiar.60 

 

Neste ensaio Freud discorre sobre questões estéticas a partir da noção de 

“estranho” e sua ambivalência construída histórica e culturalmente a partir de um 

“duplo”: o estranho é o familiar que, por algum motivo, se tornou desconhecido. Essa 

exploração psicanalítica acerca da estética do estranho, que pode também ser 

ampliada para a noção construída do “diferente”, revela a característica paradoxal e 

ao mesmo tempo profunda pela qual lidamos com este fenômeno.  

Adorno preocupa-se em desvendar, sobretudo pela negatividade crítica do 

pensamento, os problemas da cultura que, por alguma razão, encontram-se 

                                                             
57 ADORNO, 2008a.  
58 Ibidem, p. 30. 
59 No ensaio, o autor define que a palavra alemã “Unheimlich” é obviamente o oposto de “heimlich” 
[doméstica], “heimisch” [nativo]. Considera, ainda, que embora sejamos tentados a concluir que 
aquilo que é “estranho” é assustador precisamente porque não é conhecido e familiar, é preciso 
observar que nem tudo o que é novo e não familiar é assustador. Só podemos dizer que aquilo que é 
novo pode tornar-se facilmente assustador e estranho, pois algumas novidades são assustadoras, 
mas de modo algum todas elas. Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar para 
torná-lo estranho. Cf. FREUD, S. O Estranho. In: Uma neurose infantil e outros trabalhos (1917-
1919). Rio de Janeiro: Imago, [s.d.]. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund 
Freud, Vol. XVII. p. 138-160. 
60 Ibidem, p. 139. 
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obscuros e mal compreendidos, ou seja, para além da objetividade e do imediatismo 

da esfera política e social.  

Todavia, dentre as tendências teóricas da tradição marxista ocidental, a 

Escola de Frankfurt, também responsável pelo aprofundamento dessa corrente, não 

se mantém restrita às categorias economicistas de Marx, mas aprofunda-se 

sobretudo nos problemas políticos e filosóficos. Novos instrumentos conceituais 

surgem para a análise dos problemas sociais pós-industrialização, mantendo-se a 

ênfase nos princípios humanistas. A partir dessa hipótese, diz Bruno Pucci que  

 

a Teoria Crítica, embora enfatize sobremaneira categorias não tratadas de 
maneira aprofundada por Marx e pelo marxismo originário, como as 
categorias superestruturais da cultura, da filosofia, da psicologia, etc., tendo 
em vista inclusive um novo contexto econômico, cultural, político, contudo 
tem como pano de fundo básico (não como primazia) a dimensão 
econômica da realidade capitalista monopolista, articula a relação teoria-
prática de uma maneira diferente das revolucionárias décadas dos anos 10 
e 20 deste século, redimensiona as categorias de “classes sociais” e “luta 
de classes” numa conceituação menos restrita, e se enriquece com as 
contribuições da filosofia e da academia. 61 

 

O autor destaca, em contraposição a estudiosos que interpretam a Teoria 

Crítica como um movimento de abandono das velhas categorias marxistas e de 

renovação do objeto da teoria na contemporaneidade, que não se trata de negação 

de questões fundamentais do marxismo ou de oposição de suas ideias originárias,62 

como a “luta de classes” e estruturas econômicas, mas que num novo contexto, faz 

ressurgir a concepção materialista da história, compreendendo-a agora por novos 

desafios e tensões da sociedade moderna. O pensamento marxiano permanece 

como matriz teórica importante à leitura do capitalismo tardio, aliado a novas vias de 

compreensão de seu desdobramento histórico em torno do progresso e das novas 

estruturas sociais. Nesse aspecto, a Teoria Crítica tem originalmente como 

característica a negação do marxismo como um corpo acabado de verdades, pois 

toda crítica que se pretenda efetiva, deve, inclusive, contestar a validade absoluta de 

categorias dialéticas como “totalidade”.63  

Tendo mudado a sociedade e a realidade social, seria, portanto, necessário 

buscar novas perspectivas teóricas para interpretá-la e compreendê-la. Das notáveis 
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62 Ibidem. 
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mudanças significativas na história política, segundo Pucci, estão, principalmente: o 

enfraquecimento do operariado na Europa e a mobilização partidária desse 

segmento; o surgimento do fascismo com objetivos de concentração do capitalismo 

monopolista no Ocidente e a stanilização do regime socialista na URSS, suprimindo 

os sovietes revolucionários. Tal transformação iminente da realidade exigia da teoria 

novos horizontes teóricos e críticos, para além de certames ideológicos ortodoxos. 

Consistia, portanto, na revitalização do materialismo histórico ocidental. A essa 

tarefa dedicaram-se sobretudo Lukács, Gramsci e os frankfurtianos.64 

Adorno procura enfatizar as esferas psíquicas e culturais da sociedade ao 

invés de permanecer atrelado às categorias puramente econômicas, como ocorreu 

com o marxismo ortodoxo, obviamente decorrente de fatores históricos como a 

crescente industrialização da produção no final do século XIX e o resgate político do 

marxismo com a Revolução Russa, que estabelece demasiado mecanicismo 

econômico à realidade.  

Por sua postura metodológica pouco tradicional, Adorno por vezes é 

interpretado com dificuldade ou compreendido com pouca clareza, o que certamente 

torna seus escritos demasiadamente desafiadores. Por conta das estreitas relações 

que mantém com pensadores da tradição filosófica, dos quais também é crítico, 

como Kant e Hegel, é tentador situá-lo em determinados grupos teóricos. Entretanto, 

mesmo transitando por temas tão diversos e profundos, há elementos aos quais se 

mantém fiel em sua trajetória filosófica, sem deixar de criticar estruturas do 

pensamento em busca de uma compreensão efetiva da realidade e de suas formas. 

Nesse aspecto, encontra na arte e na filosofia um grande potencial transformador.  

Apropriando-se frequentemente de temas da filosofia de Hegel, cujo 

fundamento encontra-se na consciência-de-si por meio da construção especulativa 

dialética do objetivo e do subjetivo do mundo pela qual podemos conhecer sua 

verdade, a filosofia de Adorno ousa inverter essa concepção: a dialética não pode 

nos fornecer a verdade do mundo, mas sim o conhecimento da sua falsidade. “O 

todo é falso”65, afirma em “Minima Moralia”, em inconteste disposição negativa às 

afirmativas hegelianas. Essa característica não o faz desprezar a dialética de Hegel, 

mas submetê-la criticamente à força da negatividade. Essa intenção é explícita no 
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título de “Dialética Negativa”, que requer, inevitavelmente, a compreensão das 

proposições hegelianas. De acordo com Thomson, essa atração aparece no ensaio 

de Adorno sobre Hegel intitulado Skoteinos, palavra grega que significa escuridão ou 

obscuridade e que, não por acaso, pode revelar a dificuldade prenunciada nessa 

tarefa. 66 Em “Dialética Negativa”, Adorno afirma que  

 

o que leva a filosofia ao esforço arriscado de sua própria infinitude é a 
expectativa não garantida de que todo particular e todo singular por ela 
decifrados representem em si [...] aquele todo que, enquanto tal, lhe escapa 
uma vez mais; com certeza, muito mais com base em uma desarmonia 
previamente estabilizada do que em uma harmonia. 67 

 

A noção de totalidade presente na filosofia moderna, sobretudo no idealismo 

hegeliano, sobre a qual paira certa segurança filosófica, parece tomar outro lugar em 

Adorno, que procura encontrar o aspecto da negação ou rejeição que escapa ao 

conceito dialético, para além da certeza no espírito absoluto.  

A sociedade, como determinante objetiva do espírito, segundo Adorno, é tanto 

um conjunto de sujeitos quanto sua negação. No entanto, na sociedade concreta, 

esses sujeitos são irreconhecíveis e permanecem impotentes, mas que o idealismo 

faz compreender como algo positivo. O sistema é, nesse caso, condicionado 

maximamente aos que dispõem dele e não fazem ao menos ideia de que lhe é 

próprio, ou seja, não é do espírito absoluto. Radicalmente diversa de uma 

constituição teórica, a pré-formação subjetiva do processo de produção material da 

sociedade é o seu elemento irresoluto e irreconciliável com os sujeitos. Decorrente 

dos processos de produção, há certa razão que, distante do sujeito transcendental, 

gera a própria redução do sujeito, que não se realiza no plano da universalidade, 

que se tornou produto mesmo de um interesse particular. A filosofia, nesse sentido, 

quando se apropria do universal formal e absoluto, por uma espécie de totalidade 

autossuficiente, torna o conceito fetichista e enfraquece o próprio pensamento 

filosófico.  

Para Adorno, “todos os conceitos, mesmo os filosóficos, apontam para um 

elemento não conceitual porque eles são, por sua parte, momentos da realidade que 

                                                             
66 THOMSON, A. Compreender Adorno. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 13. 
67 ADORNO, 2009, p. 20. 
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impelem à sua formação”.68 Isso significa que a mediação dos conceitos, embora 

necessária à concepção de todas as coisas, não pode ser confundida com seu si 

mesmo, ou seja, significar uma tese dogmática da realidade. A dialética, nesses 

moldes, desperta dúvidas quanto a sua verdadeira possibilidade. Opostamente, 

seria preciso o desencantamento do conceito, como espécie de “antídoto” da 

filosofia, que, para Adorno, a impediria de sua “autoabsolutização”.  

Assumindo a negatividade e a desconstrução como via metodológica, 

certamente sob a influência de Nietzsche, no qual a dimensão do irracional tem 

grande relevância em torno do chamado “perspectivismo” na crítica da modernidade, 

Adorno não despreza os problemas filosóficos da tradição, mas desloca sua 

preocupação à cultura, na qual o sujeito está imerso e, portanto, é também mediado 

profundamente. Dessa forma, mantém uma postura crítica ao mundo moderno, 

evitando-se uma noção de modernidade plena e sob a qual há um pré-moderno ou 

tradicional radicalmente distinto ou superior àquela.  

Considerando, portanto, tais perspectivas como chave de compreensão da 

crítica de Adorno aos sistemas filosóficos e a sociedade moderna no âmbito da 

cultura, buscamos, aqui, ampliar essas concepções a partir de suas relações com a 

educação e com a formação cultural. Não obstante, a profundidade com que aborda 

temas fundamentais à leitura crítica da sociedade no século XX no contexto do 

capitalismo tardio e do pós-guerra, torna seu pensamento ainda atual e 

indispensável às questões educacionais e curriculares, sobretudo aos objetivos da 

formação no contexto de crises institucionais, políticas, econômicas e, certamente, 

morais e éticas. 

 

1.4.1 Após Auschwitz: educação contra a barbárie como conteúdo ético 

 

“Após Auschwitz, é preciso elaborar o passado e criticar o presente 

prejudicado, evitando que este perdure e, assim, que aquele se repita”69, diz 

Wolfgang Leo Maar na introdução de “Educação e Emancipação, em alerta 

expressivo de Adorno quanto a uma preocupação que deve ser fundamental: educar 

contra a barbárie. Mais que uma expressão com conteúdo histórico recente e 
                                                             
68 ADORNO, 2009, p. 17. 
69 MAAR, W. L. À guisa de introdução: Adorno e a experiencia formativa. In: ADORNO, T. W. 
Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012, p. 11.  
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factual, trata-se, segundo o autor, de resgatar o “conteúdo ético” da formação, 

ameaçado por uma estrutura de “determinação social”. Essa tarefa passa por uma 

crítica às estratégias pedagógicas meramente de instrução ou formação da 

consciência, pelas quais há valorização demasiada dos conhecimentos técnicos.  

Compreender as estruturas das formas sociais pelas quais as instituições e a 

própria educação estão condicionadas é necessário para que a formação não se 

torne mera “presa” da situação social vigente e, com isso, colabore para sua 

manutenção. A concentração em torno da ilustração, para Adorno, embora 

fundamental para o desenvolvimento dos sujeitos e das sociedades modernas, 

também a levou a barbárie ou, por sua compreensão inversa, “o próprio processo 

que impõe a barbárie aos homens ao mesmo tempo constitui a base de sua 

sobrevivência”.70 Desvelar os processos nos quais os fatos se concretizam 

historicamente e em que formas sociais são geradas é fundamental para uma 

consciência crítica em torno do devir e das possibilidades de evitá-los ou dar-lhes 

rumos diferentes.  

Os sujeitos emancipados o são na história refletida e na possibilidade 

emancipatória de evitar a barbárie, como elaboração positiva de conteúdo 

emancipatório realizado, tal qual pensado na ilustração. O impedimento, todavia, 

reside no encantamento, no feitiço educacional que irrompe das formas que o 

condicionam, sendo, inclusive, o motor gerador dessas mesmas formas, isto é, 

produzindo-as.  

“A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

Educação”. Este postulado inicia de maneira contundente “Educação após 

Auschwitz”, fato sobre o qual há pouca atenção na formação educacional e, não 

obstante, no currículo. Por não se tratar apenas de um fato isolado na história, de 

uma catástrofe no contexto de ditaduras proeminentes, mas sim de um estado de 

consciência e inconsciência de pessoas, tal estado de barbárie ainda nos ameaça. 

Auschwitz existiu historicamente e por isso educar torna-se um imperativo ético 

permanente e ininterrupto. Aí está o tema da vida, do sujeito, dos princípios e fins, 

da liberdade e, recuperar essas questões agora, significa reelaborar o passado, 

olhar para o presente a partir da experiência e assumir possibilidades conscientes 
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para evitar a barbárie. Diante dessa questão maior, “qualquer debate acerca de 

metas educacionais carece de significado e importância”.71 

Quando os fatos não são tratados em seu resgate histórico consciente e 

crítico, corre-se o risco de que se repitam e, mais do que isso, que as condições nos 

quais foram possíveis permaneçam sob uma “pressão social inevitável”. Em 

referência a Freud, Adorno compartilha da ideia de que, com a civilização origina-se, 

concomitantemente o anticivilizatório. Desse modo, as causas e problemas 

decorrentes dessa observação podem ser mais complexas e amplas do que o objeto 

social aparente.  

É desafiador perceber que o entendimento acerca de tais questões deve ser 

profundo se pretendermos evitar a barbárie, que toma versões diferentes na 

atualidade, uma vez que persiste o irracionalismo em muitas situações nas quais a 

vida continua a ser banalizada, seja pela hostilidade e ódio a grupos minoritários, 

refugiados, estrangeiros, e até mesmo pela violência praticada sob tutela do Estado. 

De todo modo, não se pode pensar outra forma de combater a barbárie com rigor e 

crítica senão pela formação, ainda que essa encontra-se ameaçada por um modelo 

persistente e conformado de semiformação, que compromete a subjetividade. Este 

caráter semiformativo é gerado, sobretudo pela Indústria Cultural, caracterização 

social objetiva que age como força anônima no contexto do capitalismo tardio. 

Razão e emancipação, esclarecimento e liberdade, encontram-se, portanto, 

comprometidos com questões alheias à vida e à experiência ética, que ocorre 

sobretudo por um movimento emancipatório da razão em torno das condições 

objetivas. Não há e não poderá haver, neste caso, o abandono do Esclarecimento e 

o que ele significa para a emancipação, sobretudo no pensamento de Adorno, no 

qual permanece como norte da formação do sujeito, ou seja, “ele não criticava a 

racionalidade, mas o seu déficit nos termos da experiência formativa dialética [...]”.72 

Compreender, antes de tudo, que as condições que levaram à Auschwitz não 

mudaram em termos de uma consciência que persiste e que é responsável pela 

barbárie é fundamental no processo formativo que se pretenda ético. Compreender 

as razões e as condições históricas e sociais que levaram ao assassinato de 

                                                             
71 ADORNO, T. W. Educação após Auschwitz. In: _____. 1995, p. 119.  
72 MAAR, 2012, p. 20.  
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milhões de pessoas inocentes é necessário para que a consciência seja formada 

(esclarecida) para a recusa às formas de barbárie.  

Se, por sua vez, as sociedades atuais acreditam estar distante do horror e da 

violência produzida em algum momento irracional da história, é preciso atentar para 

as novas formas de violência e irracionalidade dos tempos atuais, seja pela 

radicalização dos discursos de ódio nas redes sociais e nos espaços públicos, nos 

quais pessoas se sentem confortáveis para hostilizar e ofender outras das quais 

discordam ideologicamente, inclusive por meio de propagação de notícias falsas 

com intuito de destruir reputações perante a opinião pública.73 A violência simbólica 

é um fenômeno que não pode ser desprezado, uma vez que não é facilmente 

perceptível e tende a se camuflar nos ambientes sociais em que imperam apatia e 

insensibilidade.  

Movimentos neofascistas têm crescido em várias partes do mundo, aliciando 

jovens com ideais radicais e violentos.   É também crescente o número de atentados 

a pessoas inocentes motivados não apenas por fanatismos, mas muitas vezes por 

razões banais, inclusive em escolas. As razões mais ocultas que levam à barbárie 

nem sempre podem ser percebidas e as democracias modernas, como já exposto, 

não a impedem sem a formação de uma consciência reflexiva. Reelaborar o 

passado após Auschwitz implica a necessidade de situar-se e refletir-se 

historicamente a partir de uma consciência ética que assume preocupação com a 

vida, na afirmação do humano como fim e não como meio. Este é um problema de 

formação. E, certamente, um problema ético.  

Supervalorizar o progresso e o esclarecimento dos sujeitos em torno da 

realidade objetiva, minimizando tais fatos e não os reconhecendo como expressão 

máxima da perversidade e do autoritarismo atrelados a fins alheios à humanidade é 

fazer com que tais condições propícias à barbárie persistam. Foi preciso 

racionalidade e inteligência para a construção das tecnologias de produção da 

bomba atômica, bem como das políticas de extermínio no Terceiro Reich, de modo 

                                                             
73 O fenômeno chamado “pós-verdade” (termo eleito em 2016 pelo Dicionário Oxford) reflete a 
situação em que, cada vez mais, crenças e opiniões com as quais as pessoas concordam 
ideologicamente passam a ter mais relevância do que fatos e evidências. A eleição de Donald Trump 
(2016) nos EUA e o caso Brexit (Reino Unido) são exemplos citados pela entidade (Oxford) no 
sentido de que há mecanismos profissionais e eficazes de se propagar opiniões falsas, que acabam 
influenciando decisões em curto prazo. Cf. HANCKOK, J. R. Dicionário Oxford dedica sua palavra do 
ano ‘pós-verdade’ a Trump e Brexit. El Pais, 17 nov. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/dmsZHz>. 
Acesso em: 22 out. 2017.  

https://goo.gl/dmsZHz
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que tais contextos, em seu caráter subjetivo, são semelhantes. Nesse caso, trata-se 

também de aspectos psíquicos capazes de produzir subjetividades em torno de uma 

razão para justificar tais atrocidades, pouco importando, muitas vezes, o apelo aos 

valores humanos ou à sensibilidade em relação aos que encontram-se na situação 

de vítimas como recurso a uma mudança de consciência. Adorno pondera que “é 

preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas”74, por um processo 

de “inflexão em direção ao sujeito”. Ocorre que, convenientemente, vítimas são 

transformadas em culpadas, ocultando-se, assim, a ausência de consciência 

daqueles que cometem atrocidades e que, definitivamente, têm culpa. 

Segundo Pucci, o resgate do sujeito em Adorno é algo de grande importância 

e começa principalmente quando o filósofo analisa a obra as investigações lógicas, 

de Husserl, na qual há interesse da fenomenologia em ultrapassar o psicologismo e 

buscar condições para o pensamento além das concepções positivistas.75 No 

entanto, Adorno também não aceita facilmente a noção de “sujeito transcendente”, 

reconhecendo nessa perspectiva o desejo de aniquilar o indivíduo contingente. Essa 

tendência crítica também ocorre em direção a Lukács, “que defendia uma versão do 

sujeito transcendental constitutivo, embora esse sujeito se apresentasse como um 

meta-sujeito historicamente concreto, o proletariado”.76  

Essa preocupação da Teoria Critica, entre outras que aqui já expusemos, tem 

a nítida influência de Kant e Hegel, tanto na recuperação do projeto de razão 

emancipadora, quanto na busca pelas bases hegelianas do marxismo, no sentido de 

revitalizá-lo e compreender seu potencial revolucionário no século XX, sempre na 

afirmação de um sujeito individual ativo, que fora abandonado.  

Assumir um projeto de Educação após Auschwitz significa restituir o sujeito de 

seu papel central e indelegável, como apregoou Kant, sem deixar de reconhecer, 

contudo, a realidade em sua objetividade e historicidade.  

Kant colocou o indivíduo no centro das decisões morais, de modo que, pela 

liberdade, não pode abdicar de sua responsabilidade perante o dever necessário. 

Entretanto, também afirma que essa decisão requer ousadia e coragem (Sapere 

aude!), sobretudo em abandonar o estado de menoridade, de comodidade e 
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dependência. “É cômodo ser menor”, diz Kant, alertando que esse estado letárgico 

pode durar toda a vida, como grilhões que perpetuam a menoridade. Certamente a 

saída da menoridade, contudo, é uma decisão inevitavelmente dolorosa e difícil, que 

implica muitas vezes reconhecer conscientemente os impactos históricos negativos 

gerados pela incapacidade de reflexão e pela indiferença, que podem ser 

perpetuadas.  

Mesmo que nem sempre de maneira direta, a preocupação com ética parece 

percorrer as obras de Adorno, sobretudo em sua postura crítica em relação aos 

pressupostos histórico-filosóficos que embasaram a razão moderna e a conduziram 

sob a lógica da instrumentalização e da indiferença. Essa crítica, bem como a 

preocupação com o conteúdo ético do pensamento encontra-se com mais evidência 

no capítulo “Meditações sobre a metafísica” da Dialética Negativa, na qual busca 

restituir a verdade em seu caráter temporal e objetivo, levando em conta a 

historicidade e a imanência que permeiam o estado das coisas – sendo que estes 

aspectos ficaram esquecidos ou foram ignorados pelo cinismo burguês. Assim diz 

Adorno: 

Não é mais possível afirmar que o imutável é a verdade e que aquilo que é 
movido, perecível, é a aparência, ou seja, não é mais possível afirmar a 
indiferença recíproca entre o temporal e as ideias eternas; e isso nem 
mesmo seguindo a explicação hegeliana audaciosa de que o ser-aí 
temporal serve ao eterno em virtude da aniquilação inerente ao seu 
conceito, um eterno que se apresenta na eternidade da aniquilação.77 

 

A força do histórico e da experiência se afirma sobre a formalidade metafísica 

a partir da qual se compreendia o mundo. As catástrofes sociais e todo lastro de dor 

e impotência tendem a tirar os sujeitos (e também o pensamento) da zona de 

paralisia e conformismo.78 A morte, tal como se apresenta após Auschwitz, deixa de 

significar uma experiência de possibilidade no plano da experiência vivida, pensando 

em termos heideggerianos, ou seja, “com a administração do massacre de milhões, 

a morte tornou-se algo que antes nunca fora necessário temer dessa forma”79, 

levando em conta que o indivíduo é aí desapropriado da última coisa que lhe 

restava, pois é tomado como nulidade, na forma da negação absoluta de ser. 
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“Auschwitz confirma o filosofema da pura identidade como morte” 80, não apenas 

como consciência da finitude no plano do existencial, mas como aniquilação do 

“não-idêntico”. 

Tanto a atitude conformada e de distanciamento (sem angústia diante da 

existência) quanto o embrutecimento diante do que deveria afetar-nos seriam formas 

de vida falsa, uma vez que em face da autoconservação podemos estar 

demasiadamente tomados pela indiferença. Segundo Adorno, o Estado de não-

liberdade assumido por Hitler impôs aos homens um novo imperativo categórico: 

“instaurai o vosso pensamento e a vossa ação de tal modo que Auschwitz não se 

repita, de tal modo que nada desse gênero aconteça”.81 Não é mais possível 

conceber o sujeito moral isento de sua relação com a concretude histórica e factível, 

que se impõe ao dever, ou seja, “a moral só sobrevive em um motivo materialista 

sem disfarces”.82 

O imperativo adorniano do “após Auschwitz” não teria certamente o mesmo 

sentido nos dias atuais, dada sua formulação no tempo histórico e social 

determinado e a experiência concreta em que foi pensado. Além disso, é preciso 

observar que a indiferença, o ódio e o aniquilamento do outro hoje aparecem (ou se 

ocultam) a partir de novas nuances e em contextos distintos. É preciso certamente 

atualizar tais concepções e considerar, sobretudo a experiência histórica vivida. 

Contudo, a atualidade desse imperativo ético encontra-se, especialmente, na 

capacidade de refletir o tempo presente e suas formas de terror e barbárie, assim 

como explicita Claussen: 

 

A sociedade não consiste unicamente em vítimas; mas uma reflexão crítica 
sobre os inextinguíveis terrores do short century que conduz à compreensão 
de que uma sociedade indiferente ao terror e à violência reproduz a culpa 
pela vida. Isso e nada mais é o que obriga a persistir na Teoria Crítica. 
Como produto histórico do breve século XX está superada; mas dela surge 
o imperativo de interpretar o presente de modo novo – e este imperativo é 
atual.83 

 

 

                                                             
80 ADORNO, 2009, p. 300. 
81 Ibidem, p. 302.  
82 Ibidem, p. 303.  
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1.5 Da semiformação à experiência formativa: a ética como proposta de 

“desencantamento” e emancipação 

 

Desde sua formulação na Antiguidade, a ética esteve ligada ao aprendizado, 

ao aperfeiçoamento dos hábitos, ao ato educativo. Esse aspecto sinaliza o caráter 

mutável dos valores, ao mesmo tempo que evoca a capacidade humana de 

aprofundamento e reflexão dos mesmos. 

A preocupação aqui apresentada quanto à formação do sujeito ético parte do 

princípio de que toda ação formativa é cultural, social e histórica, ainda que isso não 

signifique que a educação é, em si mesma, emancipatória, justamente pela 

determinação social que se coloca acima de uma formação plena. Nesse aspecto, o 

conteúdo ético da educação que tenha como objetivo a emancipação dos sujeitos é 

abandonado, uma vez que a ética é justamente a capacidade do ser humano em 

refletir sobre si mesmo, buscar sentido na sua ação, pensar um projeto de vida, em 

sentido amplo.  

O abandono da formação em seu conteúdo ético, segundo Adorno, ocorre por 

um aspecto fundamental, o qual ilustra pelo conceito de semiformação (Halbbildung) 

em contraposição à formação (Bildung) que se pretenda plena e potencialmente 

crítica, ainda que sempre inacabada. O semi, neste caso, não pode ser entendido 

como “parte” de uma formação, mas sim como formação insuficiente, limitada e que 

permanece, portanto, distorcida.84 No ensaio “Teoria da semiformação”85 Adorno 

aborda o problema da formação como problema da formação cultural, isto é, que 

ultrapassa o campo da pedagogia ou das questões sociais. A “semicultura” 

(Halbbildung), nesse caso, pode significar semiformação, já que formação (Bildung) 

significa ao mesmo tempo, formação cultural e cultura. Para Adorno, é preciso 

questionar o sentido de formação na atualidade, pois sua forma já possui uma 

determinação a priori que, não sendo compreendida criticamente, poderá funcionar 

                                                             

84 Destaca-se que na língua espanhola o termo é traduzido por “pseudoformación”, no sentido literal 
de falsa formação. Cf. ZAMORA, J. A. Th. W. Adorno: aportaciones para una teoría crítica de la 
educación. Teoria de La Educación Revista Interuniversitária, v. 21, n. 1, p. 19-48. 2005. 
Disponível em: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3148/3177>. Acesso em: 4 
jun. 2017.  
85 ADORNO, T. W. Teoria da Semiformação. Trad. Newton Ramos-de-Oliveira. In: PUCCI, B.; ZUIN, 
A. A. S.; LASTÓRIA, L. A. C. N. (Orgs.). Teoria Crítica e Inconformismo: novas perspectivas de 
pesquisa. Campinas: Autores Associados, 2010. 
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como instrumento de manutenção do status educacional acrítico e pouco afeito à 

transformação em termos de reflexão sobre a vida como projeto. Desse modo,  

 

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, 
na onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu 
sentido, não antecede à formação cultural, mas a sucede. Deste modo, tudo 
fica aprisionado nas malhas da socialização. Nada fica intocado na 
natureza, mas, sua rusticidade — a velha ficção — preserva a vida e se 
reproduz de maneira ampliada.86 

 

Na era das novas tecnologias de informação e comunicação, em que os 

processos sociais passam por complexidades em todos os níveis (econômico, 

político, cultural), pensar a educação como formação ética é assumir o sujeito 

também em sua complexidade e diversidade, mas principalmente em sua condição 

de ser (no mundo, no espaço público, no trabalho), que se articula sempre com o 

trabalho como produção (atualmente reduzido à demanda social objetiva em que as 

condições de formação se encontram). Entretanto, é preciso observar o quanto os 

interesses econômicos e determinados indicadores, como PIB, influenciam e 

condicionam as políticas públicas e o comportamento social, impondo-lhes critérios 

de valoração e diretrizes de ação. Segundo Giroux,  

 

numa sociedade que mede o sucesso e o falhanço apenas através da lente 
econômica do produto interno bruto, torna-se muito difícil definir uma 
juventude à margem dos princípios de mercado, determinados, em larga 
escala, por critérios como o ritmo do crescimento do mercado e a 
acumulação de capital. [...]. O PIB não mede justiça, integridade, coragem, 
compaixão, sabedoria, e aprendizagem, entre outros valores vitais aos 
interesses e saúde de uma sociedade democrática.87 

 
Nas democracias, em geral, dada a diversidade de pensamentos oriundos de 

grupos sociais, políticos, religiosos, é difícil pensar que uma moral máxima possa ser 

aplicada ou mesmo pensada isoladamente. Isso porque nessa diversidade há 

também valores morais diversos e a intenção de afirmá-los.  

 

O indivíduo, enquanto ser social, faz parte de diversos grupos sociais. O 
primeiro ao qual pertence e cuja influência sente, sobretudo na primeira fase 
de sua vida (infância e adolescência), é a família. Mas, desde o momento 
em que se integra, de um modo ou de outro, na estrutura econômica da 
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87 GIROUX, H. Mercantilizando as crianças: a crise esquecida. In: PARASKEVA, J. M.; OLIVEIRA, L. 
R. (Orgs.). Currículo e Tecnologia Educativa. 3. ed. Trad. Lia R. Oliveira e Manuel Alberto Vieira. 
Mangualde: Edições Pedago, 2012, p. 64. 
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sociedade, torna-se membro de um grupo humano mais amplo – a classe 
social – e dentro dela, por sua ocupação específica, fica adstrito a uma 
comunidade de trabalho, ofício ou profissão. 88 

 

Entretanto, é perceptível o quanto interesses de grupos economicamente 

poderosos atualmente conseguem, com facilidade, influenciar as políticas de Estado 

e a opinião pública (por meio do marketing e comunicação eficazes) em torno de 

uma cultura de consumo e de mercado que, segundo Giroux, levam as crianças e os 

jovens a “uma vida de objetificação e, simultaneamente, esvaziada de sentido de 

agência moral e política viável”.89 

A Teoria Critica, em seu potencial pedagógico critico dialético, traz 

fundamental contribuição para a educação a partir de reflexões acerca do progresso 

das tecnologias, das ciências e do trabalho no contexto do capitalismo tardio.90 Entre 

suas contribuições mais notáveis está a ênfase dada à dimensão educativa da 

reflexão, na orientação de que “quando você reflete, você resgata uma dimensão 

que vai além do círculo da mercadoria, do repetitivo. Isso é educativo, é formativo”.91  

Em Adorno, conforme observado no capítulo anterior, educar para que 

Auschwitz não se repita é educar para a autorreflexão, criando possibilidades para 

que os sujeitos sejam capazes de perceber-se em sua condição histórica e social, 

conscientes, ou seja, “a educação tem sentido unicamente como autorreflexão 

crítica”.92 Ao fazer essa afirmação, Adorno explicita que na cultura, como pensou 

Freud, há forças violentas que, não se contendo na ordem civilizada, também se 

manifestam no social, no mundo administrado, “numa rede densamente 

interconectada”93. Tendo sua densidade aumentada na forma social de tais 

interconexões, cria-se também condições para que a violência se volte contra a 

civilização, agora alvo da irracionalidade, direcionada contra um grupo mais fraco, 

                                                             
88 VÁZQUEZ, 2012, p. 223.  
89 GIROUX, 2012, p. 65.  
90 Análises detalhadas a respeito do tema (Teoria Crítica e Educação) encontram-se em autores cujos 
trabalhos são de notável referência e que aqui utilizamos como fonte de pesquisa, entre os quais 
Giroux (1986, 2012), Maar (2012, 2017), Silva (1993, 1999a), Pucci (1995, 2010, 2016), Zuin, Pucci e 
Ramos-de-Oliveira (2008), além de outros que se dedicaram à tradução e rigorosa pesquisa desse 
movimento e sua contribuição à área da Educação. Neste ponto, destaca-se que o proposito deste 
trabalho não consiste em elaborar sistemática e amplamente todas as contribuições da Teoria Crítica 
para a educação, mas utilizar essas pesquisas e suas teses fundamentais como base para refletir a 
educação como problema ético no currículo do Ensino Médio.  
91 PUCCI, 1995, p. 46.  
92 ADORNO, 1995, p. 121.  
93 Ibidem, p. 123.  
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por exemplo. Elimina-se, juntamente com o indivíduo particular, também suas 

qualidades e toda possibilidade de resistência, que configura a chance de repetição 

da barbárie.  

 

Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: 
primeiro: à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e além disso, 
ao esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social 
que não permite tal repetição; portanto, um clima em que os motivos que 
conduziram ao horror, tornam-se de algum modo conscientes. 94 

 

 Adorno apresenta expectativa de que a educação como um processo de 

desbarbarização, na qual a infância é momento privilegiado, é o caminho mais 

promissor para a cultura, uma vez que as formas sociais que produzem e 

reproduzem a barbárie podem ser discutidas e compreendidas com rigor, criticidade 

e consciência na escola. Trata-se aqui da educação como formação (Bildung) 

cultural, que precisa ser crítica e capaz de “desencantar”, no sentido de que a 

instrução ou a mera formação com objetivos práticos ou apreensão de 

conhecimentos são, não apenas insuficientes, mas reforçam a manutenção do 

status desse saber: a “semiformação”, que permanece como formação satisfatória.  

 

Educação/formação cultural pela autorreflexão crítica significa para Adorno 
a busca da autonomia, da autoderminação kantiana, do homem enquanto 
sábio, fazendo uso público da razão, superando os limites da liberdade 
trazidos pela barbárie, pela semicultura. 95 

 

Essa compreensão passa, de um lado, pela retomada do projeto kantiano de 

Esclarecimento, que rompe com o saber privado, paroquial e doméstico em direção 

a uma razão que não mais se dedica apenas ao “que é”, “ao saber” como 

propriedade, mas que emancipa, rompe com os grilhões da ignorância e 

insensibilidade, reivindica o lugar do sujeito e, a partir dele, assume o dever moral 

para além da moral impetrada, mas consciente. Kant denunciou o saber tutelar e 

trouxe à baila a exigência de uma nova reviravolta copernicana da razão, desta vez, 

pela liberdade em seu “uso público”. Agora, já não é tão urgente o esclarecimento 

como processo de abandono do homem condicionado ao dogmatismo metafísico em 
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direção ao sujeito autônomo e independente. Mas é preciso desencantar e desnudar 

a teoria e a prática pelo reconhecimento de que algo se perdeu com o progresso. 

Para Adorno, a semiformação passou a ser “a forma dominante do 

pensamento atual”96 isso significa que é preciso uma teoria que compreenda a 

cultura para além de um conceito sagrado ou pleno, mas tomada como apropriação 

subjetiva de um duplo caráter: a própria sociedade e sua intermediação com a 

semiformação. Tomando como base o termo alemão Bildung e seu significado no 

contexto atual, a noção de cultura se faz por oposição a práxis, no sentido de que se 

aproxima do “espírito”. Nesse aspecto, é preciso considerar que a cultura burguesa 

não alcançou a emancipação, mesmo que tenha progredido de alguma forma. Em 

termos de humanidade, entretanto, o ideal burguês fracassou, sendo que o culto aos 

bens do espírito não foi suficiente na condução do homem à humanidade. 

Paradoxalmente, a cultura entendida tão somente como práxis, conformada à vida 

real, não foi suficientemente capaz de educar as pessoas ou fazê-las aprender algo 

mais, para além da adaptação à realidade, quando não, nos termos pensados por 

Freud, o que se entendia como dominado se converte agora em agressão ou 

pressão contra a própria cultura (a razão do mal-estar), isto é,  

 

quando o campo de forças a que chamamos formação se converte em 
categorias fixas – [...] cada uma delas, isolada, se coloca em contradição 
com o seu sentido, fortalece a ideologia e promove uma formação 
regressiva. 97 

 

Esse caráter paradoxal da cultura, segundo Adorno, refere-se a um 

antagonismo não-conciliado que a própria cultura se esforça para resolver, em 

conciliar. Alcança-se, sem dúvida, certo equilíbrio, sobretudo nos limites que se 

colocam entre aquilo que pertence ao espírito e o que pertence ao corpo. A injustiça, 

nesse caso, é atualizada como dominação de uns sobre os outros, como poder por 

meio de novas relações, às quais os sujeitos se acomodam e se conformam. A 

atividade do espírito, portanto, fetichizada e soberba por se converter em poder de 

domínio, torna-se vazia e impotente. A ideia de formação, embora emancipada com 

a burguesia, no sentido de que se tornara objeto de reflexão e consciência, já não 

corresponde aos valores e fins para uma sociedade emancipada e livre. 
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97 Ibidem, p. 11. 
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Contraditoriamente, o ideal do sujeito autônomo e singular, capaz de transformar o 

todo, livre do status, trai a si mesmo. Eis o ideal do liberalismo: que cada qual seja 

capaz de formar-se por si mesmo. Mas torna-se necessário identificar as condições 

reais que inviabilizam esse projeto, bem como sua lógica.  

No advento da Indústria Cultural e da Razão Instrumental, a ideologia falsifica 

o sonho da formação cultural, de modo que sejam negados aos trabalhadores as 

bases e os conteúdos da formação cultural, restando-lhes a semiformação. A 

Indústria Cultural, conceito cunhado por Adorno e Horkheimer em “Dialética do 

Esclarecimento” (1947) e ao qual aqui recorremos novamente para explanar sobre o 

problema da semiformação, está profundamente ligada a este novo modo de 

sociedade e de pensamento que se estrutura com o capitalismo tardio.  

Não se pode pensar a formação sem que se conheça suas bases e 

estruturas, uma vez que produzem, como indústria, valores e ideais que se 

consolidam e passam a reger a condição social. Essa indústria cria produtos 

adaptados para as massas e que também as adaptam, determinando-as, utilizando-

se, para tal, das novas facilidades da técnica e, além dela “a concentração 

econômica e administrativa. A indústria cultural é a integração deliberada, a partir do 

alto, de seus consumidores”.98 

Ao se moldar aos padrões culturais que pretendem homogeneizar e superar 

diferenças antagônicas, como ocorre com as artes (eruditas e populares), força-se 

uma padronização superficial das massas, suscetíveis às mensagens veiculadas 

pelos diferentes meios de comunicação. Ocorre uma espécie de adaptação e 

simplificação das relações sociais, mediadas por esses instrumentos. Não tardará, 

portanto, que esse processo facilite o poder de alguns poucos sobre a maioria, que 

se torna dominada. Os dominantes, entretanto, monopolizaram a formação cultural, 

“negando aos trabalhadores todos os pressupostos para a sua formação”.99 Por ser 

conduzido pela classe burguesa, o propósito da formação cultural se perde nos 

interesses da produção capitalista, que concentra interesses objetivos.100  

Seria, possível, todavia, a educação escapar a esta condição de 

semiformação, tendo em vista sua estrutura estabelecida pelo modelo econômico 

                                                             
98 ADORNO, T. W. A Indústria Cultural. In: COHN, G. Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1971, p. 315.  
99 Idem, 2010, p. 13.  
100 O problema será tratado no capítulo II a partir das relações entre formação, ética e trabalho. 
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dominante? Quais perspectivas podemos vislumbrar em termos de educação como 

projeto de emancipação? As questões aqui expostas por uma perspectiva crítica 

levam-nos a crer que as dificuldades são muitas e o próprio problema é, na maioria 

das vezes, oculto, ou seja, não se reconhece a semiformação, dadas as formas 

sociais já estabelecidas e ratificadas.  

Nesse caso, é fundamental que haja desencantamento, no sentido de 

compreender o problema sem viés ideológico positivo, que na maioria das vezes 

força a afirmação e a crença em certos ideais pedagógicos, desviando-se da razão 

principal do tema. A teoria da semicultura, ao contrário, aponta para um caminho de 

desmascaramento, de denúncia pelo negativo. Todavia, isso não significa que não 

há esperança ou possibilidade de superação desta condição, pois Adorno “admite 

que o processo gerado pela semicultura é histórico e, como tal, pode ser 

superado”.101  

 É no currículo, contudo, que as concepções de educação e de formação são 

constituídas enquanto “lugar” dos saberes e conhecimentos a serem formulados e 

desenvolvidos, bem como as razões dessas escolhas. Invariavelmente, as teorias do 

currículo voltam-se para os conhecimentos que devem ser ensinados (o quê?), a 

partir de concepções acerca da natureza humana, da cultura e da aprendizagem, 

além da ênfase que se dá a essas noções, isto é, o que é realmente importante 

ensinar. Desse modo, sabe-se que currículo “é sempre uma seleção: de um universo 

mais amplo de saberes seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, o 

currículo”.102 

 Por se tratar de concepções formuladas e, mediante estas escolhas de 

conteúdos, as teorias de currículo visam justificar por que alguns temas são mais 

importantes que outros, por que se elegem alguns conteúdos e se desprezam 

outros. A essas questões, entretanto, vincula-se outra ainda mais ampla e profunda: 

para que são formados? Para Tomaz Tadeu da Silva, não se pode desvincular do 

currículo de seu propósito, ou seja, “o que devem se tornar”. Nesse aspecto, o 

currículo visa modificar as pessoas, de acordo com uma visão adotada para uma 

determinada sociedade.  

                                                             
101 PUCCI, 1995, p. 42. 
102 SILVA, T. T. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 
Autêntica, 19993 p. 15.  
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No fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão de identidade ou 
de subjetividade. Se quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, 
que vem do latim curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer que no curso 
dessa corrida que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos.103 
 

A identidade é uma questão central quando se pensa o currículo, pois nele 

não estão apenas os conhecimentos, mas, sobretudo e intrinsecamente a 

concepção e a formação “de ser”, do que as pessoas devem se tornar e como o 

devem fazer. Assim, o currículo é também lugar da identidade, pois nele transcorrem 

e articulam-se saberes e subjetividades. Diferentemente das teorias tradicionais de 

currículo, que tendem a preocupar-se com “o quê”, as Teorias Críticas e Pós-críticas, 

por sua vez, buscam submeter tais proposições a questionamentos constantes (por 

quê?), considerando que há interesses ocultos e esses relacionam-se com o poder e 

com a ideologia.  

Paulo Freire, situado no movimento crítico da educação, disse, ao apresentar 

a justificativa de “Pedagogia do Oprimido”: 

 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se 
propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, 
de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no 
reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões dessa procura. 
Ao se instalarem na quase, senão trágica, descoberta do seu pouco saber 
de si, se fazem problema a eles mesmos. 104 

 

O autor coloca no centro da pedagogia o problema do ser, da identidade e da 

consciência a ser despertada nos próprios sujeitos acerca da condição de si 

mesmos. Essa noção passa por uma constatação trágica, que é preciso ser 

compreendida, assumida e transformada em saber-ação para a saída da condição 

de opressão por que passam os oprimidos. Ao perceber-se na condição de “saber 

menos”, segundo Freire, tomada como problema, há também a inquietude por 

“saber mais”, num movimento vivo de procura. Trata-se de uma questão-problema 

que não se limita a um modelo pedagógico isolado, mas ao próprio ser e sua 

consciência, situado numa condição histórica, muitas vezes impedido pelo sistema 

opressor de pensar-se, uma vez que as condições estabelecidas por modelos 
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104 FRERE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p. 39. 
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arraigados o faz adaptado e convencido de sua condição menor e subalterna, 

sustentada pela ideologia.  

Diante dessa realidade de opressão e acomodação, não resta outra saída 

capaz de subverter a ordem de domínio a não ser pela consciência crítica e viva da 

realidade, que passa pelo reconhecer-se historicamente. Essa posição de Freire já 

fora apresentada em “Educação como Prática da Liberdade”, publicada 

anteriormente à Pedagogia do Oprimido. Nela, diz que o homem é o único que 

possui a capacidade de se reconhecer no tempo, de discernir e transcender, pela 

consciência. É por essa consciência que cria condições de libertar-se da 

“unidimensionalidade” do tempo, sendo capaz de discerni-la, modificando suas 

relações com o mundo, no qual 

 

o homem existe – existere – no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. 
Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje 
permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se. 
105 

 

Compreende-se, aqui, que o sujeito é histórico e, pela consciência de sua 

historicidade e temporalidade, poderá sair do lugar-comum de “normalidade” e 

entorpecência da consciência para um estado criador, podendo ser, nas palavras de 

Freire, “eminentemente interferidor”, abandonando a posição de espectador e 

transcendendo na história e na cultura. Nessa mesma passagem, enfatiza a 

experiência adquirida dos sujeitos como conteúdo para criar e recriar, responder aos 

desafios do seu tempo. A experiência reflexiva, como consciência de si, configura-se 

como libertação possível. Como preocupação com o conteúdo ético da educação, 

certamente encontramos aqui profundo entendimento e clareza, uma vez que a ética 

exige a consciência reflexiva e sempre questionadora da realidade, ao mesmo 

tempo que permite modificá-la, torná-la problema sempre vivo e sobre o qual não se 

pode deixar de pensar.  

A Escola de Frankfurt dedicou-se a descortinar as relações existentes no 

mundo das aparências e da objetividade, expondo-as através de uma análise crítica 

dos elementos que iludem por meio do “status” em contextos contingentes. A 

intenção foi também romper com a dominação “normalizada” dos sujeitos, agora 
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também eficaz pela aliança da ciência com as tecnologias, ou seja, por uma razão 

instrumentalizada. A rejeição dos modelos dominantes das formas de racionalidade 

implica, para a educação e o currículo, aderir à crítica permanente, pela qual o 

despertar da consciência é possível e, por meio dessa, o sujeito autônomo e 

emancipado. Para Giroux, os frankfurtianos “enfatizaram a importância do 

pensamento crítico, argumentando que ele é uma característica construtiva da luta 

pela autoemancipação e pela mudança social”.106 

Esses “insights” teóricos fornecem bases importantes para pensar 

possibilidades para o currículo com conteúdo ético, capaz de gerar experiência de 

reflexão e consciência de ser sujeito no mundo, para além dos ditames da 

racionalidade técnica e do cientificismo do pensamento positivista.  

Para discorrer sobre que tratamos aqui por experiência formativa, recorremos 

ao que Adorno concebeu como “experiência filosófica” na Introdução da Dialética 

Negativa, na qual critica a filosofia do espírito absoluto hegeliano em face de sua 

desconexão com a realidade à medida que concebe a “totalidade que monopoliza 

como seu o objeto”.107, fracassando, portanto, em sua relação com a dialética.108 

Para Adorno, a dialética “é a consciência consequente da não-identidade. Ela 

não assume antecipadamente nenhum ponto de vista. O pensamento é impelido até 

ela a partir de sua própria inevitável ineficiência, de sua culpa pelo que pensa.109 

Nesse movimento, o não idêntico e o negativo devem ser enfatizados em sua 

relação com a totalidade, no qual a contradição é a não verdade da identificação 

total. Além disso, a experiência de pensar não poderá se desvincular da concretude 

para ficar na monotonia abstrata, pois o que se pensa é real e não apenas uma lei 

                                                             
106 GIROUX, H. Teoria Crítica e Resistência em Educação. Petrópolis: Vozes, 1983, p. 23.  
107 ADORNO, 2009, p. 12.  
108 De acordo com Bruno Pucci, “a dialética negativa, em contraposição à dialética idealista, quer 
resgatar a força crítica e criativa da negatividade hegeliana no processo de mediação, e, nessa 
tentativa, se propõe a questionar o poder autárquico do conceito que se diz identificar com o objeto 
do qual ele proveio”. Cf. PUCCI, B. O privilégio da experiência filosófica no processo educacional. 
Comunicações, Piracicaba, v. 23, n. 3, p. 145-155, set.-dez. 2016. Disponível em: 
<https://www.metodista.br/revistas/revistasunimep/index.php/comunicacoes/article/view/2978/1838>. 
Acesso em: 30 ago. 2017. 
109 ADORNO, op. cit. p, 13.  
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do pensamento.110 Adorno demonstra preocupação com o conteúdo da verdade que 

se pode encontrar no reconhecimento daquilo que o próprio conceito rejeita ou 

reprime, ou seja, torna-se imprescindível abrir o “não conceitual”. Isso significa que o 

objeto da experiência do pensamento deve ser considerado enquanto um “sistema 

antagonista extremamente real” e não como mera mediação para o sujeito que 

conhece. A experiência de pensar torna-se insaciável e sempre viva à medida que 

não se satisfaz com o idêntico, ou seja, não se completa ou não se ajusta com seu 

ideal. Para Adorno, não é por acaso que arte e filosofia tanto se tocam, ou “o 

momento estético para a filosofia não é acidental”.111 

Assim, é perigoso que o pensamento se sacie plenamente ou caia na 

exaustão. Eis uma passagem fundamental em relação a este ponto: 

 

Cabe àqueles que, em sua formação espiritual, tiveram a felicidade 
imerecida de não se adaptar completamente às normas vigentes – uma 
felicidade que eles muito frequentemente perderam em sua relação com o 
mundo circundante -, expor com um esforço moral, por assim dizer por 
preocupação, aquilo que a maioria daqueles em favor dos quais eles o 
dizem não consegue ver ou se proíbe de ver por respeito à realidade. 112 

 
 

O conceito de experiência filosófica será apresentado por Adorno no aforismo 

“O Privilégio da Experiência” (ainda na introdução de “Dialética Negativa”) e que aqui 

tomamos como base para pensar a experiência formativa, isto é, o pensamento que 

não se conforma ou se adapta ao seu ideal ou à realidade contingente, mas se faz 

na relação com a verdade tomada como índice, do qual poderá emergir a 

consciência reflexiva da realidade. Nesse aforismo, afirma que “não há nada que 

convenha menos ao pensamento filosófico do que a soberba elitista”,113 no sentido 

de que esse pensamento tende a ter compromisso com a ordem estabelecida, 

devendo a ele prestar contas. Adorno se preocupa com a verdade que muitas vezes 

poderá escapar ou ser desprezada quando o conhecimento tende ao formalismo 

abstrato do conceito, embora reconheça que a razão obviamente necessita de 

                                                             
110 Para Adorno, Hegel tinha “restituído a Filosofia o direito e a capacidade de pensar em termos de 
conteúdo ao invés de deleitar com a análise de formas de conhecimento vazias e nulas”, no entanto, 
a filosofia hegeliana acaba por se afirmar no formalismo abstrato da identidade e da não-identidade a 
partir do conceitual e do que é definível pelo espírito, demonstrando desinteresse pelo particular. Cf. 
ADORNO, 2009, p. 15 
111 Ibidem, p. 21. 
112 Ibidem, p. 43.  
113 Ibidem.  
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conceitos. Todavia, é preciso ir mais profundamente em direção ao objeto, decifrá-lo 

em seu âmago. Em análise do aforismo de Adorno sobre a experiência filosófica, 

Pucci afirma que 

 

o conceito continua sendo o instrumento de que a razão dispõe para agir e 
o desafio que a dialética negativa lhe propõe é o de ir ao objeto, mergulhar 
em seu interior, na tentativa de apreender aquilo que foi eliminado pelo 
mecanismo de abstração. Uma missão quase impossível, utópica, 
necessária! E, na tensão entre o sujeito que se dirige ao objeto para cativá-
lo; e o objeto que tenta escapar, dificultar o ato de sua captura, gera-se uma 
imagem imprecisa do aprisionado. A dialética negativa tem como propósito 
tentar melhorar essa imagem, priorizando, à semelhança do materialismo 
histórico, o objeto, buscando resgatar o que ele tem de reprimido, de 
esquecido pelo conceito.114 

 

Fica claro, portanto, que o objeto poderá escapar ao sujeito, que se move em 

sua direção, buscando extrair o que lhe é intrínseco. O sujeito tem importância 

nessa dinâmica, mas não é soberano, de modo que passa a se reconhecer como 

parte da experiência objetiva, conforme elucida Adorno, “o indivíduo torna-se sujeito 

na medida objetiva graças à sua consciência individual, na unidade de si mesmo 

tanto quanto na unidade de suas experiências”.115 Contudo, na experiência individual 

está presente o universal, mas este não se deixa apreender totalmente.  

Importa destacar aqui a importância do conceito de experiência (Erfahrung) 

na tradição filosófica, sobretudo em Hume, Kant, Hegel, Benjamin, Horkheimer e 

Dewey. Adorno evoca a noção de experiência filosófica – a que não está alheia à 

“experiência do mundo”, que não prescinde do autorrecolhimento meditativo e, 

tampouco, do tangível do objeto.  

Num contexto mundial (e brasileiro) de crescente proliferação de radicalismos 

e de violência em todos os níveis, no qual a democracia se vê cada vez mais 

ameaçada por conservadorismos e retrocessos, é urgente que a educação seja 

tomada como experiência filosófica formativa, pois nada pode ser mais perigoso que 

conformar-se. Silva, tomando como base reflexões de Horkheimer sobre a pobreza 

da experiência, diz que  

 

se ainda podemos fazer alguma coisa contra a crueldade, que persiste em 
sobreviver em cada indivíduo e que a cada momento pode ser ativada em 

                                                             
114 PUCCI, 2016, p. 147.  
115 ADORNO, 2009, p. 46 et seq.  
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nome de qualquer ideologia de plantão, o melhor é despertar as pessoas 
para a solidariedade e a compaixão. O que podemos fazer é insistir em uma 
educação que sensibilize as pessoas para o exercício da alteridade, 
dizendo-lhes que aqueles contra os quais elas descarregam todo o seu ódio 
e violência são sujeitos que, como elas, podem sofrer, amar, ser felizes ou 
infelizes.116 

 
Entretanto, o autor reconhece a dificuldade que existe nessa tarefa – de que 

as pessoas sejam capazes de se colocar no lugar das outras, sobretudo pelos 

preconceitos que se estabelecem na esfera social e que afetam os indivíduos, 

inclusive como instinto de autoconservação que nos marcam desde a infância (por 

isso, difíceis de serem modificados). Além disso, não se pode descartar os 

preconceitos que se originam no próprio processo civilizatório da humanidade, 

enquanto domínio dos instintos (reprimidos) no âmbito da cultura. De qualquer 

forma, a vida social tem grande relevância nesse processo, sobretudo os espaços 

educacionais, que podem muitas vezes camuflar ou potencializar preconceitos ao 

lidarem de maneira superficial com as situações. O outro pode desde muito cedo 

tornar-se objeto de aversão, medo e até de violência à medida que se lida com a 

diferença por meio de clichês ou definições rígidas.117 É nesse sentido que Bauman 

cita a dificuldade em se reconhecer o “Outro” pensado fora do círculo imediato das 

individualidades ou da contingência (onde se encontra a moralidade ou a 

microética), tendo em vista que é nessa relação de proximidade entre os indivíduos 

cônscios que se cultiva a responsabilidade e a relação com o Outro “enquanto 

Rosto”, ou seja, no âmbito da pequena distância em que surge o aprendizado para 

toda ambivalência contida na relação de responsabilidade. “É aqui que a 

responsabilidade moral nasce e ganha força”.118 

De outro modo, a preocupação com o sofrimento humano ou com a justiça 

social, entendidos como dimensões da macroética, tende a ser algo distante, em 

relação ao qual o indivíduo não compartilha a responsabilidade, embora tenha para 

si justificativas plausíveis que lhe garantam a sensação de ordem e proteção.  

Num cenário em que a semiformação e o empobrecimento das experiências 

tendem a se perpetuar, pois no sistema capitalista se modificam a partir de novas 

                                                             
116 SILVA, D. Ética e a educação contra os preconceitos. In: SANTOS, Gislene A.; SILVA, D. (Orgs.). 
Estudos sobre ética: a construção de valores na sociedade e na educação. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002, p. 74-75.  
117 Ibidem, p. 78. 
118 BAUMAN, 1997, p. 90.  
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roupagens a partir de interesses de grupos alheios ao compromisso com a formação 

que emancipe, apenas a consciência crítica, que não se deixa apreender, nem se 

satisfaz completamente, poderá suscitar e manter vivo o pensamento e as 

possibilidades de transformação do mundo. Essa atitude assume o conteúdo ético 

da formação como indelével e indissociável de todas as formas de saberes. 

Portanto, “é por meio da autorreflexão que a consciência individual consegue se 

libertar daí e se ampliar”.119 

A experiência formativa reflete a si mesma ao tomar a formação em sua 

perspectiva ética, pois o sujeito é parte da situação que reflete, não no sentido da 

mera integração ou adaptação, mas ao contrário, como quem não se deixa integrar 

ou modelar e que, por isso, deve se comprometer com a verdade que por vezes se 

oculta no mundo contingente. Conforme retoma Pucci, 

 

fazer experiências filosóficas, no contexto de uma sociedade violenta que 
estropia os indivíduos, é um privilégio, e próprio de quem ainda não foi 
completamente modelado; é também uma responsabilidade ética dos 
privilegiados atuarem criticamente junto aos que se adaptaram 
completamente às normas vigentes; fazer experiências filosóficas é 
caminhar em direção à verdade, que é objetiva, histórica e não plausível, 
conveniente; ela não pode ser confundida com a comunicação, pois corre o 
risco de ser falsificada.120 

 

Dessa forma, a escola e a atividade pedagógica não devem se reduzir às 

imposições das teorias de aprendizagem ou às formas de racionalidade tecnocrática 

que ignoram temas e problemas centrais da vida humana: as relações de poder e 

dominação, mudança social, dentro e fora da escola, sendo que o currículo e a 

escola são também um campo específico nos quais essas relações se constroem. 

Inclui-se aqui a noção de “currículo oculto”, que constitui elemento importante, uma 

vez que está situado fora do imediatismo e da lógica das teorias de aprendizagem, 

permitindo possibilidades educativas que vão além daquilo que é posto como ponto 

final do conhecimento. Segundo Giroux, é fundamental que “a noção de currículo 

oculto esteja ligada a uma noção de libertação, fundamentada nos valores de 

dignidade pessoal e justiça social”. 121 

 

                                                             
119 ADORNO, 2009, p. 47.  
120 PUCCI, 2016, p. 154 
121 GIROUX, 1983, p. 89. 
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Ao invés de exaltar a objetividade e o consenso, os professores devem 
colocar as noções de crítica e conflito no centro de seus modelos 
pedagógicos. Dentro de tal perspectiva, existem maiores possibilidades 
para desenvolver e entender o papel que o poder tem na definição e 
distribuição do conhecimento, bem como as relações sociais que medeiam 
a experiência da escola e da sala de aula.122 

  

 Essa postura de certa forma subverte a ordem estabelecida da atividade 

pedagógica porque a escola passa a ser, ao invés de lugar do consenso e aceitação 

passiva, espaço de problemas e conflitos, bem como professores e alunos 

assumem-se como “agentes” e sujeitos críticos em relação aos processos sociais 

em que estão imersos, podendo compreender, inclusive, o “porquê” das 

desigualdades. Deixar o imobilismo crítico das estruturas fechadas de aprendizagem 

e compreender-se no papel de sujeito no dever de ler e interpretar a realidade 

histórica e social é também motivar-se a transformá-la, deixar a zona de conforto ou 

da mera constatação da realidade.  

 A mera reprodução social dos conceitos e dos modelos estruturados 

culturalmente por meio da racionalidade técnica gera não apenas a conformação e 

adaptação, mas a ausência cada vez maior de resgatar o sujeito de seu papel no 

mundo, da condição de produtor e agente para uma sociedade mais justa e criativa. 

As tendências dominantes de pensamento, uma vez descoladas do desejo de ler 

criticamente a cultura, ainda que envernizadas pela erudição ou racionalidade (tal 

como apresentado anteriormente no problema da semiformação), jamais provocarão 

qualquer movimento que esclareça verdadeiramente os indivíduos, optando, 

invariavelmente pelos fins que atendam seus interesses. Daí o caráter ético e 

político da educação, sem o qual o conteúdo humano e vital dos saberes é 

suprimido.  

 Criar condições para que haja no currículo espaço para a reflexão dos 

problemas, para o conflito e a leitura crítica das questões relevantes para a vida 

humana, torna-se, mais do que nunca e urgentemente, um imperativo ético. Vale 

destacar, como avanço em termos de política educacional, a Lei 11.684, de 2 de 

julho de 2008, que tornou obrigatórias as disciplinas de Filosofia e Sociologia no 

                                                             
122 GIROUX, 1983, p. 90.  
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Ensino Médio, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.123 

Atendendo a reinvindicação de muitos anos do Conselho Nacional de Educação, a 

medida representou um avanço significativo e de grande peso para o ensino nos 

anos finais da Educação Básica, considerando que nesse nível, em especial, os 

alunos devem se preparar efetivamente para a vida adulta, o trabalho e o exercício 

da cidadania, tais quais preconizados no artigo 35, inciso II da LDB quanto às 

finalidades do Ensino Médio:  

 

a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 124 
 

Por sua própria natureza questionadora e reflexiva, a Filosofia possibilita lugar 

privilegiado para que temas tão fundamentais à vida humana sejam abordados com 

rigor, crítica e fundamentação. É nas aulas de Filosofia que os alunos entram em 

contato com o problema do “Ser”, com a Metafísica, a Lógica, a Estética, a Política e 

a Ética, sendo este um tema filosófico par excellence, além das demais áreas e 

temas que constituem o próprio saber da humanidade. Compreende-se que a 

Filosofia não é apenas uma disciplina de Humanidades, mas uma oportunidade de 

ultrapassar o conhecimento imediato e objetivo das coisas, inclusive por tomar as 

demais ciências como objeto de reflexão crítica, permitindo confrontá-las e criar 

perspectivas sempre novas para se compreender o mundo e a si mesmo.  

Para Giacóia Junior (2009), neste ponto a Formação (Bildung) e Filosofia se 

tocam profundamente se pensarmos o sentido de uma formação que possibilite 

autorreflexão, de forma que  

 

tanto quanto a Bildung, filosofia é relação, autoconsciência do espírito, que 
pode ser encontrada tanto na própria filosofia quanto em cada uma das 
expressões particulares do espírito – desde que se reflita a si mesma, sobre 

                                                             
123 BRASIL. Lei nº 11.684, de 2 de junho de 2008. Altera o art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a 
Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 3 jun. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11684.htm#art1>. Acesso em: 23 out. 2016.  
124 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 out. 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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o sentido do seu fazer, mas que não pode ser identificada com nenhuma 
especialização atomizada. 125 
 
 

 Embora as formas sociais de dominação e poder influenciem diretamente o 

currículo escolar, não se pode deixar de considerar que nem sempre a condição de 

semiformação é instransponível e perpétua, desde que se tenha possibilidades 

efetivas que gerem consciência crítica da realidade e, a partir dela, se crie 

resistência às formas de opressão e cerceamento, bem como possibilidades de ação 

e de mudança.  

No atual momento histórico do Brasil e, em particular,  da educação brasileira, 

iniciado com o governo Michel Temer, nota-se intensa campanha e movimentações 

que atentam contra o Estado de Direito, como alterações nas leis do trabalho126 e 

afrouxamento nas regras de fiscalização e combate ao trabalho escravo127, 

retrocessos nas políticas de combate ao desmatamento e revogação de demarcação 

de terras indígenas128, congelamento de gastos com saúde e educação pelo período 

de 20 anos129, entre outras medidas que continuam em curso e ameaçam 

diretamente as conquistas sociais das últimas décadas. Na área da educação, além 

da extinção de programas como “Ciência sem Fronteiras”130 e da Reforma 

                                                             
125 GIACOIA JR., O. A educação em Nietzsche e Adorno. In: Experiência formativa e Emancipação. 
São Paulo: Nankin Editorial, 2009. p. 37-51, p. 41. 
126 Cf. CAVALLINI, M. Reforma trabalhista é aprovada no Senado. G1, 11 jun. 2017. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-trabalhista-e-aprovada-no-senado-confira-o-que-
muda-na-lei.ghtml> . Acesso em: 21 out.  2017.  
127 Cf. LIS, L. Portaria exclui da definição de trabalho escravo quase 90% dos processos, diz MPT. 
G1, Brasília, 21 out. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/portaria-exclui-da-
definicao-de-trabalho-escravo-quase-90-dos-processos-aponta-ministerio-publico.ghtml>. Acesso em: 
21 out. 2017.  
128 Cf. WATANABE, P. Temer extingue reserva na Amazônia para ampliar exploração mineral. Folha 
de São Paulo, São Paulo, 23 ago. 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1912465-temer-extingue-reserva-na-amazonia-para-
ampliar-exploracao-mineral.shtml>. Acesso em: 21 out. 2017.  
129 Cf. CÂMARA aprova PEC que congela gastos por 20 nos. Uol, Brasília/São Paulo, 25 out. 2016. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/10/25/camara-aprova-pec-
que-congela-gastos-por-20-anos-e-projeto-vai-ao-senado.htm>. Acesso em: 21 out. 2017.  
130 RIGHETTI, S. Governo interrompe bolsas do Ciência sem Fronteiras no exterior. Folha de São 
Paulo, 27 jun. 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/06/1785680-governo-
interrompe-bolsas-do-ciencia-sem-fronteiras-no-exterior.shtml>. Acesso em: 21 out. 2017.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-trabalhista-e-aprovada-no-senado-confira-o-que-muda-na-lei.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-trabalhista-e-aprovada-no-senado-confira-o-que-muda-na-lei.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/portaria-exclui-da-definicao-de-trabalho-escravo-quase-90-dos-processos-aponta-ministerio-publico.ghtml
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http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/08/1912465-temer-extingue-reserva-na-amazonia-para-ampliar-exploracao-mineral.shtml
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apressada e do Ensino Médio131, há evidente tendência ao descompromisso com 

uma educação crítica e por uma escola pensada como espaço político, de 

diversidade, pluralidade e inclusão. Projetos simplistas e acríticos como “Escola sem 

Partido”, difundidos a partir de interesses espúrios de grupos políticos 

conservadores e comprometidos com organizações e empresas alheias à 

construção de políticas progressistas e de ampliação do acesso à cidadania, são 

alguns sinais de que é urgente que os agentes da educação se mobilizem e se 

posicionem contra tais investidas.  

Para Giroux, considerando os objetivos de uma educação para a cidadania, 

os professores devem, primeiramente, adquirir percepção teórica e crítica sobre sua 

atividade, sendo que “a maioria dos alunos exerce muito pouco poder a respeito da 

definição das experiências educacionais em que eles se encontram”.132 Por outro 

lado, é preciso atentar para a participação efetiva dos alunos nesta tomada de 

consciência, inclusive para perceber as próprias condições de cerceamento a que a 

educação e o trabalho pedagógico é submetido.  

 

Em primeiro lugar, a natureza ativa da participação dos alunos no processo 
de aprendizagem deve ser enfatizada. Isso significa que os modos de 
transmissão da pedagogia devem ser substituídos por relações de sala de 
aula nas quais os estudantes possam desafiar, engajar-se e questionar a 

forma e a substância do processo de aprendizagem. 133 
  

 É preciso que haja espaço na sala de aula para que alunos e professores 

sejam capazes não apenas de discutir problemas ou conteúdos de maneira crítica, 

mas também de situar-se e perceber-se nas condições em que se encontram, bem 

como as razões e situações que as geraram histórica e culturalmente. Nessa 

                                                             
131 BRASIL. Lei n° 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, 
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei 
no11.161, de 5 de agosto de . 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: 24 maio 
2017. 
132 GIROUX, 1983, p. 253. 
133 Ibidem, p. 263. 
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perspectiva teórica do currículo, considera-se, portanto, que “deve haver um lugar 

para a oposição e a resistência, para a rebelião e a subversão”.134  

No Capítulo III serão apresentadas falas significativas de alunos e professores 

acerca dessa experiência, evidenciando que o espaço aberto para a reflexão e a 

crítica, no caso pelas aulas de ética, gera mais consciência da realidade e, em 

alguns casos, percepção dos problemas da educação pelos próprios alunos, que 

passam a exigir mais participação e mudanças.  

 

                                                             
134 SILVA, 1999, p. 43. 
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CAPÍTULO II – FORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO PARA O TRABALHO 
NO CONTEXTO DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: 
PERSPECTIVAS PARA A RECONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA 
 
 
2.1 Aufklärung, Técnica e Semiformação  

 

 Para Adorno & Horkheimer (1985), o Esclarecimento surge com a intenção 

de “livrar os homens do medo e investi-los na posição de senhores”135 e, pelo 

desencantamento do mundo, expurgar o fantasma da dúvida. Tal qual bem 

enxergou Bacon acerca do papel das ciências modernas que sucederiam, era 

preciso buscar bem compreender a natureza das coisas e decifrar suas leis para o 

efetivo domínio em proveito da causa humana. O progresso do saber científico e da 

técnica, entretanto, aliado aos sempre novos objetivos de domínio, converte-se em 

poder também sobre os indivíduos.  

 

Do mesmo modo que está a serviço de todos os fins da economia burguesa 
de fábrica e no campo de batalha, assim também está à disposição dos 
empresários, não importam sua origem. Os reis não controlam a técnica 
mais diretamente do que os comerciantes: ela é tão democrática quanto o 
sistema econômico com o qual se desenvolve. A técnica é a essência desse 
saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento, 
mas o método, a utilização do trabalho de outros, o capital.136 

 

O saber na forma da técnica apresenta-se sob a égide da eficácia, por meio 

de instrumentos e invenções cada vez mais sofisticadas para atingir fins objetivos e 

que nem sempre são claros. Conhecer para dominar (a natureza e os homens) 

torna-se um imperativo moral do saber, que faz com que os homens se alheiem à 

violência e abdiquem de sua autoconsciência. Torna-se necessário, por essa lógica, 

desencantar o mundo não apenas do mito e da crença metafísica em torno de 

postulados absolutos, mas também da “verdade” contemplada, da mera satisfação 

da certeza. O operation, o saber eficaz e aplicável, passam a importar de fato, em 

detrimento do antigo pensamento animista e ilustrado pela metafísica tradicional. Ou 

seja, embora a filosofia moderna, sobretudo a partir de Bacon, tenha sempre se 

empenhado em redefinir antigas categorias (substância e qualidade, ser e 

                                                             
135 ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 17.  
136 Ibidem, p. 18.  
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existência), segundo Adorno & Horkheimer, a ciência passa a caminhar sem elas.137 

Nesse aspecto, os autores evidenciam o movimento contínuo do pensamento 

ocidental, desde a cosmologia pré-socrática, em decifrar enigmas da natureza e 

ordenar o mundo, ainda que por vezes vinculados à magia ou às determinações de 

categorias metafísicas. Do mito ao logos, encontramos as facetas do poder em 

ordenar, fixar e dominar.  

 

Em Homero, Zeus preside o céu diurno, Apolo guia o sol, Hélio já tende 
para o alegórico. Os deuses separam-se dos elementos materiais como sua 
suprema manifestação. De agora em diante, o ser se resolve no logos – 
que, com o progresso da filosofia, se reduz à mônada, mero ponto de 
referência. [...] Destruídas as distinções, o mundo é submetido ao domínio 
dos homens.138 

 

Entretanto, observa-se que, em dado momento, o Esclarecimento, tendo 

como princípio a racionalidade objetiva e a unidade como tendência para capturar a 

ordem das coisas, passa a idealizar-se como sistema, na pretensão de deduzir toda 

e qualquer coisa, sob uma lógica de “calculabilidade” do mundo. A sociedade 

burguesa transforma o mundo em objeto passível de equivalência, sempre 

comparável, quantificável e compreensível em face de abstrações, tornando-se 

“dominada pelo equivalente”.139 Nesse despertar do sujeito, ocorre não apenas a 

conversão do mito em esclarecimento, mas a natureza em objetividade. A 

consequência inevitável desse despertar é a consciência que se adquire de que o 

poder é o princípio de todas as relações, independentemente de suas variações e 

condições em que é exercido. Conforme observam os frankfurtianos, “o 

Esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador comporta-se com os 

homens”.140  

Recuperemos aqui o clássico de George Orwell,141 publicado em 1945 e que 

ainda conserva importante atualidade metafórica para a leitura da condição humana 

e do poder, embora conserve a forma pessimista e desoladora quanto às 

possibilidades de mudança e resistência.  

                                                             
137 ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19.  
138 Ibidem, p. 21. 
139 Ibidem.  
140 Ibidem. 
141 ORWELL. G. A Revolução dos bichos. Trad. Heitor Aquino Ferreira. São Paulo: Cia. das Letras, 
2007.  
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Na Revolução dos Bichos, os animais da Granja do Solar decidem 

transformar a realidade que os oprime após tomarem consciência da sua condição 

de miséria e opressão pelo trabalho. Movidos por ideais legítimos de liberdade e 

justiça, que depois se consolidam em leis e gritos de ordem, se rebelam frente à 

subalternidade para serem sujeitos da sua história e produtores conscientes de seu 

trabalho, uma vez cientes de que dele dependia a subsistência dos homens.  

Entretanto, não tarda até que alguns poucos – os porcos – ao se 

reconhecerem mais esclarecidos que outros e, sob o pressuposto de garantia de 

ordem e bem comum, assumem as diligências. Posicionados em papeis estratégicos 

na condução política da granja, os porcos se diferenciam ainda mais dos outros 

tantos e, com o tempo, as virtudes vão se transformando em vícios e fetiche, as leis 

são deturpadas, o trabalho passa a escravizar e oprimir por sofisticados métodos e a 

produção se converte em engrenagem para o lucro. As leis anteriormente 

formuladas pelos animais, tais quais “Nenhum animal matará outro animal” e “Todos 

os animais são iguais”142, outrora princípio legítimo da evolução, convertem-se em 

mera abstração, que com o tempo são apagadas e esquecidas pelos efeitos da 

ideologia que os apreende. Instaura-se a ditadura e os métodos fascistas de 

controle, como a violência sistemática pelo trabalho, a força e os castigos tornam-se 

recorrentes e oficiais e, principalmente, o aniquilamento da consciência. 

Na ficção de apropriação histórica de Orwell, o trabalho aparece como 

elemento central. Num primeiro momento pela tomada de consciência dos animais 

de que tudo que produziam era apenas para o benefício e enriquecimento dos 

homens, por meio da exploração da força de trabalho. Num segundo momento, com 

o passar do tempo, o trabalho (alienado), já sob os ditames de opressores, se torna 

condição fundamental para uma nova forma de exploração, violência e domínio. 

Outro aspecto importante na trama de Orwell é a condição de semiformação 

que progressivamente é instalada pelos porcos, a qual aparece como modelo para a 

garantia da ordem e do poder instaurado na granja dos bichos. Ao chegarem ao 

poder, os porcos imediatamente decidem “instruir” alguns animais a seu modo, 

dando-lhes curso de leitura e escrita por meio de um “comitê de reeducação”, 

enquanto eles, únicos a terem acesso à casa grande, estudam através dos livros 

dos humanos. Como em todos os aspectos, alguns liam mais, outros menos, mas 
                                                             
142 Cf. ORWELL, 2007, p. 25.  
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apenas os porcos tinham “pleno” domínio da leitura e escrita, pelo qual passaram a 

ampliar sua condição de poder absoluto e usufruir dos bens superiores. Aqueles 

que, contudo, aprendiam um pouco, passaram a doutrinar outros, como ocorreu com 

a gata, que doutrinou os pardais. Em alguns casos, houve aqueles que aprenderam 

a ler bem, como o burro Benjamin, que era considerado sábio, porém não lhe era 

possível exercer essa faculdade. A ausência de consciência e de senso do real 

foram fatores determinantes para o aniquilamento de toda forma de resistência.  

Conforme elucida Adorno, a semiformação funciona como um malefício que 

visa perpetuar uma forma dominante de pensamento, que por ela é possível, mesmo 

com toda possibilidade de difusão de informações.143 Além disso, poderá 

inevitavelmente, conduzir a uma forma legitimada de pensamento que orienta a 

barbárie. A conformação e a adaptação à realidade das coisas por meio de 

postulados fixos e determinados produzem uma aceitação passiva e perigosa à 

cultura e aos sujeitos, que passam a reforçar ideologias e retrocessos culturais.  

Para Adorno, “na hipóstase do espírito, mediante a cultura, a reflexão glorifica 

a separação social colocada entre o trabalho do corpo e o trabalho do espírito”144, de 

modo que as contradições evidentes, como a injustiça, sejam justificadas por meio 

de uma forma de pensamento superior, que condiciona e estabelece novas relações 

de poder, lançando mão de falsas racionalidades ou racionalidades objetivas. A 

formação cultural deixa progressivamente de lado os conteúdos que dizem respeito 

à humanidade, absolutizando-se como fim em si mesma (espiritualmente), conforme 

sua apropriação pela classe burguesa, que ao dispor dos bens e das condições 

estratégicas na esfera social, cria mecanismos para a conformação a um estado 

“racionalmente” organizado, segundo sua lógica de poder, na qual “o próprio espírito 

se converte em fetiche, em superioridade do meio organizado universal sobre todo 

fim racional e no trabalho da falsa racionalidade vazia”.145  

Segundo Adorno, o conceito de formação se emancipa com a burguesia no 

sentido de que passa a ser objeto de preocupação e reflexão, devendo essa ideia 

corresponder a uma sociedade de liberdade e igualdade.146 Entretanto, ocorre um 

desentendimento desses fins, que apontavam para uma sociedade autônoma, sem 

                                                             
143 Cf. ADORNO, 2010, p. 8 et seq.  
144 Ibidem, p. 11. 
145 Ibidem, p. 14. 
146 Ibidem, p. 13. 
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status e sem exploração, mas que, aos poucos, vão se transformando em monopólio 

ideológico e dominante, por meio do qual se desvincula do real. 

De acordo com Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira, em referência direta ao 

pensamento dos frankfurtianos, é preciso observar as consequências produzidas 

pela objetivação da racionalidade na forma da técnica na sociedade capitalista atual, 

na qual é possível enxergar meios objetivos para se eliminar a miséria, mas, 

inversamente, o que se constata é a reprodução das formas miseráveis e também 

da barbárie.147 Adorno e Horkheimer não acreditam que tais contradições sejam 

exclusivas do capitalismo, de modo que é possível percebê-las desde muito antes 

na história da humanidade. Mas é necessário observar que o projeto da Aufklärung e 

do progresso científico no contexto da modernidade, todavia, surgem a partir da 

intenção de livrar o homem do medo, da insegurança e da crença em explicações 

irracionais e, ao mesmo tempo, como condição para ganhos práticos e objetivos, 

alcançados pela dedução, previsão e calculabilidade das coisas. E não se pode 

deixar de observar o modo como as relações de produção permeadas pela divisão 

social do trabalho alteram a vida como um todo. 

 

Uma vez que já conhecemos de antemão a forma como devemos nos 
comportar em todas as situações, fica difícil recusar o aplauso à 
racionalidade intrínseca a essa sociedade. Mas, mesmo diante de todos os 
avanços técnicos, produtos engendrados pela divisão social do trabalho 
cada vez mais complexa, fica presente a sensação de que algo está errado. 
Essa sensação se recrudesce quando observamos a nítida relação entre o 
desenvolvimento das forças produtivas e a devastação irrefreável das 
naturezas interna e externa.148 

 

Podemos observar aqui o paradoxo existente entre progresso da razão e da 

técnica em relação à emancipação humana, pois as forças que engendram o 

progresso nem sempre se voltam para o humano ou para os fins necessários a uma 

sociedade justa e que se realize concretamente em suas condições de produção.  

A divisão social do trabalho e a complexidade criada nos modos de produção 

facilitaram o processo de alienação na sociedade administrada. Dessa forma, nem 

sempre a racionalidade e a lógica que regem as sociedades são, em si mesmas, 

suficientes para que alcancemos um mundo socialmente mais justo, menos desigual 

                                                             
147 ZUIN, A. A. S.; PUCCI, B.; RAMOS-DE-OLIVEIRA, N. Adorno: o poder educativo do pensamento 
crítico. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 45-46.  
148 Ibidem, p. 48 
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e no qual os sujeitos possam se desenvolver em todas as suas dimensões, 

conscientes da realidade e preparados politicamente. Ao contrário, ao se converter 

em vontade de domínio pelas esferas de poder, a razão abandona a virtude, os 

valores e os fins humanos. Assim, como não há fins éticos, abre-se espaço para que 

a violência e a barbárie se instaurem, em nome de outros fins, com conivência ou 

indiferença dos indivíduos, que acabam por se acomodar a tais formas socialmente 

estabilizadas.  

Em “Eclipse da razão” (1947), Max Horkheimer aborda este aspecto de 

declínio do sujeito moderno ao mesmo tempo de desilusão em relação ao progresso 

e à capacidade de reagir diante da manipulação e da crescente desumanidade que 

acomete o mundo atual.  

 

As esperanças da espécie humana parecem hoje mais distantes de serem 
realizadas do que mesmo nas épocas ainda tateantes em que primeiro 
foram formuladas pelos humanistas. Parece que enquanto o conhecimento 
técnico expande o horizonte da atividade e do pensamento humanos, a 
autonomia do homem enquanto indivíduo, a sua capacidade de opor 
resistência ao crescente mecanismo de manipulação de massas, o seu 
poder de imaginação e o seu juízo independente sofreram aparentemente 
uma redução.149 

 

Para Horkheimer, é inevitável reconhecer o contínuo processo de 

desumanização a que chegamos e que tende a anular o próprio homem. Para 

compreensão desse problema, propõe uma reflexão profunda acerca do próprio 

conceito de razão, sobretudo quando fundado nas noções de objetividade e 

subjetividade. Ao prefaciar a obra, Horkheimer manifesta críticas ao progresso e ao 

modelo de racionalidade dos sistemas atuais, que “tendem a obliterar a própria 

substância da razão”.150 Seguindo a mesma linha de pensamento de Adorno, tais 

considerações surgem no contexto pós Segunda Guerra Mundial e no qual a 

violência e a barbárie chegaram ao extremo, desprezando-se a vida em nome do 

poder e da ambição. Diante desse fato histórico tão recente e que ainda nos ameaça 

como um espectro de um passado que muitas vezes se quer esquecer, não é 

possível deixar de considerar o perigo de abdicar da reflexão sobre questões éticas, 

                                                             
149 HORKHEIMER, M. Eclipse da razão. Trad. Sebastião Uchoa Leite. 7. ed. São Paulo: Centauro 
Editora, 2007, p. 7.  
150 Ibidem, p. 8.  
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e que essa nos faça pensar acerca da sociedade que queremos e sob quais valores 

podemos construí-la.  

Olhando para a história recente e também para o presente, nota-se que a 

expansão do conhecimento científico não bastou suficientemente para que houvesse 

o progresso da humanidade em termos de respeito à vida, aos direitos, às 

diferenças. Ao contrário, podemos perceber os rastros de um crescente processo de 

desumanização em curso. Para Silva, esse processo, tal qual destaca Horkheimer, 

refere-se a uma dominação de várias instâncias do vivido em torno de uma 

“totalidade”, que pretende tudo administrar, de forma que “a autonomia dos 

indivíduos e sua capacidade de opor resistência aos mecanismos da dominação, 

mediante o uso independente de seus juízos, encontrar-se-iam reduzidas”.151 

A moral iluminista serviu aos interesses da classe burguesa na medida em 

que se transforma em modelo universal de comportamento que sobrepõe a razão 

aos sentidos, “culminando no dever da feliz apatia, eleita em nossos dias como a 

virtude moral por excelência”.152 Não tarda até que as massas, sob os ditames da 

lógica do capital, absorvam e assimilem esse modelo moral, que se encontra, 

sobretudo, nos processos formativos e educacionais. O chamado Welfare State 

introduz a necessidade de identificação dos indivíduos com uma nova ideia de 

sociedade e de cultura, que devem ser a ela integrados. Esta sociedade de bem-

estar, conforme apresentam Adorno e Horkheimer, inviabilizaria uma consciência 

trabalhadora, como pensado por Marx, pois o faria assimilar uma realidade que se 

impõe, já não mais pela dominação objetiva, mas de modo anônimo e oculto. Dessa 

forma, as massas passam a ser manipuladas, cada vez mais distantes da autonomia 

e da capacidade de autoconsciência.  

“O indivíduo tornou-se um obstáculo à produção”153, dizem Adorno e 

Horkheimer em menção às consequências do processo econômico recente, que 

conduziu à indiferença pelo indivíduo – agora orientado e informado por um 

esquema de “estereotipia”, não mais pelo juízo próprio.  

 

Na sociedade industrial avançada, ocorre uma regressão a um modo de 
efetuação do juízo que se pode dizer desprovido de juízo, do poder de 

                                                             
151 SILVA, D. J. Ética e Educação para a sensibilidade em Max Horkheimer. Ijuí: Unijuí, 2001, p. 22. 
152 Ibidem.  
153 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 167. 
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discriminação. Quando o fascismo substituiu no processo penal os 
procedimentos penais complicados por um procedimento mais rápido, os 
contemporâneos estavam preparados economicamente para isso; eles 
haviam aprendido a ver as coisas, sem maior reflexão, através dos modelos 
conceituais e termos técnicos que constituem a estreita ração imposta pela 
desintegração da linguagem.154 

  

O trecho insere-se na análise dos autores acerca modos de produção 

capitalista e do tipo lógica econômica que estrutura a forma do trabalho e a vida dos 

indivíduos, que podem tornar-se não apenas alienados do ponto de vista da 

dominação econômica e das classes sociais, mas também dos diversos campos da 

vida social, que deixa de ser refletida, prevalecendo o clichê sobre a percepção e 

experiência. Isso ocorre também pela indústria da informação a que as pessoas 

estão constantemente sujeitas e que acabam fazendo o papel de orientar, ao ponto 

que “o percebedor não se encontra mais presente no processo de percepção”.155  

Em análise da forma contemporânea do capitalismo, Dardot e Laval 

apresentam em “A nova razão do mundo”156 uma compreensão profunda e 

detalhada dos desdobramentos históricos do capitalismo clássico até que esse 

passe à forma do modelo neoliberal.157 Para os autores, o neoliberalismo não deve 

ser entendido apenas como um sistema estritamente econômico ou como uma 

ideologia situada historicamente. Esse é, acima de tudo, um modelo que impõe uma 

racionalidade política e uma ordem mundial específicas (seguida tanto pela nova 

direita quanto pelas esquerdas modernas) e que, por isso, deve ser compreendido a 

partir de sua genealogia e das formas pelas quais se renova e se perpetua apesar 

de tantas crises e catástrofes que produz.158 Diferentemente do liberalismo clássico, 

o modelo neoliberal não se configura por princípios teleológicos ou por valores que 

prezam pela relação diacrítica com a autoridade estatal – uma vez que essa passa a 

ser vista como ente horizontal, mas principalmente pelo princípio de eficácia e 

                                                             
154 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 166.  
155 Ibidem.  
156 DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São 
Paulo: Boitempo, 2016.  
157 Segundo os autores, o neoliberalismo surge a partir da crise econômica, política e doutrinal nos 
anos 30 e introduz uma distância em relação ao liberalismo dogmático do século XIX (uma revisão 
explicita do velho laissez-faire). Duas grandes correntes vão se destacar a partir do Colóquio Walter 
Lippmann em 1938: a corrente do ordoliberalismo alemão, representada sobretudo por Walter Eucken 
e Wilhelm Röpke, e a corrente-austro americana, representada por Ludwig von Mises e Friedrich 
Hayek. Cf. Ibidem, p. 33. 
158 Ibidem, passim. 
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individualidade, que cultua e se inspira numa lógica do we are the champions, na 

qual cada indivíduo deve se tornar a “empresa de si”.  

 

O neoliberalismo, portanto, não é herdeiro natural do primeiro liberalismo, 
pois não retoma a questão dos limites do governo do ponto em que ficou. 
[...] Não se pergunta mais sobre que tipo de limite dar ao governo político e 
ao mercado (Adam Smith), aos direitos (Locke) ou ao cálculo da utilidade 
(Jeremy Bentham), mas sim, sobre como fazer do mercado tanto princípio 
do governo dos homens como o do governo de si.159  
 

 
 Esta nova razão mundial tem como marco o fato de não se limitar ao campo 

econômico, mas de influenciar diretamente os mais variados setores e esferas da 

vida social, sobretudo a política e a governabilidade. Dessa forma, é preciso 

perceber sua capacidade de “alterar radicalmente o modo de exercício do poder 

governamental, assim como as referências doutrinais no contexto de uma mudança 

das regras de funcionamento do capitalismo.160 Não se pode, portanto, subestimar o 

potencial que este modelo possui frente a capacidade de reagir e criar mecanismos 

de influência a fim de que interesses prevaleçam. Há sinais evidentes de que direitos 

conquistados historicamente (como cidadania) encontram-se ameaçados perante 

uma onda de pós-democracia. Trata-se da própria corrosão da dimensão pública e 

democrática, que tende a alterar o princípio de distribuição a partir da revisão da 

velha política do laissez-faire.  

 

2.2 Indústria Cultural, trabalho e novas dinâmicas de produção 

 

O processo de consolidação do modelo econômico liberal relaciona-se com a 

semiformação cultural, que estabelece fronteiras pela assimilação do trabalho e seu 

papel no campo da formação cultural. Para Adorno, no capitalismo tardio, observa-

se algo contrário ao que ocorreu com a sociedade burguesa no passado em termos 

de consciência da realidade, uma vez que “o proletariado, ao começar o capitalismo 

avançado, era socialmente extraterritorial, objeto das relações de produção e só 

sujeito enquanto produtor”.161  

                                                             
159 DARDOT; LAVAL, 2016, p. 34.  
160 Ibidem, p. 190.  
161 ADORNO, 2010, p. 14. 
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O trabalhador tende a não mais se perceber como sujeito histórico e como 

agente transformador da realidade social, pois lhe falta a consciência e a capacidade 

de refletir o vivido. A estabilização e o reforço da semiformação torna-se um 

obstáculo quase que intransponível para a superação dessa condição, uma vez que 

os mecanismos que a tornam mais efetivamente eficaz são cada vez mais 

sofisticados. Todavia, no atual contexto, os meios de comunicação de massa, a 

internet, os blogs financiados por grupos de interesse, podem funcionar como 

importantes instrumentos para a ideologia das massas e adaptação dos indivíduos, 

suscetíveis às informações fáceis. Conforme diz Adorno, “a ideologia encobre 

amplamente a grande cisão, inclusive àqueles a quem cabe suportar lhe a carga”.162 

São barreiras sociais que cada vez mais fluem nas sociedades atuais, 

conformando as massas à condição de “não ser” e utilizando-se para isso um 

aparato de comunicação que lhes fornece “bens de formação cultural”. Dessa forma, 

os indivíduos são mantidos em seu devido lugar, de forma que nada tenham de valor 

a reivindicar, porque são conformados pelos conteúdos da formação cultural e pelos 

instrumentos de mercado. Segundo Adorno, ocorre que o processo real de formação 

foi negado por um processo objetivante e que faz da estrutura social e sua dinâmica 

um impedimento os bens cultuais a parte dos indivíduos.  

 É fundamental decifrar o papel da semiformação (Halbbildung) no processo 

de estabelecimento do modelo de sociedade atual, uma vez que esta pode ser 

definida, segundo Maar, como “a determinação social da sociedade contemporânea 

capitalista” e que deve ser compreendida, como tarefa necessária da teoria e da 

educação, sobretudo em seu aspecto de reprodução material e de adequação ao 

vigente.163 Nesse caso, é preciso identificar o que está oculto no modelo se 

semiformação real, ou seja, compreendê-lo a partir de suas determinações objetivas 

e concretas que conduzem à reificação164. Para Adorno, 

                                                             
162 ADORNO, 2010, p. 13. 
163 MAAR, W. L. Adorno, Semiformação e Educação. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 24, n. 
83, p. 459-476, ago. 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v24n83/a08v2483.pdf>. 
Acesso em: 25 abr. 2017, p. 459.  
164 De acordo com Matos, a reificação “radicaliza o fenômeno do caráter fetichista das mercadorias. 
Na reificação invertem as relações entre o homem e os produtos de seu trabalho. O universo da 
reificação impossibilita que o homem, que transforma a natureza e cria produtos, se reconheça em 
seus objetos, em suas criações. O homem ‘não se contempla a si mesmo no mundo que ele criou’: 
são as mercadorias que se contemplam a si mesmas num universo que elas próprias criaram”. Cf. 
MATOS, O. C. F. A Escola de Frankfurt: luzes e sobras do iluminismo. São Paulo. Moderna, 1995, 
p. 31.  

http://www.scielo.br/pdf/es/v24n83/a08v2483.pdf
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no clima da semiformação os conteúdos objetivos, coisificados e com 
caráter de mercadoria da formação cultural, perduram à custa de seu 
conteúdo de verdade de suas relações vivas com o sujeito vivo, o qual, de 
certo modo, corresponde a sua definição.165 

 

Ainda que em certos momentos se valorize a popularização da formação 

(nesses moldes) e o acesso dos indivíduos a determinados conhecimentos, não se 

pode negar a continuidade da semiformação, que também se atualiza, servindo a 

novos interesses de mercado. Tal situação é intensificada pela Indústria Cultural, 

seja pela mídia ou por outros instrumentos de difusão da informação que “perpetua 

essa situação, explorando-a e se assumindo como cultura em consonância com a 

integração [...]. Seu espírito é a semicultura, a identificação”.166 Por mais que se 

assuma parâmetros a partir de “modelos” ou “ideais” com os quais alguns grupos se 

identificam, esses mostram-se distantes de possibilidades reais de emancipação. Diz 

Adorno que “a formação tem como condições a autonomia e liberdade”167, porém 

cada indivíduo deve se submeter às estruturas heteronômicas para formar-se, nas 

quais, contrariamente, já se encontram as barreiras para a própria formação. Nesse 

ponto, é preciso reconhecer que esta é uma realidade estrutural e ampla, que não se 

reduz às questões pedagógicas de forma isolada.  

Ao alterar a concepção de cultura de “massas”, no sentido de que as massas 

(os sujeitos) mesmas seriam autoras ou reivindicassem uma cultura para si, 

substituindo-a por Indústria Cultural, Adorno e Horkheimer já apresentam, de 

antemão, o caráter de reprodução social sob os ditames do sistema capitalista atual. 

Essa reprodução refere-se, sobretudo, a disseminação de bens e comportamentos 

padronizados, mas também de um tipo de consciência que se difunde, fazendo com 

que as massas assimilem determinados conteúdos pela informação. A sociedade, 

que é cultural, passa a assimilar (subjetivamente) as ideias por meio da reprodução 

orientada pela Indústria Cultural, configurando seu papel de formação, no sentido de 

que reproduz e garante a vigência dessa consciência reproduzida. Desse modo, 

deve-se observar o caráter afirmativo deste processo de assimilação da cultura, ou 

                                                             
165 ADORNO, 2010, p. 19. 
166 Ibidem.  
167 Ibidem.  
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seja, “as ‘massas’ são semiformadas afirmativamente para confirmar a reprodução 

continuada do vigente como cópia pela indústria cultural”.168 

 A classe trabalhadora, que para Marx constituíra-se como sujeito da 

revolução, agora também se vê integrada às estruturas da Indústria Cultural, de 

modo que cada vez mais se encontra reificada, pela divisão do trabalho e pela lógica 

de mercado que se impõe a todas as dimensões do social. O progresso da técnica, 

atrelado aos interesses escusos das classes dominantes, sobretudo pela 

capacidade de reprodução de bens padronizados, tem estreita ligação com esses 

objetivos, de modo a garantir sua eficácia. Entretanto, observa Adorno e Horkheimer 

que 

 

o que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder 
sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem 
sobre a sociedade. A racionalidade técnica é hoje a racionalidade da própria 
dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si 
mesma.169 
 

 
Nesse ponto, os autores denunciam a coesão que existe entre as invenções 

mais sofisticadas (automóveis, cinema, bomba-atômica) com o todo a qual se 

prestam, como um elemento nivelador que não se dissocia da economia a qual 

servem, como a injustiça. Não se trata, portanto, apenas de pensar em evolução da 

técnica, mas de sua função social a serviço do poder.170 Na compreensão de Maar, 

seguindo o entendimento dos frankfurtianos, “a semiformação está em estreita 

relação seja com a razão instrumental seja com a função social da tecnologia”.171 A 

sociedade de massas configura-se como forma social vigente do processo de 

reprodução que atende aos interesses do capital, que encontra na formação seu 

estado de continuidade. Como esse modelo é a semiformação, cria-se certo 

“embaralhamento” na percepção da realidade tal qual ela é, tornando as 

contradições e as diferenças de classes quase que imperceptíveis ou justificadas 

pela ideologia.  

                                                             
168 MAAR, 2003, p. 461.  
169 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100.  
170 Nesse trecho, os autores apresentam como exemplo a passagem do telefone ao rádio, na qual se 
pode notar claramente os papeis que os configuram. No telefone ainda se preserva a individualidade 
do sujeito. E no rádio, que é um dispositivo democrático em seu alcance, percebe-se a força da 
transmissão, uníssona, pela qual o ouvinte não exerce a réplica, mas é absorvido, autoritariamente, 
pela programação oficial. Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100. 
171 MAAR, op. cit., p. 461. 
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A função que o esquematismo kantiano atribuía ao sujeito, a saber, referir 
de antemão a multiplicidade sensível aos conceitos fundamentais, é tomada 
aos sujeitos pela indústria. O esquematismo é o primeiro serviço prestado 
por ela ao cliente. Na alma deveria atuar um mecanismo secreto destinado 
a preparar os dados imediatos de modo a se ajustarem ao sistema da razão 
pura. Mas o segredo está hoje decifrado. Muito embora o planejamento dos 
mecanismos pelos organizadores dos dados, isto é, pela Indústria Cultural, 
seja imposto a esta pelo peso da sociedade que permanece irracional 
apesar de toda racionalização, esta tendência fatal é transformada em sua 
passagem pelas agências do capital do modo a aparecer como o sábio 
desígnio dessas agências.172 

 

O que se nota é que o sujeito, que para Kant seria o princípio esclarecedor da 

realidade, da qual poderia compreender os dados e assimilá-los racionalmente, 

agora é sujeitado, pois não lhe cabe esforçar-se para decifrar o que já vêm 

processado, organizado e subentendido. A exortação kantiana do sapere aude 

torna-se anacrônica e, aparentemente, desnecessária perante a “facilidade” do 

saber de prateleira.  

O sociólogo estadunidense e professor da Universidade de Maryland, George 

Ritzer, que vem estudando há algum tempo os padrões americanos de consumo e 

comportamento na era da globalização, criou o termo “mcdonaldização” para se 

referir a um modelo de sociedade que dá ênfase à eficiência, previsibilidade e 

calculabilidade das ações e resultados, gerando o controle sobre as incertezas. Há, 

nesse caso, uma racionalização do comportamento a partir de vantagens e 

promessas que acabam sendo assimiladas positivamente pelas pessoas, já que 

cumprem uma função que atende aos padrões sociais, que prezam pela facilidade, 

por um mundo onde as escolhas já foram feitas, uma vez que as melhores 

combinações já vêm prontas no cardápio, poupando os indivíduos do “incômodo” de 

ter que decidir.  

 

Essas vantagens são amplamente discutidas nas escolas e nos meios de 
comunicação de massas. De fato, estamos sob o risco de sermos seduzidos 
pelas incontáveis vantagens já oferecidas, e prometidas para o futuro, pela 
racionalização. O resplendor dessas realizações e promessas serviram para 
distrair a maioria das pessoas dos graves perigos colocados pela 
progressiva racionalização. Em outras palavras, ultimamente estamos 

                                                             
172 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p.103.  



85 

 

preocupados com as consequências irracionais que frequentemente fluem 
de sistemas racionais.173  

  

O autor chama a atenção, para além desses padrões de consumo, ao modelo 

de trabalho priorizado por esses sistemas, nos quais pessoas realizam funções que 

poderiam perfeitamente ser realizadas por robôs ou máquinas programadas. É o que 

se refere como a “substituição de tecnologias não humanas por humanas”, como um 

padrão de racionalização em que os trabalhadores são objeto funcional de um 

processo. Além disso, chama a atenção o quanto a aparente lógica de 

racionalização dos processos e do mundo pode esconder tamanha irracionalidade, 

que passam despercebidas.  

Há algumas décadas, Michael Apple, ao analisar as desigualdades entre 

trabalhadores por diferença de sexo e entre as minorias, já apresentara 

preocupação com o aumento desse tipo de emprego nos Estados Unidos, citando, 

inclusive, o McDonald’s, que empregava ao final dos anos 1980 milhões de 

trabalhadores, e crescia de maneira avassaladora no mundo todo em comparação 

com grandes outras empresas multinacionais. Observa que, além de serem mal 

remunerados, esses trabalhadores “tem pouca autonomia pelo próprio modelo 

operacional do serviço.174 

Mais recentemente o autor tem refletido criticamente sobre a expansão do 

projeto neoliberal e suas complexas relações de poder, de forma que essas devem 

ser analisadas com conhecimento crítico e profundo, “uma vez que a modernização 

conservadora está reestruturando nossas vidas e instituições”.175 Segundo Apple, a 

lógica neoliberal exalta valores que são incorporados às diversas instituições e 

também à vida dos profissionais de diferentes segmentos, sobretudo a de que “todos 

devem ser empreendedores”.176 Dessa forma, há o perigo de que esses valores e 

ideais, uma vez entendidos a partir de uma racionalidade gerencial e mercadológica, 

tendem a se ampliar e dificultar a compreensão da realidade (as desigualdades e 

injustiças), gerando muitas vezes falsas crises e resoluções aparentemente 

                                                             
173 RITZER, G. The Macdonaldzation of society. The Journal of American Culture, v. 6, n. 1, p. 371-
379, jun. 2004. Disponível em: <http://fasnafan.tripod.com/mcdonaldization.pdf>. Acesso em: 28 fev. 
2017. [tradução nossa].  
174 APPLE. M. Mestros y textos: una economía política de las relaciones de clase y de sexo en 
educación. Barcelona: Ediciones Paidós, 1989, p. 137. [tradução nossa].  
175 Idem. Para além da lógica do mercado: compreendendo e opondo-se ao neoliberalismo. Trad. 
Gilka Leite Garcia. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, p. 78.  
176 Ibidem, p. 137.  
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eficientes. Contra isso, é preciso “ampliar a noção de nós e reconhecer as 

realidades cotidianas múltiplas e contraditórias que governam os efeitos”.177 

É nesse sentido que Dardot e Laval expõem a chamada lógica do “homem 

empresarial”, suscitada sobretudo pelas correntes que defendiam a ação individual e 

a concorrência como formas de garantia da ordem social.178 Essa noção passa pela 

exaltação de princípios que valorizam a competição individual em detrimento do 

social e do coletivo, vendo esses como ameaças ao progresso da democracia de 

mercado, ou seja, o que afetaria a mais plena “democracia do consumidor e abre 

caminho para o despotismo totalitário é a intrusão de princípios éticos heterogêneos 

ao processo do mercado, que não sejam o do interesse”.179 Nesse processo, o 

Estado passa a ter um papel importante, mas sempre secundário, pois estará 

sempre susceptível às demandas de grupos e segmentos sociais alheios aos 

objetivos do lucro e da expansão dos interesses do mercado. O Estado, portanto, 

tende a ser um agente diminuto, que operaria segundo a pauta de grupos de 

interesse privado.180 

Para Apple, a direita está se impondo na educação pela privatização e ao 

mesmo tempo por um programa modernamente conservador (mas por quais 

valores?), de modo que novas burocracias e formas de controle se impõem às 

relações pedagógicas.  

 

Ao invés de encaminharem a um aumento da autonomia, as vidas diárias 
dos professores em sala de aula, em muitos casos, estão se tornando cada 
vez mais limitadas, cada vez mais sujeitas a lógicas administrativas que 
visam tornar mais rígidos os controles sobre os processos de ensino e os 
currículos, em muitos países, (embora se enfatize a autonomia e 
descentralização).181  

 

Segundo Silva, o sucesso do novo capitalismo depende da criação de uma 

cultura mais ampla, centrada precisamente nos valores e novos objetivos da nova 
                                                             
177 APPLE, 2005. 
178 Von Misses e Hayek veem a concorrência de mercado como um processo de descoberta da 
informação, na qual o sujeito tenta superar e ultrapassar o concorrente na busca por oportunidades e 
lucro. Ambos não são afeitos ao que consideram ideologia de democracia ilimitada baseada no mito 
da soberania do povo e justiça social. Cf. DARDOT; LAVAL, 2016, p. 135. 
179 Ibidem, p. 137.  

180 Von Misses apresenta dois processos: Estado – agente do destrucionismo (que levaria ao 
totalitarismo e à regressão econômica) e Capitalismo – agente empreendedor, que a partir da ação 
individual e do processo de mercado, daria equilíbrio à ordem social. Cf. DARDOT; LAVAL, 2016, p. 
133-134.  
181 APPLE, M. Conhecimento oficial: a educação democrática numa era conservadora. Trad. Maria 
Isabel Edelweiss Bujes. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 175-176.  
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dinâmica da produção e do consumo, sendo que a criação dessa cultura “depende, 

por sua vez, de um processo educativo e pedagógico que, num contexto de um 

projeto de hegemonia, não pode ficar restrita à esfera do trabalho”.182 Nesse sentido, 

essa cultura de consumo e seus valores envolve também as escolas e os currículos 

não apenas de forma indireta e subliminar, mas muitas vezes de forma objetiva, na 

forma de “modelos” curriculares.  

 

Ao mesmo tempo que existe uma pedagogia e um currículo por assim dizer 
mais indireto do novo capitalismo, existe também uma intervenção 
pedagógica e curricular mais direta naqueles casos em que grandes 
empresas compram ou adotam escolas e desenvolvem um currículo 
baseado nos seus produtos e nos valores que lhe são associados. Existem 
assim, nos EUA, escolas que adotam currículos do McDonalds, da Mattel 
(currículo Barbie), da Disney. Não é difícil ver, por exemplo, que tipo de 
conhecimento nutricional será transmitido por um currículo McDonalds.183 

 

De acordo com o autor, tamanha é a força da lógica capitalista e suas novas 

dinâmicas de produção e consumo que as escolas e os currículos acabam por 

reproduzirem valores que se interligam com múltiplas e amplas instâncias de poder, 

que afetam diretamente a escola e a formação, da qual também depende a 

sustentação desses valores.  

A preocupação com a semiformação e seu potencial nocivo de fazer esvair a 

experiência dos sujeitos com o pensamento e com a capacidade de discernimento é 

ressaltada em “Dialética do Esclarecimento”, como nesta passagem que diz: 

 

A tendência à falsa projeção é tão fatalmente inerente ao espírito que ela, 
esquema isolado da autoconservação, ameaça dominar tudo o que vai além 
dela: a cultura. A falsa projeção é o usurpador do reino da liberdade e da 
cultura. A paranoia é o sintoma do indivíduo semicultivado. Para ele, todas 
as palavras convertem-se num sistema alucinatório, na tentativa de tomar 
posse, pelo espírito de tudo aquilo que sua experiência não alcança, de dar 
arbitrariamente um sentido ao mundo que torna o homem sem sentido, mas 
ao mesmo tempo se transformam também na tentativa de difamar o espírito 
e a experiência de que está excluído e de imputar-lhes a culpa que, na 
verdade, é da sociedade que o exclui do espírito e da experiência.184 

 

                                                             
182 SILVA, T. T. Educação, trabalho e currículo na era do pós-trabalho e da pós-política. In: 
FERRETTI, C. J.; SILVA JR., J. R.; OLIVEIRA, M. R. N. S. (Orgs.). Trabalho, formação e currículo: 
para aonde vai a escola? São Paulo: Xamã, 1999. p. 75-84, p. 79.  
183 Ibidem, p. 79.  
184 ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 161.  
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O indivíduo semiculto, nesse caso, ao invés de experimentar, pela cultura, o 

pensamento, a criação e a capacidade de refletir a realidade, apenas assimila, de 

modo sempre parcial e limitado, os conteúdos que lhe cabem, pois é excluído da 

experiência de pensar. No entanto, acredita que tudo o que sabe é suficiente porque 

percebe certa racionalidade em tudo isso, de modo que não haja espaço para que 

as contradições sejam percebidas.  

Adorno, embora reconheça que a sociedade ainda é de classes, chama a 

atenção para a questão de que não apenas o momento ideal da tomada de 

consciência por parte dos sujeitos é necessário (como a consciência de classes), 

mas principalmente a interpretação crítica do presente que se realiza na forma social 

determinada pelas condições materiais e históricas. Esse processo deve ser visto 

criticamente como continuidade do pensamento vigente, que ocorre na cultura de 

modo afirmativo e não emancipador. A classe social burguesa também se torna 

semiformada, pois reproduz a forma social da cultura como “todo” aparentemente 

coeso e justificável a partir das determinações sociais, sobretudo pela disseminação 

de um ideal de verdade ilusória, que tende a ocultar a opressão, como é de seu 

interesse.185 

Na Indústria Cultural se reproduz os objetos e bens culturais, as relações e o 

pensamento acerca da realidade como todo, que tende a ocultar as mazelas sociais 

pela ideologia (agora a própria sociedade) e pela integração dos indivíduos às 

formas sociais. A semiformação tende a perpetuar o sujeito à condição de sujeição, 

como garantia do modelo vigente de dominação e entorpecimento do pensamento, e 

da experiência por um modo de subjetividade que atende aos interesses do capital.  

 Compreende-se, portanto, que “a semiformação seria a forma social da 

subjetividade determinada nos termos do capital”186, sendo ao mesmo tempo um 

meio para sua própria consolidação e permanência da cultura e, contraditoriamente, 

o sujeito desse processo. Eis uma inversão, cujo efeito é o distanciamento cada vez 

maior do próprio sujeito em relação a autonomia e liberdade.  

Os frankfurtianos retomam as noções de cultura e civilização pelas quais 

tradicionalmente se compreendia que a primeira se referia aos bens do espírito e a 

segunda ao mundo do trabalho e da reprodução material concreta. Dessa forma, 

                                                             
185 MAAR, 2003, p. 462.  
186 Ibidem, p. 467. 
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concluem que as antigas promessas alimentadas por ideais de que a felicidade e os 

bens seriam possíveis no plano subjetivo não se cumprem, justamente porque 

apenas uma minoria (que detém os meios de produção) os possuía. A maioria 

sempre estivera e permanecia excluída do acesso aos bens culturais, como a arte e 

o lazer, e também dos materiais. Conforme compreende Marcuse, com o passar do 

tempo, a separação entre civilização (produção material) e cultura (bens espirituais), 

que serviam para justificar o trabalho forçoso (necessidade) e ao mesmo tempo 

alimentar a promessa de alcance dos bens culturais (liberdade), mostra-se 

insuficiente e frágil quanto à capacidade de garantir o sistema de reprodução 

material.187 

Segundo Freitag,  

 

a fim de deixar os trabalhadores dóceis e submissos, não bastava recorrer à 
dicotomia entre civilização e cultura, entre escassez material externa e 
riqueza espiritual interna. Tornou-se imperioso mudar padrões de 
organização da produção cultural que foi sendo gradativamente cooptada 
pela esfera da civilização, isto é, sendo absorvida pelo sistema de produção 
de bens materiais que reestruturou inteiramente as formas de circulação e 
consumo da cultura.188 

 

 Os bens culturais, ora tidos como conteúdos representados nas obras de arte 

e no pensamento filosófico e literário, deixam de ser artigos de acesso restrito a 

poucos para se tornarem bens acessíveis e de consumo das massas. Para Freitag, 

fica claro que Marcuse num primeiro momento havia acreditado que a dissolução da 

obra de arte no plano da materialidade do trabalho haveria de extinguir a própria arte 

(como produção), pois perderia sua razão de ser diante da socialização desses bens 

– o que seria algo positivo. Mais tarde, ao perceber que as coisas tomaram outro 

rumo, muda de posição a respeito do papel da arte e da cultura, uma vez tomadas 

pela Indústria Cultural. 

A revolução tecnológica industrial torna possível a reprodução dos bens que, 

outrora, eram vistos como raridades e de acesso limitado à elite burguesa. Esse 

avanço progressivo de dissolução da arte como ideal do espírito, viabilizado pelo 

avanço das técnicas de reprodução, conforme elucida Benjamim em “A obra de arte 

na era de sua reprodutibilidade técnica” (1936), acaba por promover a reprodução 

                                                             
187 MARCUSE, H. Sobre o caráter afirmativo da cultura. In: Cultura e Sociedade. Trad. Wolfgang Leo 
Maar. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 
188 FREITAG, 1993, p. 70. 
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das obras em série, como cópia, como ocorre com a reprodução das artes visuais, 

chegando aos seu estágio mais elevado com a fotografia e o cinema – de forma que 

se dissolve a “aura” e o valor de culto das obras, ou seja, o que as sustentava pela 

tradição.189 Mesmo reconhecendo este processo de reprodutibilidade que destituía a 

obra de seu caráter aurático, Benjamin parecia confiar que não haveria 

consequências tão negativas, uma vez que a obra agora se “intensificaria”, 

adquirindo “uma nova qualidade: ela se tornaria acessível a todos. [Dessa forma] 

associa a ideia de ‘desauratização’ a de politização” 190, diferentemente da posição 

de Adorno e Horkheimer, para quem a perda da aura significa o “desvirtuamento da 

obra, sua dissolução na realidade banal, através da Indústria Cultural” pelo processo 

de massificação e democratização do consumo.191 A cultura, antes de elite, se torna 

cultura de massa, mas com uma falsa democratização, ao contrário do que 

imaginara Marcuse. É nesse ponto que Adorno e Horkheimer consideram que 

mesmo a arte é transformada em mercadoria, como ocorre com os outros bens 

apropriados pela Indústria Cultural. “Em consequência, a aparente reconciliação da 

cultura com a civilização foi uma falsa reconciliação, que traiu o ideal de felicidade, 

humanidade e justiça contido na esfera cultural”.192 

De fato, hoje grande parte das pessoas tem acesso às produções culturais e 

aos bens de consumo que se tornam cultura nas proporções que adquirem, como 

espetáculos de teatro, música, cinema e, principalmente, programas de TV, 

diferentemente do período pré-capitalista, que apenas poucos podiam desfrutar das 

produções artísticas. Mas podemos dizer que a democratização das produções e 

seu fácil acesso pelas massas é sinal do progresso ou da concretização da 

promessa da felicidade? Pelas condições objetivas atuais, seria possível vislumbrar 

na cultura a possibilidade de emancipação real?  

Tais questões confrontam a noção de formação cultural (Bildung) como 

construção de uma sociedade sem injustiças, com apreço a liberdade do indivíduo e 

as iguais condições para que se realizem, com aquilo em que se converteu em 

                                                             
189 BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: DUARTE, R. (Org.). O 
belo autônomo: textos clássicos de estética. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 277-312.  
190 FREITAG, 1993, p. 75-76.  
191 Ibidem, p. 76. 
192 Ibidem, p. 71.  
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vários aspectos, isto é, a semiformação (Halbbildung), que é intensificada pela 

Indústria Cultural como reprodução ilusória dos bens.  

 Conforme observam Zuin, Pucci e Ramos-de-Oliveira, a noção de formação 

cultural e seus objetivos, no contexto em que foi pensada por Adorno, se relaciona 

com próprio desenvolvimento da sociedade burguesa alemã para a qual se voltaram 

outros pensadores como Marx e Engels, no século XIX, e Norbert Elias e Arnold 

Hauser, no século XX, sobretudo na intenção de decifrar e exprimir a formação 

cultural de seu país. Talvez como consequência do fraco desempenho comercial da 

classe burguesa alemã no século XVIII, a elite do país demonstrava preocupação 

muito mais com os ideais do espírito, com a erudição e com a contemplação das 

produções artísticas, intelectuais e científicas produzidas como objetos culturais 

(Kultur), uma vez entendidas como sinais desses mesmos ideais. Essa classe 

distancia-se, assim, das questões políticas e das bases da sociedade.193 Embora 

acreditava-se que o período era de peculiar progresso cultural, intelectuais da 

época, como Marx e Engels e, mesmo mais tarde, Norbert Elias, evidenciaram o 

caráter ideológico que se sobrepunha à realidade efetiva, que ficava esquecida.  

Não se pode esquecer, contudo, que a formação cultural como proposta de 

esclarecimento da sociedade burguesa consistia na ideia de que o indivíduo é livre e 

racional e, sendo assim, pode direcionar seus impulsos para algo de grandeza 

maior. Entretanto, conforme entendimento de Adorno, ocorre uma “absolutização” do 

espírito, que tende a negar e excluir os responsáveis pela produção material e 

espiritual, que é a maioria marginalizada.  

Para Adorno, é fundamental perceber que “a formação tem como condições a 

autonomia e a liberdade”194, mas que essas foram substituídas por conteúdos 

objetivos coisificados pelo caráter de mercadoria da Indústria Cultural.  

Sendo assim, observa-se que a condição de semiformação está atrelada 

historicamente e socialmente à realidade reproduzida e, embora se configure nos 

moldes atuais como uma situação estrutural sedimentada pelo capitalismo tardio a 

fim de atender os interesses dominantes em seu momento subjetivo, não é 

intransponível ou perpétua, sobretudo se for compreendida criticamente, nas reais 

condições objetivas em que se realiza. Por outro lado, deve-se reconhecer seu 

                                                             
193 ZUIN, A.; PUCCI, B.; RAMOS-DE-OLIVEIRA, N., 2008, p. 57.  
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aspecto nocivo de perpetuação da realidade vigente, uma vez estruturada 

falsamente como formação. Nesse aspecto, até mesmo a não-cultura, como estado 

de ingenuidade, seria menos nociva que o estado de semiformação. 

 

A não-cultura, como mera ingenuidade e simples ignorância, permitia uma 
relação imediata com os objetos e, em virtude do potencial de ceticismo, 
engenho e ironia – qualidades que se desenvolvem naqueles não 
inteiramente domesticados -, podia elevá-los à consciência crítica. Eis aí 
algo fora do alcance da semiformação cultural.195 

 
Parece claro, nesse ponto, que a semiformação consiste numa forma de 

adaptação às condições vigentes, que tende a se perpetuar por meio da mera 

assimilação, do pensamento acrítico e conformado, e que por ter esse caráter é pior 

que um estado de ingenuidade ou ignorância, que ainda pode conservar um 

potencial crítico e de espanto. O conhecimento transformado em mera 

instrumentalização tende a obstruir a possibilidade de emancipação, pois perde de 

vista suas bases reais e as condições para se alcançar um mundo mais consciente, 

humano e existencialmente possível. Ou seja, é necessário o estranhamento da 

realidade e não se conformar a ela. Nesse sentido, para Adorno,  

 

[...] a formação (Bildung) não pode ser absolutizada em relação à sociedade 
e aos homens que a produziram, daí a sua asseveração de que vivemos 
numa época de anacronismos, pois devemos reivindicar uma formação 
cultural numa sociedade que a privou de sua base. Essa é a chance de 
sobrevivência da cultura, ou seja, a retomada da função de autocrítica, de 
sua qualidade de juízo existencial, na sociedade que debilita suas 
condições materiais e espirituais.196 
 

Mas como vislumbrar um espaço de formação que produza, primeiro, a 

consciência da semiformação e o modo como se dá na realidade efetiva? E mais, 

seria possível pensar num espaço em que o pensamento crítico possa existir, sem 

negar as formas sociais e as condições efetivas para a transformação social? 

Considerando tempos de liquidez dos valores e das relações, as crises políticas, 

econômicas e institucionais das últimas décadas, o cenário parece inexoravelmente 

desanimador quando pensamos em formação. Ao mesmo tempo, não é possível 

pensar que haveria outro modo de se questionar esses processos e a cultura vigente 

                                                             
195 ADORNO, 2010, p. 21. 
196 Ibidem, p. 39. 
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a não ser pela problematização da própria formação, pela autocrítica, pela 

resistência aos modelos absolutos.  

Parece claro que não são apenas soluções racionais e tecnológicas que 

possibilitarão avanços para a sociedade, que em suas formas sociais revelam o 

desprezo pelo humano e a falso esclarecimento. Como bem exemplifica Maar: 

“como pôde um país tão culto e educado como a Alemanha de Goethe desembocar 

na barbárie nazista de Hitler?”.197 Assim como o próprio Adorno, ao falar das 

relações cegamente existentes, refere-se à observação de Max Frisch de que “havia 

pessoas que se dedicavam, com paixão e compreensão, aos chamados bens 

culturais e, no entanto, puderam encarregar-se tranquilamente a práxis assassina do 

Nacional-socialismo”.198 Ou podemos pensar: como a educação vigente também 

pode conduzir ou reforçar o que deveria ser o seu contrário, isto é, a barbárie? Tais 

questões nos levam a pensar a educação em seu devir, na compreensão das 

condições históricas em que se realiza, “tendo como base a emancipação de todos 

no sentido de se tornarem sujeitos refletidos na história, aptos a interromper a 

barbárie”.199  

É preciso observar, contudo, qual é o ethos que conduz a formação na 

atualidade (neoliberal), quais valores são exaltados e quais princípios regem de fato 

os processos educacionais. A racionalização do desejo e a norma de si mesmo 

parecem dizer muito sobre a moralidade atual. Ela passa pela ideia de que cada 

indivíduo deve reger suas ações e esforços com vistas a realizar seus desejos e 

necessidades e que, para isso, devem unir todos os esforços possíveis. O 

imperativo da lógica do empreendedor é o “ajuda-te a ti mesmo”.200 Como 

determinação individual e esforço próprio, seria pouco provável que aí haja espaço 

para pensar na coletividade, no grupo ou nas questões que não digam respeito 

diretamente à vida particular. Para Dardot e Laval, 

 
ela é a ética do self-help [autoajuda]. Essa ética não é nova, mas faz parte 
do espírito do capitalismo original (já se encontrava em Benjamin Franklin e 
um século depois em Samuel Smiles, que publicou um livro intitulado Self-
help). Essa ética tem como base a moral pessoal do indivíduo, considerada 

                                                             
197 MAAR, 1995, p. 15.  
198 ADORNO, 2010, p. 10. 
199 Ibidem, p. 14.  
200 DARDOT; LAVAL, 2016, p. 331-332.  
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determinante e única e que poderia também constituir um modo de governo 
político. 201 

 

Não é raro encontrar nos modelos educacionais tais princípios, uma vez que 

esses se relacionam diretamente com o mundo do trabalho e com a vida social. 

Energia, ambição, iniciativa, cálculo, e responsabilidade pessoal são mantras 

repetidos no mundo empresarial e que se estendem à formação e à educação.202 O 

paradigma da formação para toda vida (long life training) atrelado à empregabilidade 

é uma estratégia significativa e que exerce grande influência nos modelos 

formativos. Por isso, “seria um erro digerir essa ética empresarial como engodo e 

usurpação. Essa é a ética do nosso tempo”.203  

A valorização do prazer e da realização pessoal (convertidos à ação individual 

e competitiva) passa pela ideia daquilo que “um homem faz de si mesmo” e 

“realização plena”, mas não pode ser confundida com uma espécie de hedonismo 

fácil ou existencialismo superficial. Segundo Dardot e Laval, de fato tais “virtudes” 

têm impacto direto na vida e nas relações dos indivíduos, uma vez que 

 

ela transforma o trabalho no veículo privilegiado da realização pessoal: 
sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um 
sucesso. O trabalho garante autonomia e liberdade, na medida em que é a 
maneira mais benéfica de exercermos nossas faculdades, empregarmos 
nossa energia criativa e provarmos nosso valor.204 

 

O perfil exaltado aqui tem um diferencial: é mais guerreiro e combativo, 

movido pela força, o vigor e o sucesso.205 Dessa forma, o mundo do trabalho será 

visto como caminho para o exercício de tais competências, uma vez que atrela a 

                                                             
201 DARDOT; LAVAL, 2016, p. 334.  
202 Dardot e Laval se utilizam dos princípios apresentados por Nikolas Rose em Inventing Ourselves: 
Psycology, Power and Personhood (Cambridge, Cambridge University Press, 1996). Cf. Ibidem, p. 
332. 
203 DARDOT; LAVAL, op. cit., p. 333.  
204 Ibidem, p. 334.  
205 Recorda-se aqui a noção nietzschiana da moral guerreira (nobre) e moral escrava (sacerdote), 
sendo a primeira associada ao herói trágico e combatente e a segunda à moral decante, resignada e 
de rebanho apregoada pelo cristianismo. Nietzsche viu na modernidade a decadência dos valores a 
partir da exaltação da resignação diante da vida. Entretanto, sua crítica aos valores tinha como pano 
de fundo a afirmação da vida como força criativa (dionisíaco), suscitada por uma visão trágica, para 
“além do bem e do mal” e dos ditames da razão. Cf. NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral: uma 
polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 1998. O comportamento 
combativo e guerreiro exaltado pelo modelo neoliberal, distante dessa máxima ética nietzschiana, 
aproxima-se muito mais de uma racionalidade e de uma lógica que submete o indivíduo à ideia de 
sucesso, mérito e vantagem.  
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lógica da produção a possibilidade de satisfação pessoal, a qual depende do quanto 

o indivíduo se dedica e se esforça a alcançar.  

No mesmo sentido, entende-se que não será uma racionalidade produtivista, 

que compreende o trabalho como mera atividade econômica e sem conteúdo ético 

ou uma razão cujo ethos seja o do individualismo competitivo e indiferente que 

possibilitará uma revolução cultural contra a barbárie e a opressão, mas sim a 

reflexão e a crítica permanente que ocorre no âmbito do trabalho social, ou seja, 

objetivamente, na sociedade produzida. Dessa forma, a ética, para que tenha 

sentido e não seja mera formalidade, “precisa se afirmar no âmbito do trabalho 

social; caso contrário, - a recusa da articulação entre formação e trabalho -, o 

referencial ético voltaria a se basear no subjetivismo normativo”.206 

 

2.3 Ética e formação para o trabalho: o currículo  

 

Na modernidade, principalmente a partir de Hegel, o trabalho é compreendido 

a partir da totalidade acabada e efetiva, em sua objetividade, no qual se articulam 

consciência e subjetividade, como ocorreria também com o processo de formação. O 

saber humano é, portanto, exteriorizado e reconhecido na natureza, naquilo que se 

produz como cultura, nas quais as qualidades humanas seriam reconhecidas 

efetivamente, bem como aperfeiçoadas pela consciência, uma vez confrontada pelo 

mundo objetivo. Ou seja, a sociedade é agora produzida socialmente pelo trabalho 

social. A ética, igualmente, não mais deveria estar centrada no sujeito, mas estaria 

afirmada no plano objetivo com o qual a experiência seria possível. Para Marx, 

contudo, o que existe é a formação pelo trabalho, tomado na realidade concreta da 

história, ainda inconclusa, de forma que 

 

a realidade efetiva da história é uma formação pelo trabalho: eis a revolução 
copernicana de Marx. A partir dessa formação pelo trabalho seria possível 
doravante pensar no capitalismo como uma síntese socialmente formada. 
Mas muito cedo ficaria claro que, embora o trabalho fosse formador, o que 
se observava era a universalização da forma social do trabalho alienado; 
deformador; a formação se desenvolvia como um déficit ético no 
capitalismo.207 

  

                                                             
206 MAAR, 1995, p. 16.  
 

207 Ibidem, p. 17.  
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A forma social universalizada do trabalho alienado impossibilita que o trabalho 

seja formador de fato, à medida que se exclui as condições emancipadoras da 

consciência. A racionalização do tempo a partir da produção industrial, por exemplo, 

ao eliminar os resquícios da atividade artesanal, extingue também elementos que 

lhe são próprios, como a aprendizagem, que demanda “tempo da aquisição da 

experiência do ofício”208 O trabalhador não mais se reconhece naquilo que produz, 

pois crê que a qualidade do produto não lhe pertence, mas é atributo do outro, isto é, 

lhe é estranho. É, portanto, impossibilitado de formar-se ou superar-se. Vale 

destacar, ainda, que na Indústria Cultural e, mediante as formas de reprodução 

social por ela instituídas, a supressão do sujeito se estende para outras dimensões, 

mesmo quando aparentemente e ilusoriamente este é capaz de desfrutar dos bens 

ou satisfazer-se pelo consumo.209  

A racionalidade produtivista imposta pelo capitalismo se apropria dos 

referenciais da razão e faz com que a própria formação perca o sentido ético. Pelas 

questões até aqui expostas quanto às transformações históricas, sociais e culturais 

por que passamos no último século, não é possível pensar a formação sem levar em 

conta a produtividade ou o mundo do trabalho, uma vez que o processo produtivo se 

relaciona com a sociedade como um todo e certamente com os objetivos e 

finalidades da educação, expressos e viabilizados no currículo escolar.  

Segundo Sacristán, o currículo é um território controverso e conflituoso e seus 

conteúdos se constituem por saberes acumulados das tradições (por isso não são 

neutros), porém essas não devem ser tomadas como valor absoluto, já que podem 

e, por vezes, devem ser “revisadas e modificadas”.210 O currículo é, portanto,  

 

a expressão do projeto cultural e educacional que as instituições de 
educação dizem que irão desenvolver com os alunos (e para eles) aquilo 
que consideram adequado. Por meio desse projeto institucional, são 
expressadas força, interesses e valores e preferências da sociedade, de 

                                                             
208 ADORNO, T. W. O que significa elaborar o passado. In: ____. 1995, p. 33. 
209 De acordo com a análise de Jay (1984), “enquanto a tendência economicista do marxismo 
tradicional identificava o trabalho e a produção como âmbito da liberdade humana, e enquanto a 
tendência filosófica e política do humanismo marxista havia privilegiado – em lugar do trabalho e da 
produção – a práxis coletiva, Adorno enfatizava o prazer psicológico sensual, o que significa que ele 
atribuía igual importância ao domínio do consumo. Cf. JAY, M. As ideias de Adorno. São Paulo: 
Cultrix/Edusp, 1984, p. 81.  
210 SACRISTÁN, J. Poderes Instáveis em Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999, p. 23.  



97 

 

determinados setores, sociais, das famílias, grupos, etc. este projeto 
idealizador não costuma coincidir com a realidade que nos é dada.211 
 

 

Nesse caso, entende-se que o currículo é também um campo de forças que 

envolve e disputa de valores no âmbito institucional, mediante influências diretas e 

indiretas de setores da sociedade, cujos ideais também se refletem no espaço 

escolar como um todo. Por isso, ainda com base no entendimento de Sacristán, não 

se pode deixar de observar aquilo que deve se constituir como direito dos alunos e, 

portanto, dever da escola e dos professores quanto a um currículo que se pretenda 

formativo e que seja garantia de acesso à cidadania plena:  

 

Ampliar as possibilidades e as referências vitais dos indivíduos, seja lá de 
onde vierem. Transformar as crianças em cidadãos solidários, 
colaboradores e responsáveis, fazendo com que tenham experiências 
adequadas e sejam reconhecidas como cidadãos enquanto são 
educadas.212 

 

Entretanto, entende-se que a formação não pode compreendida 

isoladamente, como um problema meramente pedagógico, mas sempre em face das 

reais condições na qual é possível ou, inversamente, a partir das condições que a 

impossibilitam como formação. A ética, portanto, deve estar presente como tensão 

necessária que problematiza a formação e os modelos de produção quanto às suas 

finalidades e como essas passam pelo campo da vida e da experiência, portanto 

como subjetividade.  

Sabemos que as formas sociais dos modelos formativos e curriculares devem 

ser tratadas a partir de dimensões mais amplas, uma vez que se encontram 

condicionadas aos objetivos do poder econômico e às ideologias que visam 

sustentar o sistema vigente. Porém, não se pode deixar de lado que é preciso 

perceber condições possíveis para problematizar tais modelos, criar consciência das 

condições reais de formação, que se relacionam com o mundo do trabalho e com o 

mundo da vida, sobretudo no currículo escolar.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, encontra-

se a seguinte compreensão quanto à formação, entendida de forma ampla: 

 
                                                             
211 SACRISTÁN, 1999, p. 24.  
212 Ibidem, p. 25.  
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Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.213 
 

De forma a atender e consolidar os valores democráticos e os direitos 

fundamentais previstos na Constituição de 1988, na qual são definidos princípios 

como a liberdade, a cidadania e o valor social do trabalho (Título I), as Diretrizes que 

orientam a educação brasileira buscam articular a formação, não apenas escolar, 

mas no sentido amplo, ao mundo do trabalho social, tendo em vista os objetivos ali 

previstos e a necessidade de corresponder às demandas advindas das 

transformações políticas, sociais e econômicas das últimas décadas.  

No plano macro, vale destacar as crises subsequentes à grande depressão 

de 1929, que atingiu os Estados Unidos e muitos países europeus como Alemanha, 

França, Itália e Reino Unido, gerando desequilíbrios e insegurança econômica em 

todo o mundo, inclusive no Brasil, que no período foi extremamente afetado por não 

conseguir exportar produtos que sustentavam a economia, como o café, comprado 

principalmente pelos EUA. Por outro lado, parte dos produtores brasileiros que 

tiveram perdas passam a investir na industrialização. Nesse contexto, entre 1929 e 

1932, a queda do PIB mundial foi de 15%. O processo de industrialização é 

acelerado e planos como o new deal surgem como projeto de reestabelecimento da 

economia americana e das garantias sociais básicas, evidenciando-se, apenas no 

início da Segunda Guerra, sinais da recuperação da economia dos Estados Unidos e 

de alguns países afetados. 

Tais crises agudas abrem espaço para o surgimento de regimes totalitários, 

como o nazismo, na Alemanha, e fascismo, na Itália, além do fortalecimento de 

partidos extremistas, de cunho nacionalista, em várias partes do mundo. Por estar 

de certa forma isolada da economia internacional, a União Soviética se fortalece 

com o permanente processo de maciça industrialização e mudanças radicais no 

âmbito do trabalho, aliado ao avanço tecnológico da produção. O mundo dividido a 

partir das consequências da Segunda Guerra Mundial, em torno dos conflitos 

ideológicos entre Estados Unidos e União Soviética, faz com que tensões se 

                                                             
213 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 out. 2016.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm


99 

 

aprofundem no âmbito social, político e econômico, que duram até início dos anos 

90.  

 É importante destacar também que o Brasil viveu mais duas décadas de 

regime militar (1964-1985), com forte repressão aos direitos fundamentais e civis, 

havendo cerceamento a liberdade de manifestação do pensamento e da atividade 

político-partidária, coibindo-se toda e qualquer forma de posição contrária ao regime 

vigente. Tal estado de exceção foi marcado por forte autoritarismo, violência e 

violação aos direitos humanos, deixando saldo de prisões arbitrárias, tortura e 

assassinatos sem explicação. Esse modelo repressor acabou inspirando outras 

ditaduras na América Latina, estabelecidos em nome de suposta ordem civil e 

segurança nacional.  

Passados trinta anos após a Assembleia Nacional Constituinte, que culminou 

com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, na qual há o reconhecimento 

de direitos e garantias fundamentais após longo período de opressão, há que se 

reconhecer importantes avanços, sobretudo conquistados pela mobilização social de 

vários setores da sociedade organizada.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reflete, portanto, tais 

anseios à medida que assume a educação como direito a ser garantido pelo Estado, 

assegurando-se a liberdade e pluralidade de ideias e, tendo como finalidades o 

desenvolvimento do educando para a cidadania e o mundo do trabalho, uma vez 

que tais conhecimentos se articulam. Assim são explicitadas tais finalidades: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.214 

 

Em seu artigo 3º, a LDB define, ainda, como um dos princípios: “XI - 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. Dessa forma, 

parece claro que a educação escolar é responsável direta pela articulação entre 

formação e mundo do trabalho, constituídos em suas relações sociais, levando-se 

em conta noções como “solidariedade humana”, tal qual descrito no artigo citado.  

                                                             

214 BRASIL, 1996.  
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Como nesta pesquisa o propósito específico é a abordagem do tema da ética 

no currículo do Ensino Médio, sobretudo em sua relação com a formação para o 

trabalho e para a vida, destacamos os seguintes artigos da LDB que tratam das 

finalidades dessa etapa da formação escolar, a saber: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
[...] 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico.215 

 

As finalidades descritas apresentam novamente o propósito de formar os 

estudantes para o trabalho e para a cidadania, reforçado sobretudo nesta última 

etapa da Educação Básica. Esses objetivos aparecem claramente relacionados aos 

conhecimentos (ou habilidades) a serem desenvolvidas no educando, de forma que 

seja capaz, nos termos do artigo, de “adaptar-se” com “flexibilidade” às novas 

condições de ocupação. De todo modo, embora tais conhecimentos sejam 

necessários e a escola responsável por desenvolvê-los, não se pode negar a 

complexidade desses conceitos e das relações estabelecidas entre formação, 

trabalho e sociedade produzida, uma vez que tais estruturas não são absolutas e 

precisam ser problematizadas, ou seja, a qual modelo de sociedade, de trabalho e 

de formação estamos nos referindo? Dessa forma, do ponto de vista filosófico 

acerca da educação, Rios (2012) entende que  

 

a filosofia, quando se volta para a educação, como prática humana, o faz 
numa perspectiva ética, de problematização dos valores que fundamentam 
esta prática. [...] Está-se considerando a educação do ponto de vista da 
ética, da reflexão crítica sobre determinados valores presentes no 
comportamento humano em sociedade.216 

 

Conforme trata o parágrafo III do artigo 35, acima mencionado, é também 

finalidade do Ensino Médio “o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

                                                             
215 BRASIL, 1996.  
216 RIOS, 2012, p. 21.  
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pensamento crítico”. Nesse ponto, há menção direta à formação ética e aos valores 

humanos, com relevância à formação da autonomia e da capacidade crítica. Afora 

as possíveis interpretações a respeito de tais temas, uma vez que não se encontram 

isolados e dissociados dos reais objetivos dos sistemas econômicos e das 

ideologias que os sustentam, é relevante que a formação ética esteja destacada 

entre as finalidades do Ensino Médio, como conhecimento que deve ser parte de um 

conjunto de habilidades ou competências a serem desenvolvidas. Ou seja, a 

formação ética não aparece isoladamente ou simplesmente de forma indireta, mas 

articulada ao mundo do trabalho e da cidadania, como elemento indispensável a 

esses.  

Como já tratado no Capítulo I, a obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e 

Sociologia no Ensino Médio a partir da promulgação da lei 11.684, de 2 de julho de 

2008, durante o governo Lula, foi um passo muito importante para que questões 

éticas, políticas e sociais fossem abordadas diretamente no currículo escolar, de 

forma a se criar um espaço específico para a problematização de ideias e conceitos 

dessas áreas de conhecimento a partir de metodologias próprias dessas disciplinas 

– uma vez que tais conteúdos devem ser abordados com rigor e profundidade, ainda 

que tenham caráter transversal e interdisciplinar.  

Com a reforma do Ensino Médio aprovada pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2017, no governo Michel Temer, conhecimentos de Filosofia e Sociologia foram 

assegurados como “estudos e práticas” e não mais obrigatoriamente como 

disciplinas no currículo escolar, como também ocorreu com as disciplinas de Artes e 

Educação física, conforme texto do parágrafo 2º do artigo 35A, incluído na LDB por 

esta lei: “A Base Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e 

filosofia”.217 

                                                             
217 Cf. BRASIL. Lei n°13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; 
revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2017. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415/htm>. Acesso 
em: 24 maio 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415/htm
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Devido à pouca discussão sobre o tema com setores competentes e notório 

apressamento em aprovar a reforma, não fica claro como esses conhecimentos 

serão aplicados e de que forma os sistemas de ensino os dissolverão no currículo 

escolar, a depender também da proposta da Base Nacional Comum Curricular do 

Ensino Médio.  

De qualquer forma, em termos legais e curriculares, a educação escolar 

brasileira deve estar voltada para o mundo do trabalho e suas competências, 

desenvolvidas juntamente com valores como “solidariedade” e “cidadania”. 

Entretanto, é preciso compreender o discurso para além de sua apresentação 

formal, ou seja, a partir da relação entre teoria e prática. Conforme elucida Giroux 

acerca do espírito e dos desafios de uma pedagogia (radical) que se pretenda 

emancipatória: 

 

Seu espírito está enraizado em uma aversão a todas as formas de 
dominação, e seu desafio está centralizado na necessidade de desenvolver 
modos de crítica, moldados em um discurso teórico, que serve de mediador 
para a possibilidade de ação social e para a transformação emancipatória. 
Tal tarefa não é fácil, particularmente na conjuntura histórica atual, inspirada 
que é por uma longa tradição de discurso ideológico e práticas sociais que 
promovem modos de analfabetismo histórico, político e conceitual.218 

 

O autor chama a atenção para o fato de que é preciso compreender as 

condições efetivas às quais a educação está inserida, em seu contexto histórico e 

social – e principalmente das ideologias que sustentam formas de analfabetismo 

político por posições conservadoras ou liberais que tendem a ignorar a importância 

da crítica para uma educação significativa e não meramente baseada em 

“racionalidade tecnocrática” ou no espírito do “instrumentalismo automático”.219 

Tomando como referência as contribuições da Teoria Crítica à pedagogia, Giroux 

entende que é necessário fazer a “distinção entre o mundo que se descreve e o 

mundo que realmente existe”.220 Isso significa que é necessário que a teoria seja 

elaborada de forma a confrontar posicionamentos hegemônicos frente à realidade 

                                                             
218 GIROUX, H. Teoria Crítica e Resistência em Educação. Trad. Ângela Maria B. Baggio. 
Petrópolis: Vozes, 1986.  
219 Na obra, o autor pretende traçar as perspectivas das diferentes teorias da educação quanto à 
compreensão do currículo oculto”, sobretudo na crítica às teorias conservadoras e liberais e na 
exposição das significativas contribuições da Teoria Crítica à pedagogia radical, principalmente a 
partir dos trabalhos de Adorno, Horkheimer e Marcuse. Cf. Ibidem, op. cit., p. 15-19.  
220 Ibidem, p. 23.  
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concreta e também a própria prática, que pode ser esvaziada de sentido. Dessa 

forma, poderemos pensar numa educação emancipatória de fato.  

Há algumas décadas, Althusser, analisando os aparelhos ideológicos de 

estado (AIE) e como estes se reformulam e multiplicam no intuito de manter a ordem 

vigente, foi categórico ao dizer que a escola adquiriu um status superior como 

instituição ideológica, sejam as públicas ou as privadas. Nesse caso, importa 

observar que o público e o privado estão submetidos aos interesses das classes 

dominantes, que influenciam e direcionam a ação do Estado em seu poder de 

regular e estabelecer limites. Para o autor, “foi o aparelho escolar que de fato 

substituiu nas suas funções o antigo aparelho ideológico de estado dominante, isto 

é, a Igreja. [...] O duo escola-família substituiu o duo Igreja-família”.221 E observa que 

a escola, assim como como todos os AIE nas formações sociais capitalistas 

concorrem para o mesmo resultado: “a reprodução das relações de produção”.  

Em linhas gerais, Althusser elenca as atividades pedagógicas que tendem, 

desde muito cedo, a adequar crianças e jovens ao pensamento e ações que 

interessam aos sistemas dominantes, inclusive pelas próprias práticas pedagógicas 

que envolvem as disciplinas, de cunho científico e moral. Pressupõe-se que todos 

esses jovens e crianças um dia sairão da escola, alguns com mais instrução outros 

com menos, e serão alocados no mercado de emprego ou subemprego, nos mais 

variados postos, incluindo os de agentes públicos e de repressão (policiais e 

militares) e aqueles profissionais que devem estar a serviço da ideologia, como 

professores e políticos. Nesse aspecto, a escola, ao orientar saberes práticos e 

morais e como se constituem na vida social, reproduz relações de produção que 

interessam ao sistema capitalista, de forma que a ideologia que a própria escola 

reproduz dissimule as mazelas e problemas que possam ser percebidos. 

Contrariamente, a escola é apresentada como um lugar pretensamente neutro, 

desprovida de ideologia, laica.  

Como já mencionado no Capítulo I, o projeto “Escola sem Partido, de autoria 

do senador Magno Malta (PR-ES) e apoiado por setores de direita 

ultraconservadora, sob o pretexto de estabelecer um ensino neutro e sem 

“doutrinação ideológica”, busca claramente coibir a liberdade docente em sala de 

                                                             
221 ALTHUSSER, L. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. 3. ed. Lisboa: Editorial Presença 
/ Martins Fontes, 1980, p. 62.  
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aula, de modo a reprimir manifestações e críticas por parte dos professores no 

exercício da sua função. Com nítido teor de radicalismo e tendência à 

homogeneização escolar, o texto apresenta objetivos como “o professor não se 

aproveitará da audiência cativa dos alunos para prover seus próprios interesses, 

opiniões, crenças ou tendências ideológicas”222, deixando claro que o que se 

pretende ao tentar abolir tendências consideradas “ideológicas” é na verdade 

estabelecer e reproduzir apenas uma tendência, que melhor atenda aos interesses 

de determinados grupos sociais. Não é possível imaginar, ao menos num estado 

democrático, uma escola sem o debate de ideias, sem crítica e problematização dos 

problemas a partir de diferentes concepções – uma vez que este espaço constitui a 

formação para a cidadania, que passa necessariamente pela reflexão e pela crítica 

radical.  

Tendo em vista os objetivos da escola em formar para o trabalho e para a 

cidadania, sabendo que essas esferas se complementam no sentido de que a 

formação escolar se relaciona diretamente com a produção social e dela é também 

reflexo, sabe-se que o currículo é o campo no qual o trabalho pedagógico é 

efetivamente realizado e, como sabemos, está sujeito às condições históricas, 

políticas e sociais que determinam formas pedagógicas. 

Segundo Giroux, ao se considerar as transformações econômicas e políticas 

das últimas décadas e, devendo responder às demandas sociais, “a pedagogia da 

investigação crítica e da compreensão ética cedeu lugar a lógica da razão 

instrumental, com seu foco dirigido para a aprendizagem de competências isoladas 

e habilidades básicas”.223 

A partir de uma crítica mais acentuada aos modelos economicistas que 

influenciaram a educação das últimas décadas, sobretudo no âmbito técnico e 

político da produção capitalista, Frigotto considera que  

 

As relações sociais de produção – que provocam uma divisão social e 
técnica do trabalho onde a classe trabalhadora perde não só as condições 
objetivas de sua produção, mas também o controle dos instrumentos de 
trabalho e a expropriação do saber da classe trabalhadora – comandam, 
também, o processo de uma crescente divisão interna do trabalho escolar, 

                                                             
222 A proposta completa encontra-se no site: <http://www.programaescolasempartido.org/>. Acesso 
em: 29 abr. 2016. 
223 GIROUX, 1986, p. 66.  

http://www.programaescolasempartido.org/
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expropriando o saber e o processo de produção desse saber da categoria 
dos trabalhadores-professores.224 

 

O autor chama a atenção para os processos produtivos que forçam a escola e 

os profissionais da educação a se condicionarem aos modelos racionalizados e 

“mais eficientes” de ensino, que podem envolver práticas escolares em vários 

âmbitos, seja nas burocracias e processos internos das escolas e até mesmo na 

supervalorização dos chamados “especialistas em educação”, que muitas vezes 

promovem o esvaziamento e desqualificação do processo pedagógico e das 

experiências formativas.  

Para Apple, é preciso perceber as relações entre cultura e poder na 

educação, bem como sua complexidade nesses novos tempos, de forma que se 

possa identificar criticamente as “tramas invisíveis” dos processos sociais mais 

amplos na luta por espaços mais democráticos. Observa, nesse sentido, que há uma 

tendência perceptível de  

 

aceitação de posições conservadoras [que se] constroem – nem sempre de 
forma linear – e pode levar a tensões e sentimentos contraditórios entre as 
pessoas que, por fim, aderem ao discurso da direita.225 

 

Enfatizando questões de política cultural nos espaços escolares, Apple 

menciona, inclusive, a crescente tendência para a ultradireita conservadora avessa a 

questões mais complexas que dizem respeito às minorias e suas lutas nos espaços 

democráticos (como sexualidade e gênero), muitas vezes desprezados.226 

São comuns discursos educacionais que ressaltam a importância de que a 

escola deve transmitir conhecimentos considerados “úteis” e que sirvam para a 

resolução de problemas objetivos, como soluções fáceis aos problemas práticos. 

Apresentam preocupações de natureza técnica, como se o currículo fosse neutro e 

divorciado da história e da política. A ideologia, nesse caso, tende a encobrir as 

tensões existentes na sociedade e no espaço escolar, de forma a reproduzir uma 

lógica que atenda aos interesses de grupos dominantes.  

                                                             
224 FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1986, p. 169.  
225 APPLE, M. Política cultural y educación. Trad. Pablo Manzano. Madrid: Ediciones Morata, 1996, 
p. 73-75. [tradução nossa]. 
226 Ibidem.  
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Entretanto, conforme defende Giroux a partir da noção de pedagogia radical, 

tais mecanismos devem ser compreendidos a partir de uma relação dialética entre 

poder, ideologia e resistência, de modo que a dominação nunca é plena e os 

sujeitos nem sempre agem passivamente diante da dominação, seja na escola e no 

trabalho. Nesse aspecto, o autor parece discordar parcialmente da posição de 

Althusser (e de outros de tendência crítica como Bowles e Gentis227) quanto a 

interpretação da ideologia como mecanismo de dominação, que deixam de 

considerar, contudo, a importância da resistência frente às determinações sociais ou 

como as pessoas resistem ou podem mudar a ordem social vigente.228 

Giroux encontra bases importantes na Escola de Frankfurt no que consiste à 

preocupação com uma pedagogia de resistência em sentido mais político, 

considerando as escolas como espaços sociais (não estáticos) nos quais 

experiências críticas podem ser construídas em direção à emancipação. Nesse 

caso, reconhece, com base nos pensadores de Frankfurt, que a racionalização que 

acomete o mundo do trabalho é também percebida nas demais esferas da vida 

social, que devem ser observadas mais amplamente, ressaltando que 

 

Marx pode ter empregado a razão em nome da crítica e da emancipação, 
mas era ainda uma noção de razão limitada a uma ênfase exagerada no 
processo de trabalho e na racionalidade de troca que estava tanto na sua 
força propulsora como em sua mistificação última. Adorno, Horkheimer e 
Marcuse, ao contrário de Marx, acreditavam que o processo fatal de 
racionalização tinha penetrado todos os aspectos da vida cotidiana, seja 
nos meios de comunicação de massa, na escola e no trabalho.229 

 

       A razão dominadora que aniquilara a vida como potência e criação, tal qual já 

elucidava Nietzsche na crítica da modernidade, produz agora estratégias eficazes de 

dominação e reprodução do social, de modo que as esferas da vida são afetadas 

por uma lógica movida pela razão instrumental, cujos fins não correspondem aos 

valores humanos. O positivismo será criticado pelos frankfurtianos justamente 

porque despojava a própria ciência das possibilidades ao condicioná-la a métodos 

quase que absolutos, suprimindo-se ou desprezando-se o conteúdo ético. Conforme 

                                                             
227 Bowles e Gintis consideram que a sala de aula e suas dinâmicas refletem relações sociais e 
padrões hierarquizados de valores, normas e habilidades que caracterizam a forma de trabalho, 
fazendo com que haja a aceitação dos imperativos capitalistas, pois os jovens seriam integrados ao 
sistema econômico vigente. Cf. GIROUX, 1986, p. 116.  
228 Ibidem.  
229 Ibidem, p. 27.  
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ilustra Nietzsche, “não é a vitória da ciência que é marca distintiva do século 

dezenove, mas a vitória do método científico sobre a ciência”.230 

István Mészáros, ao analisar as conexões que sustentam a lógica de ser dos 

sistemas vigentes e sua possibilidade reversiva, salienta que o papel da educação é 

soberano, tanto para a apropriação de estratégias adequadas para mudar as 

condições objetivas de reprodução, tanto para a automudança consciente dos 

indivíduos chamados para concretizar a criação de uma ordem social metabólica 

radicalmente diferente.231 A ordem social vigente tem estreita relação com o 

desenvolvimento do capitalismo tardio e suas formas sociais estabelecidas e 

difundidas às demais áreas da sociedade, lançando mão de um padrão de 

racionalidade técnica e instrumentalizada a serviço do desenvolvimento de mercado. 

O currículo, não alheio a tais ofensivas, certamente está sujeito aos modelos 

formativos limitados ao padrão de competências para o trabalho ou nem mesmo 

isso, quando o próprio conceito desse é empobrecido diante de um contexto de 

globalização, instabilidade econômica e, decorrente dessa, a necessidade 

emergente de estabilidade.  

De acordo com Casali, o problema é acentuado no início dos anos 80 com o 

fenômeno da desregulamentação do mercado e, consequentemente, o 

enfraquecimento das obrigações do estado frente a um modelo hegemônico de 

desenvolvimento.232 

 

A hegemonia do Mercado, sua centralização e sua globalização, impuseram 
modelos homogêneos nos processos econômicos e culturais, e mostraram 
como é difícil à lógica do lucro a convivência com a diversidade”233.  

 

A concepção de desenvolvimento a partir da lógica de mercado tende a 

suprimir o mundo da vida em sua potencialidade crítica e reflexiva, justamente 

porque abdica da experiência de ser mediada pela dialogicidade, contrária às formas 

de padronização e de racionalidade técnica, que instrumentaliza a própria razão e 

empobrece os meios para a emancipação.  

                                                             
230 NIETZSCHE, 1966 apud GIROUX, 1986, p. 30.  
231 MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo Editoral, 2005, p. 65. 
232 CASALI, A. Ética e Educação: Referências críticas. Revista de Educação PUC-Campinas, 
Campinas, v. 22, p. 75-88, jun. 2008, p. 76 
233 Ibidem. 
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Segundo Ferretti, não se pode deixar de analisar a educação em sua relação 

com outras práticas sociais, no interior das quais a relação entre trabalho formação e 

currículo é essencial. É preciso, portanto, problematizar as contradições entre 

valores de mercado e valores democráticos e econômicos do conhecimento, que 

devem ser compreendidos historicamente.234 

 É certo que a qualificação para o trabalho configura importante eixo do 

ensino, no qual devem ser desenvolvidos saberes que capacitem qualitativamente 

os alunos para atuarem competentemente em suas profissões, cujas áreas exigem 

cada vez mais domínio de habilidades técnico-científicas. Todavia, os meios de 

produção não são neutros ou encerram valores em si mesmos, mas determinam, 

inclusive processos educativos. Conforme explicita Ferretti, 

 

o setor produtivo vê-se na condição de lidar com a defesa do patamar de 
qualificação geral do trabalhador e a defesa de uma formação profissional 
competente, ainda que para alguns trabalhadores. Dentro disso, defende-se 
a ampliação do acesso ao conhecimento científico-tecnológico, em um 
sistema em que esse conhecimento, como meio de produção, é propriedade 
do capital. [...] A questão da superação dos limites e desafios aqui 
expressos vem fazendo parte das práticas de educadores comprometidos 
com um projeto alternativo ao dominante/predominante.235 

 

Diante da predominância que existe nos currículos atuais em relação à 

valorização das competências técnico-científicas, as mediações pedagógicas não 

podem se reduzir à capacitação irrefletida dos próprios modelos econômicos que os 

determinam, de forma que práticas e experiências formativas sejam desenvolvidas 

no espaço escolar, no qual deve predominar a reflexão, a crítica e a discussão de 

valores. 

De acordo com Silva, é muito difícil, todavia, problematizar o modelo 

neoliberal de produção nos currículos, de forma que estes encontram-se 

engessados e controlados por ideais que a eles se sobrepõem, ainda que haja 

aparente crítica. Nessa perspectiva, 

 

a solução neoliberal consiste em radicalizar os nexos entre a educação e 
suas funções puramente econômicas. [...] A educação é redefinida como 
mercadoria cuja produção deve atender às especificações de seu usuário 

                                                             
234 FERRETTI, C. J.; SILVA JR., J. R.; OLIVEIRA, M. R. N. S. (Orgs.) Trabalho, Formação e 
Currículo: para onde vai a escola? São Paulo: Xamã, 1999.  
235 Ibidem, p. 8-9.  
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final: a empresa capitalista. Nessa perspectiva, não se problematizam nem 
a natureza do trabalho capitalista, nem a concepção de educação daí 
derivada.236 

 

 Embora não se possa negar a força dos modelos hegemônicos e dominantes 

sobre os currículos e as práticas escolares, conforme a posição do autor, uma vez 

que são sustentadas a partir de valores que asseguram essa lógica econômica e 

que são reproduzidos nas escolas, entendemos que sempre haverá um campo de 

tensão e resistência que não pode ser absorvido ou ignorado. É nesse campo de 

conflitos que a crítica deverá ser reelaborada, de forma a não permitir o 

aniquilamento do sujeito e da reflexão a partir da problematização das formas 

sociais, incluindo a escola.  

Se a exigência de competências técnico científicas é cada vez maior e a 

escola deve formar para o trabalho nesse horizonte, segundo Rios (1993) torna-se 

fundamental perceber a dimensão ética da competência profissional, sobretudo na 

relação entre técnica e política, de modo que  

 

[...] a função da educação tem uma dimensão técnica e uma dimensão 
política, dialeticamente relacionadas. É na articulação do que é 
especificamente pedagógico com a totalidade do social que se realiza a 
dimensão política da educação.237 

 

Nesse aspecto, o desenvolvimento da competência no espaço pedagógico se 

relaciona com as dimensões técnica e política, que envolvem diretamente a ação do 

professor. 

 

Falar em competência significa falar em fazer bem. Apesar das diferenças 
entre as diversas concepções de educação e de escola presentes entre 
nós, elas sem dúvida concordam em definir desse modo a competência. 
Entretanto, é preciso atenção ao explicar o que se quer dizer quando se faz 
essa afirmação, uma vez que é essa a tônica do discurso da maior parte 
dos educadores. [...] afirmo que o saber fazer bem tem uma dimensão 
técnica, a do saber fazer, isto é, do domínio dos conteúdos de que o sujeito 
necessita para desempenhar o seu papel, aquilo que se requer dele 
socialmente, articulado com o domínio das técnicas [...]. A ideia de bem 
parece-me significativa na definição da competência, porque ela aponta 
para um valor que não tem apenas um caráter moral. Ela não se desvincula 
dos aspectos técnicos nem dos aspectos políticos da atuação do educador. 
É nessa medida que se pode compreender a ética como mediação.238 

                                                             
236 SILVA, 1999b, p. 75.  
237 RIOS, 2012, p. 62.  
238 Ibidem, p. 53.  
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Como apresenta a autora, a noção de competência passa pelo fazer bem, 

pelo domínio das técnicas e saberes que serão exigidos socialmente. Nesse 

aspecto, a competência se define em saber fazer bem o dever. Mas é preciso 

“pensar no saber, no fazer e no dever como elementos historicamente situados, 

construídos pelos sujeitos em sua práxis”.239 

É nesse campo que a ética atravessa as relações pedagógicas entre o saber 

e o dever, como mediação necessária à compreensão das habilidades em seu valor 

social e histórico, que envolve contradições e passa pelo dever. Os professores, 

portanto, deverão ser conscientes de que essa mediação é necessária e deve partir 

da escola, em seu papel que também é político. Em sentido mais amplo, entende-se 

que “a ideia de trabalho não se separa da ideia de sociedade, na medida em que é 

com os outros que o homem trabalha e cria cultura”.240  

O trabalho não se encontra, portanto, desarticulado das demais relações 

sociais que se estabelecem culturalmente, nas quais homens se relacionam, 

produzem, se associam, trocam informações, criam. Essa dinâmica coincide com a 

própria produção da vida e dos valores, que formam os sujeitos e lhe dão sentido à 

vida e ao mundo. Trata-se de compreender a dimensão ética do mundo do trabalho. 

Conforme salienta Rios,  

 

Quero garantir desde sempre o conceito de trabalho como fruto das 
relações dos homens com o mundo e com os outros, em relação em que os 
seres humanos estabelecem formas peculiares de associação, criam 
significações, revestem de valores a vida e a realidade. O trabalho tem, 
portanto, uma dimensão axiológica, constituidora do ethos.241  

 

O currículo é necessariamente formativo e, embora não seja uma instância 

neutra e isolada dos processos sociais e produtivos constituídos historicamente, não 

pode ser reduzido à mera adequação e uniformização de padrões estabelecidos, ou 

seja, permanece como campo aberto de conflito e pode, ainda, existir como lugar de 

resistência e criação.  

 

                                                             
239 RIOS, T. A dimensão ética da profissão. Hypnos, São Paulo, a. 2, n. 3, p. 38-44, jul. 1997, p. 44. 
240 Idem, 2012, p. 44.  
241 Idem, op. cit., p. 40.  
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A escola não está nem fora da sociedade, com uma autonomia absoluta 
diante dos fatores que estimulam as mudanças sociais, nem muito menos 
em uma relação de subordinação absoluta, que a converte em mera 
reprodutora do que ocorre em nível mais amplo da sociedade. 242  

 

Conforme perspectiva aqui apresentada, portanto, e que se relaciona com a 

noção de semiformação, as determinações às quais a escola e o currículo estão 

sujeitos, não são absolutas e capazes de esvaziar totalmente de sentido a ideia de 

autonomia, que deve ser construída a partir dos problemas e do reconhecimento das 

condições em que existem. Eis a força viva e potencialmente crítica da formação.  

 

                                                             
242 RIOS, 2012, p. 49.  
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CAPÍTULO III – ÉTICA COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA NO 
CURRÍCULO: ANÁLISE DO PROJETO DO SESI “ÉTICA NA 
ESCOLA: PARA A VIDA E O TRABALHO” 
 
 
3.1 Breve histórico e proposta educacional do SESI 

 

O SESI (Sistema Social da Indústria) é entidade social sem fins lucrativos 

mantida pela atividade industrial nacional, sendo composta por diretoria nacional, 

situada em Brasília (DF), e diretorias regionais nos 26 estados brasileiros e também 

no Distrito Federal, com gestões administrativa e financeira autônomas.243 Fundado 

em 1º de julho de 1946 244, num contexto de significativas mudanças políticas e 

econômicas no país, bem como no cenário internacional do pós-Segunda Guerra 

Mundial, o SESI surge como projeto de atendimento às novas demandas sociais de 

implementação de políticas públicas voltadas para a industrialização e a crescente 

urbanização, que exigiam propostas para ampliação da escolaridade e de outros 

bens fundamentais aos cidadãos trabalhadores. Segundo o site oficial Portal da 

Indústria,  

 

A década de 40 significou para o Brasil um período de adaptação às 
mudanças no cenário interno e externo: a deposição do presidente Getúlio 
Vargas, o fim da Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento da 
industrialização do país. Foi uma época com perspectivas de liberdade e 
democracia, quando afloraram novos desafios relacionados à mudança do 
modelo econômico exportador de matérias-primas e de base agrária para o 
modelo de substituição de importações, com forte tendência à urbanização. 
Esse período foi marcado por reivindicações relacionadas à criação de 

                                                             
243 Estruturado a partir de 1942, o Sistema S é composto por nove entidades ligadas às 
Confederações Nacionais das áreas de produção e serviços, tais quais: SESI e SENAI (CNI – 
Confederação Nacional da Indústria); SESC e SENAC (CNC – Confederação Nacional do Comércio); 
SEST e SENAT (CNT – Confederação Nacional do Transporte); SENAR (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil); SESCOOP (OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras); e 
SEBRAE (Micro e Pequena Empresa). O financiamento do SESI e SENAI é oriundo do recolhimento 
sobre a folha de pagamento (INSS) da atividade industrial, sendo 1% desse valor repassado pelo 
governo federal ao SENAI e 1,5% ao SESI. Em 2016, a Receita Federal repassou R$ 16 bilhões 
arrecadados de tributos às nove entidades do sistema S. Cf. LUPION, B. O que é o Sistema S, 
quanto custa e a quem beneficia. Nexo, 18 de fev. 2017. Disponível em: 
<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/18/O-que-%C3%A9-o-Sistema-S-quanto-custa-e-a-
quem-beneficia>. Acesso em: 2 de maio 2017.  
244 Em 1946, o Decreto-Lei nº 9.403, assinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, atribuiu à 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) a tarefa de criar, organizar e dirigir o Serviço Social da 
Indústria (SESI). 
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políticas sociais, à universalização da educação, melhoria do atendimento à 
saúde e dos sistemas de transporte e habitação.245 

 

Ressalta-se que na mesma década, em 1º de janeiro de 1942, fora criado o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que também compõe o 

chamado Sistema S. A entidade é também mantida pela indústria e oferece ensino 

técnico-profissionalizante em diversas áreas. Embora haja oferta de ensino 

integrado entre as duas redes, suas propostas curriculares possuem objetivos 

distintos, sendo que o SESI oferece formação voltada à Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Médio) e às áreas do esporte e da cultura, e o SENAI consiste na 

oferta de formação técnica e profissionalizante.  

Inicialmente, no contexto de sua criação, o SESI tinha como prioridade 

ampliar a alfabetização de jovens e adultos, tendo em vista as necessidades da 

conjuntura política e social do período. Atualmente, embora ainda tenha programas 

de Educação de Jovens e Adultos, o sistema atende prioritariamente a Educação 

Básica regular, em especial, o Ensino Médio, ofertando vagas para filhos dos 

trabalhadores da indústria e demais crianças e jovens, que ingressam na rede por 

meio de processo seletivo.  

 

3.2 O projeto “Ética na Escola: para a vida e o trabalho” 

 

No ano de 2012, a diretoria nacional do SESI, sediada na Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), em Brasília (DF), iniciou as discussões preliminares a 

respeito de mudanças no currículo do Ensino Médio, com base em estudos e 

análises internas a partir das quais concluiu-se que o mesmo tem sido pouco 

interessante para os jovens, sobretudo por deixar de abordar temas relevantes a 

este nível de ensino, dentre esses temas está a ética. A proposta insere-se em um 

programa mais amplo e já implantado no SESI chamado “Programa de Educação 

para a Vida e para o Mundo do Trabalho”. 

Em 21 de fevereiro de 2013 foi realizado um seminário na CNI intitulado “Ética 

na Educação Básica: os melhores caminhos para uma formação ética e moral na 

                                                             
245 Cf. PORTAL da indústria. Disponível em: 
<http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/2012/03/1,1792/historia.html>. Acesso em: 27 
nov. 2016.  

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/2012/03/1,1792/historia.html
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Escola”, cujo objetivo era tratar da proposta a respeito do ensino de ética. 

Compareceram dirigentes da entidade de vários estados, técnicos, professores e 

demais profissionais da educação. Como debatedores, foram convidados 

pesquisadores de notável referência intelectual e acadêmica, tais quais: Renato 

Janine Ribeiro, filósofo e professor da Universidade de São Paulo (USP); Yves de La 

Taille, também professor da USP; Bernardo Toro, filósofo colombiano; 

representantes da UNESCO e dirigentes do Sistema SESI Nacional, dentre os quais 

o superintendente da entidade e principal idealizador do projeto Ética na Escola, 

Renato Caporali. Nesse encontro, foi debatida a proposta de inserção da ética como 

disciplina escolar, associada à formação para o trabalho e também para a cidadania. 

Houve exposições dos convidados, que apresentaram análises e defenderam 

concepções sobre o tema a partir de diferentes pontos de vista.  

Dessa proposta surgiu o projeto “Ética na Escola: para a vida e o trabalho”, 

concebido e incialmente coordenado pelo Professor Dr. Renato Janine Ribeiro, que 

atuou como consultor em sua implantação. Segundo Janine, a filosofia do projeto 

era “promover um debate sobre ética dentro da escola, que é um ambiente de 

formação, e não somente dentro da família e da igreja. O curso deve abordar a ética 

em diferentes contextos da vida desses jovens”.246 

Inicialmente o projeto piloto seria desenvolvido em duas escolas do SESI, 

sendo uma em Salvador e a outra no Distrito Federal, com intenção manifesta de 

seus dirigentes de que, posteriormente, a proposta se estendesse para os demais 

estados, de acordo com adesão das demais diretorias regionais. Por fim, apenas a 

Escola “Djalma Pessoa”, em Salvador, realizou o projeto piloto, iniciado no mesmo 

ano (2013) e estendido até 2015, ano em que foi finalizado.247 

Na primeira fase, professores e gestores da escola participaram de cursos e 

oficinas sobre a metodologia de trabalho e o material didático, orientados 

diretamente pelo professor Renato Janine Ribeiro por meio de visitas à escola. Entre 
                                                             
246 MAGNO, C. Ética: Sesi promove curso para alunos do Ensino Médio. Sistema Fibra, Brasília, 1 
mar. 2012. Disponível em: <http://www.sistemafibra.org.br/sesi/noticias/572-etica-sesi-promove-curso-
para-alunos-do-ensino-medio.html>. Acesso em: 27 de nov. 2016. 
247 A fim de obter informações oficiais e atualizadas sobre a continuidade ou não do projeto e suas 
razões, entrei em contato com a FIEB em agosto de 2017, via e-mail, quando recebi a informação de 
que o mesmo foi de fato encerrado em 2015, sem que houvesse, no momento, perspectivas de 
continuidade, sobretudo pelas recentes mudanças nas diretrizes do Ensino Médio e na própria gestão 
do SESI Nacional. Todavia, o representante da entidade demonstrou grande interesse em conhecer a 
pesquisa e suas conclusões. Conforme condições acordadas na ocasião em que a pesquisa foi 
autorizada, lhes será enviado um exemplar da tese.  
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2013 a 2015 o projeto foi desenvolvido naquela unidade escolar por professores de 

Filosofia, Sociologia, História e Redação, tendo como referência didático-

metodológica o manual “Guia do Professor”, produzido com a supervisão do 

professor Renato Janine Ribeiro e publicado pelo SESI em parceria com a 

UNESCO.  

Embora o projeto tivesse um eixo interdisciplinar e transversal, a disciplina de 

Filosofia, por abordar diretamente a ética e os fundamentos filosóficos necessários à 

concepção do tema, concentraria a proposta de trabalho. Além disso, o projeto seria 

desenvolvido apenas no Ensino Médio, único nível no qual há obrigatoriedade do 

ensino de filosofia nos três anos.  

 

3.2.1 O Guia do Professor  

 

O projeto Ética na Escola teve como diretriz pedagógica o material intitulado 

“Guia do Professor”, elaborado pelo SESI Nacional e UNESCO, com consultoria 

direta do professor Renato Janine Ribeiro. Trata-se de uma publicação interna 

exclusiva para o projeto piloto, cuja finalidade era subsidiar o trabalho pedagógico 

dos professores envolvidos com o ensino de ética, fornecendo-lhes orientações 

didático-metodológicas.248 O material continha uma sequência de temas para as 

aulas, com indicações de textos, filmes, documentários, atividades e referências 

para aprofundamento dos assuntos, porém não era propriamente um livro didático, 

de forma que os professores tinham liberdade de ampliar as propostas de trabalho 

de acordo com suas disciplinas e o perfil da turma.  

O “Guia do professor” apresenta a seguinte estrutura: 

 

1. Finalidade do Guia  

Aponta os objetivos do trabalho com o projeto e como o Guia poderá ser 

utilizado como subsídio nas aulas. Nesse item, há a orientação inicial de que “o guia 

foi projetado para ser um documento vivo, portanto dinâmico e em evolução. Como 

se diz no teatro, ele é e, durante muito tempo, será um work in progress”.249 

                                                             
248 Como se trata de uma publicação exclusiva para o projeto piloto, a entidade autorizou que o Guia 
fosse utilizado apenas para fins de consulta e pesquisa, não sendo permitida sua anexação à tese.  
249 SESI; UNESCO. Ética na escola, para a vida e o trabalho: guia do professor. Brasília [s.d.], p. 4. 
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2.  Estrutura e dinâmica do curso 

Apresenta os seguintes elementos: I) Tese: explicita as razões pelas quais o 

currículo terá uma disciplina dedicada à ética, entre as quais: “a ética é uma 

demanda da sociedade brasileira” e “a escola tem um papel essencial na preparação 

dos jovens para a vida em sociedade, ao permitir que se abram ao mundo e nele 

encontrem seu próprio caminho”.250 II) Objetivo: expõe as perspectivas e finalidades 

do trabalho com a ética no Ensino Médio, entre as quais:  

 

prepará-los [os alunos] como sujeitos autônomos, para serem pessoas que 
se realizem na relação com os outros, profissionais dedicados na sua 
inserção no mundo do trabalho e, finalmente, cidadãos empenhados em 
construir um Brasil justo e honesto.251  

 

III) Filosofia do curso: Fornece diretrizes e princípios filosóficos para o ensino 

da ética no âmbito do projeto, ressaltando que  

 

o ensino de ética não pode ser realizado de forma dogmática, 
fundamentada em certezas [...]. Atualmente devemos reconhecer que 
ninguém pode se arrogar o direito de exprimir a verdade ética, pelo simples 
fato de que não existe consenso sobre ela. A meta consiste em criar um 
ambiente de reflexão sobre temas que envolvem as dimensões morais dos 
indivíduos na ética da vida social.252  

 

IV) Estrutura do curso: apresenta quatro grandes blocos relacionados aos 

valores:  a) Valores da vida social; b) Valores do mundo do trabalho; c) Grandes 

temas do mundo contemporâneo; d) A ética na vida social (temas diversos). V) 

Estratégias de abordagem: Apresenta orientações de como os temas poderão ser 

abordados pelos professores nas aulas, citando, ainda que  

 

o diálogo entre os elementos do problema social e os valores que podem 
ser desprendidos desse ambiente de problema construirá o terreno 
epistemológico do curso”.253  

 

VI) Prática escolar: Ressalta que os professores deverão propor as atividades 

a partir de situações-problema, permitindo que os alunos os ampliem e se permitam 

                                                             
250 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 5. 
251 Ibidem.  
252 Ibidem.  
253 Ibidem, p. 7.  
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ao contraditório. Indica, ainda, que não sejam permitidos insultos ou agressões, mas 

estímulo à reflexão e ao debate; VII) Condução do curso: sugere que o professor 

não terá um objetivo programático definido ou engessado, mas poderá ampliar o 

trabalho com as temáticas, levando em consideração a maturidade e o perfil dos 

alunos. Cita, ainda, que “o objetivo do curso não é o de esgotar conteúdos, mas sim 

promover um ambiente de reflexão e de debate éticos”.254 

 

3. Notas sobre o ensino de Ética 

Traz orientações acerca de cuidados que os professores devem ter ao 

trabalhar com o tema da ética, dada sua complexidade e a natureza dos dilemas que 

o envolvem. O texto adverte que os professores evitem simplismos, clichês e 

moralismos, mas estimulem a reflexão dos alunos com base nos textos e nos 

conceitos apresentados. Cita, ainda, a fala do professor Renato Janine Ribeiro a 

respeito desse tipo de trabalho em sala de aula, na qual afirma que deve-se cuidar 

para não evitar assuntos difíceis, pois os alunos não são crianças, mas adolescentes 

e não devem ser subestimados em sua capacidade de pensar temas complexos.255 

 

4. Estrutura e dinâmica das aulas 

As aulas eram constituídas pelos seguintes momentos: I) Abertura: deve ser 

retomado o que foi visto na aula anterior, com a colaboração voluntária de dois ou 

três alunos; II) Aquecimento: os alunos deveriam montar e apresentar uma 

encenação relacionada ao tema da aula; III) Pinga-fogo: debate ágil, no qual os 

alunos devem dizer de forma sucinta o que pensam a respeito dos temas propostos 

para discussão; IV) Exposição: o professor apresenta o tema da aula, já introduzindo 

textos e conceitos filosóficos. V) Debate: a turma se divide e realiza um debate sobre 

o problema discutido, com exigência de exposição de fundamentos estudados. VI) 

Conclusão: Indica-se um vídeo do filósofo Renato Janine Ribeiro, com reflexões 

novas e mais profundas sobre os assuntos. Orienta-se que os alunos sejam 

estimulados a continuar pensando nas questões discutidas, de forma que o assunto 

não se esgote.  

 

                                                             
254 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 8.  
255 Ibidem, p. 13.  
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5. Atividades em casa 

Geralmente é solicitada uma redação contendo uma análise crítica dos 

problemas discutidos em aula, que deve ser entregue na aula seguinte.  

 

6. Ementa das aulas 

Indica detalhes dos temas a serem trabalhados pelos professores, com 

sugestões didático-metodológicas (segue-se o modelo descrito em estrutura e 

dinâmica das aulas). 

 

7. Processo de avaliação e autoavaliação 

Indica sugestões de avaliações de acordo com os temas das aulas, como 

redação, seminários, atividades coletivas, intervenções, entre outras. As avaliações 

devem ser diversificadas e ter pesos diferentes. Não deve haver avaliações punitivas 

ou que desestimulem os alunos, mas que valorizem todo o trabalho produzido, 

possibilitando seu aperfeiçoamento.  

 

8. Bibliografia de referência e catálogos de vídeos, músicas, filmes, 

pinturas e sites  

Há uma vasta lista de textos de apoio para as aulas, indicações de filmes, 

vídeos, músicas, obras de arte e literárias. São indicados mais de 60 textos, 80 

filmes (disponíveis no Youtube ou no Canal Futura), 10 pinturas e outras obras de 

artes visuais, além de DVDs disponibilizados na biblioteca da escola.  

 
 

3.3 Percurso metodológico da pesquisa de campo 

  

Meu primeiro contato com o projeto “Ética na Escola” se deu ainda no 

primeiro trimestre de 2013 durante a realização do seminário realizado em Brasília 

pelo SESI Nacional. Neste período, exercia a função de Analista Técnico 

Educacional no SESI-SP (Sede), lotado na área de Currículos e Programas para o 

Ensino Médio, na qual, entre outras atividades profissionais a nível de sistema de 

ensino, desenvolvia projetos e materiais didáticos para o ensino de Filosofia.  

Por tratar-se de uma discussão da área de currículo cujo tema era ligado à 

Filosofia, participei do evento representando o SESI de São Paulo. Além disso, dado 
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o interesse pessoal de pesquisa acerca da Ética no currículo, a oportunidade de 

contato com uma proposta dessa natureza no âmbito de um sistema de ensino seria, 

certamente, oportuna e de grande relevância. 

Ressalta-se que a Diretoria Regional do SESI-SP não aderiu ao projeto do 

SESI Nacional256, havendo, portanto, distanciamento profissional do objeto da 

pesquisa de campo e seus sujeitos, haja vista a necessidade de análise minuciosa e 

crítica fundamentais ao estudo e investigação, bem como o envolvimento necessário 

enquanto pesquisador com o objeto e sujeitos da pesquisa, conforme enfatiza 

Chizzotti, 

 

o pesquisador é parte fundamental da pesquisa qualitativa. Ele deve, 
preliminarmente, despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir 
uma atitude aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar 
explicações nem conduzir-se pelas aparências imediatas, a fim alcançar 
uma compreensão global dos fenômenos. [...] Supõe que o conhecimento é 
uma ação coletiva e que todos os envolvidos na pesquisa podem identificar 
criticamente seus problemas e suas necessidades, encontrar alternativas e 
propor estratégias adequadas de ação. 257 

 

Desse modo, houve necessidade de autorização especial para acesso ao 

projeto, currículo, documentos e, principalmente, às dependências da escola Djalma 

Pessoa, aos alunos, professores e gestores, uma vez que estão jurisdicionados ao 

SESI da Bahia. Na primeira fase da pesquisa, no início de 2014, houve acesso ao 

material didático “Guia do Professor”, mediante permissão restrita à utilização como 

fonte de informação e análise, não sendo permitida sua reprodução e divulgação 

total, uma vez que o material é interno e parte de um projeto ainda piloto.  

Apenas no segundo semestre de 2015 houve autorização expressa da FIEB 

(Federação das Indústrias do Estado da Bahia) para realização de entrevistas na 

Escola Djalma Pessoa258, agendada previamente para o mês de novembro daquele 

ano.259  

                                                             
256 Embora haja diretrizes e projetos comuns propostos pela Diretoria Nacional do SESI (Brasília), as 
Diretorias Regionais possuem autonomia para implementação curricular. Na ocasião, o SESI-SP, 
sendo a maior rede do sistema, estava consolidando a implantação de currículo e material didático 
próprios no Ensino Médio.  
257 CHIZZOTTI, 2010, p. 83.  
258 Cf. Apêndice A. 
259 Pesquisa submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP sob CAAE nº 
51052015.6.00005482; aprovada pelo parecer nº 1.328.605.  
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Durante as tratativas por e-mail e telefone com a FIEB e com a escola foram 

esclarecidos os propósitos da pesquisa e o nível de atuação do pesquisador. Com o 

tempo foram ganhando mais confiança no trabalho e se interessando pela pesquisa 

e seus resultados, uma vez que seria também uma oportunidade para obterem uma 

análise crítica e detalhada do projeto aplicado naquela unidade, o que não havia até 

então ocorrido.  

Dado o perfil do projeto e as especificidades da pesquisa, antes de ir a campo 

foram necessários levantamentos e estudos prévios de documentos, referencias 

curriculares e do próprio projeto piloto, que é extenso e muito peculiar, além de 

consulta dos dados e características da escola. Apenas após esse percurso ocorreu 

o contato direto e presencial com a escola e os sujeitos da pesquisa. Dessa forma, 

foram dois anos dedicados ao levantamento de dados, consultas, análises e estudos 

preliminares sobre a escola, o currículo do SESI Bahia e o projeto Ética na Escola, 

mais cerca de um ano e meio dedicados à pesquisa in loco, tratamento dos dados e 

análises.  

 

3.3.1 Apresentação da escola  

 

Nome da escola: Escola SESI “Djalma Pessoa”  

Inauguração: 22 de fevereiro de 2010 

Localização: Avenida Orlando Gomes, 1690 – Piatã – Salvador / BA 

Dependência administrativa: SESI / FIEB 

Número de alunos matriculados no Ensino Médio: 1576 

Número de professores: 113 

Número de Funcionários: 141 

Taxa de participação no ENEM 2015: 89% 

Pontuação no ENEM (Ciências Humanas): 597 pts. / Média Nacional na Faixa: 

45% 

Taxa de Evasão Escolar: 0% 260 

 

                                                             
260 Fonte: QEdu. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/escola/261607-escola-djalma-pessoa-
sesi/sobre>. Acesso em: 27 nov. 2016. 

http://www.qedu.org.br/escola/261607-escola-djalma-pessoa-sesi/sobre
http://www.qedu.org.br/escola/261607-escola-djalma-pessoa-sesi/sobre
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A Escola “Djalma Pessoa” está localizada na periferia da cidade de Salvador, 

no bairro de Piatã, numa zona predominantemente industrial.261 Trata-se de uma 

escola nova, inaugurada há apenas 6 anos, em terreno vizinho à Escola SENAI 

Cimatec, na qual vários alunos do Ensino Médio do SESI cursam o chamado Ensino 

articulado EBEP (Educação Básica Articulada ao Ensino Profissional). Nesta 

modalidade, ao concluírem o 3º ano do Ensino Médio, os alunos cursam por mais 2 

anos o ensino técnico profissionalizante no SENAI.  

A escola é sediada num prédio amplo e com vários espaços para atividades 

escolares: 25 salas de aula; 2 auditórios; sala de artes, laboratório de robótica, sala 

de grêmio estudantil, rádio escolar, 3 salas de planejamento pedagógico, sala de 

projetos, 2 laboratórios de física, 2 laboratórios de química, 1 laboratório de biologia, 

3 laboratórios de informática, 1 sala de apoio à saúde, refeitório de professores e 

funcionários, dentre outras dependências.  

Há mais de 1500 alunos matriculados do Ensino Médio, único nível de ensino 

oferecido, uma vez que o SESI vem priorizando esta modalidade articulada com o 

Ensino profissionalizante. Há 113 professores dos diversos componentes 

curriculares obrigatórios, incluindo Filosofia e Sociologia, além dos que ministram 

aulas em oficinas e projetos específicos, como Robótica. A escola funciona nos 

períodos matutino e vespertino e a oferta de vagas prioriza filhos dos trabalhadores 

da indústria, havendo também oferta para demais alunos, que ingressam por meio 

de processo seletivo simplificado.  

A rede SESI Bahia integra um grupo pequeno de escolas, sendo apenas 7 em 

todo o estado. Além da Escola “Djalma Pessoa”, na capital, há também unidades 

nos municípios de Retiro (região metropolitana), Vitória da Conquista, Luís Eduardo 

Magalhães, Barreiras, Ilhéus e em Feira de Santana. 262 

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) está articulado com os princípios do 

SESI enquanto entidade voltada para o serviço social, educação e qualidade de 

vida, com destaque para o seguinte princípio: 

                                                             
261 Cf. Anexo A. 
262 Cf. Disponível em: <http://sesi.fieb.org.br/sesi/escola/Unidades>. Acesso em: 4 dez. 2016.  
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ser uma escola formadora de cidadãos e profissionais, que atuem no mundo 
do trabalho e contribuam para a construção da sociedade que se deseja, 
pois relações sociais devem se orientar pela ética, pelo respeito à família, 
pela responsabilidade social e pelo respeito entre os povos. 263 

 

No PPP há várias menções aos valores éticos e humanísticos, como eixo 

norteadores para a formação do cidadão livre e autônomo, capaz de fazer escolhas 

seguras, com ênfase nas habilidades e competências para o mundo do trabalho e a 

vida em sociedade. O texto também apresenta noções acerca da concepção de 

indivíduo e sujeito a ser formado para a vida social, em face do desenvolvimento 

sócio-histórico e cultural, apoiando-se, principalmente, nas concepções de Vygotsky 

e Paulo Freire, conforme no trecho que assinala os marcos filosóficos da formação: 

 

Do ponto de vista pedagógico compreende-se que o desenvolvimento do 
indivíduo é resultado de um processo sócio-histórico, sendo a linguagem de 
fundamental importância nesse processo. Ressalta-se que a articulação 
entre o Ensino Médio e a Educação Profissional incluiu na sua concepção o 
referencial histórico cultural, concebido por Vygotsky que enfatiza a 
construção do conhecimento como uma interação mediada por várias 
relações. Na troca com outros sujeitos e consigo mesmo vão se 
internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a 
ampliação de conhecimentos e da própria consciência. 264  
 

Observa-se que a concepção do PPP, bem como as estratégias didático-

metodológicas adotadas, está articulada com os diversos projetos realizados pela 

escola quanto à preocupação com formação do sujeito trabalhador, com ênfase, em 

vários momentos, ao domínio e uso consciente das tecnologias. Não obstante, o 

documento apresenta, conforme citado, preocupação com a consciência da 

diversidade e com o convívio social entre as diferenças culturais.  

Outro ponto que chama a atenção é a quantidade de projetos 

interdisciplinares desenvolvidos na escola, tais quais descritos no PPP, em 

articulação com as disciplinas curriculares. Esses projetos são contínuos e envolvem 

professores e alunos, evidenciando uma variedade de atividades para além da sala 

de aula.  

 

                                                             
263 SESI. Projeto Político Pedagógico da Escola Djalma Pessoa. 2016. Disponível em: 
<http://sesi.fieb.org.br/Upload/conteudo/anexo-publicacao/original/anexo-publicacao_542a6339-433c-
4d45-83b6-96c2f8732e65_429.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2016, p. 6. 
264 Ibidem, p. 27.  

http://sesi.fieb.org.br/Upload/conteudo/anexo-publicacao/original/anexo-publicacao_542a6339-433c-4d45-83b6-96c2f8732e65_429.pdf
http://sesi.fieb.org.br/Upload/conteudo/anexo-publicacao/original/anexo-publicacao_542a6339-433c-4d45-83b6-96c2f8732e65_429.pdf
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Principais projetos da escola 

 

Ética na Escola: para a vida e o trabalho: Como objeto de estudo desta 

pesquisa, o projeto já fora detalhado no subcapítulo anterior. Trata-se de uma 

proposta curricular piloto, concebida pelo SESI Nacional e Unesco, e desenvolvida 

unicamente na Escola Djalma Pessoa. As aulas de ética acontecem no âmbito das 

disciplinas Filosofia, Sociologia, História e Redação, tendo como referencial o 

material do professor com propostas de trabalho em sala de aula. Não há provas ou 

avaliações, mas sim projetos construídos por essas disciplinas e posteriormente 

apresentados como resultado dos trabalhos. O ensino de ética é, portanto, 

interdisciplinar e articulado aos demais projetos existentes, como o Parlamento 

Jovem e Núcleo de Pesquisa.  

 

Parlamento Jovem: O projeto da Câmara dos Deputados, criado em 2004, é 

realizado em âmbito nacional e tem como objetivo possibilitar aos alunos do Ensino 

Médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil a vivência da política e do 

processo democrático.265 Dos 78 alunos integrantes do Parlamento Jovem brasileiro, 

o estado da Bahia tem direito a 6 cadeiras, das quais a Escola Djalma Pessoa 

conquistou 5 vagas em 2015. Há um esforço contínuo entre professores e gestores 

em fomentar a participação política dos alunos, o que é evidenciado na participação 

efetiva da escola nesse projeto da Câmara Federal, representando estudantes do 

estado da Bahia.  

 

Mostra de Artes, Ciência e Tecnologia: Tem como proposta estimular e 

auxiliar a compreensão dos conhecimentos científicos e tecnológicos, estimulando a 

pesquisa, o debate e a difusão de conhecimentos como resultado da construção 

humana. Valoriza-se trabalhos que estimulam o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia na vida humana e na sociedade. Há mostras de diversos projetos 

desenvolvidos no ano letivo, orientados pelos docentes das disciplinas curriculares.  

 

                                                             
265 Cf. CÂMARA dos Deputados. Parlamento Jovem. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/parlamentojovem>. Acesso em: 5 dez. 2016. 

http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/parlamentojovem
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Núcleo de Pesquisa da Escola Djalma Pessoa: Consiste em unificar as 

pesquisas desenvolvidas na escola em local único, como espaço criado para a 

referência na pesquisa científica escolar, gestão, metodologias e avaliação. A 

chamada iniciação científica júnior busca criar uma dinâmica de trabalho inter e 

transdisciplinar, fundamentado em uma cultura livre de participação e criação de 

ideias, em espaço acolhedor e confortável para emissão de opiniões e inciativa para 

conceber projetos. Há resultados significativos como publicação de artigos 

científicos de autoria dos alunos, incluindo temas como a ética.  

 

3.3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A rigor, considerando-se a proposta teórica e o objeto da pesquisa, seria 

fundamental a participação dos sujeitos envolvidos com o projeto Ética na Escola e 

suas percepções espontâneas, sobretudo no que consiste às experiências e 

vivências no decorrer do desenvolvimento do projeto piloto, uma vez que na 

pesquisa qualitativa, “todas as pessoas que participam da pesquisa são 

reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 

adequadas para intervir no problema que identificam”.266 Desse modo, professores 

das respectivas disciplinas envolvidas com o projeto, gestores da Escola Djalma 

Pessoa e alunos do Ensino Médio constituíram parte efetiva da pesquisa de campo.  

Participaram quatro professores do Ensino Médio, indicados de acordo com 

as disciplinas envolvidas com o projeto na escola: Filosofia, Sociologia, Redação e 

História. Seis alunos matriculados no 2º e 3º ano do Ensino Médio, das turmas nas 

quais o projeto foi desenvolvido, sendo estes selecionados pela Direção de acordo 

com o interesse manifestado pelos mesmos, conforme orientação prévia do 

pesquisador. Além desses, o Coordenador Pedagógico, responsável pela gestão do 

projeto junto aos professores.  

A escolha e a participação dos sujeitos eram de grande importância à 

continuação da pesquisa nesta fase, precedida pelo estudo do currículo do SESI, do 

Projeto Político Pedagógico da escola, do projeto piloto e do material didático (Guia 

do Professor). Dada a natureza do projeto e os objetivos da tese, era indispensável 

o contato direto com os atores sociais constituintes do objeto pesquisado que, 
                                                             
266 CHIZZOTTI, 2010, p. 83 
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segundo Chizzotti, são “autores de um conhecimento que deve ser elevado pela 

reflexão coletiva ao conhecimento crítico”.267 Nesse propósito, foi enfatizado que a 

participação deveria ser a mais espontânea possível, dialogada previamente com os 

sujeitos, deixando-os cientes e conscientes de que a pesquisa tinha objetivo de 

conhecer e analisar experiências curriculares com o ensino de ética, suas práticas, 

metodologias, resultados, e que a sua participação era de grande valor.  

A intenção era que estes sujeitos fornecessem elementos essenciais ao 

problema da pesquisa, que se manifestassem sobre os conteúdos explícitos e 

ocultos na prática educativa, as tensões, expectativas, dificuldades, êxitos. Todavia, 

tais impressões e relatos seriam, oportunamente, analisados, sistematizados e 

confrontados teoricamente.  

 

3.3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Sabendo-se que, de acordo com a proposta da pesquisa e abordagens 

teóricas elegidas, os dados a serem coletados no âmbito do projeto Ética na Escola 

não poderiam reduzir-se às informações gerais sobre a proposta curricular e 

metodologias, tendo em vista a preocupação com a “experiência formativa” em 

relação ao ensino de ética, foi imprescindível optar pelo acesso direto aos atores 

deste projeto curricular.  

Nesse caso, priorizou-se o relato dos sujeitos envolvidos e suas percepções, 

em seu próprio espaço e contextos, em suas relações interpessoais, sem perder de 

vista que os dados “são fenômenos que não se restringem às percepções sensíveis 

e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de oposições, de 

revelações e de ocultamentos”. 268 

Desse modo, mesmo com as dificuldades em relação à distância espacial 

entre o pesquisador e os pesquisados (Salvador e São Paulo), optou-se por dois 

procedimentos de coleta, neste caso complementares e simultâneos: entrevista 

(focalizada) e observação participante, realizadas no próprio espaço escolar, sendo 

que no primeiro 

 

                                                             
267 CHIZZOTTI, 2010, p. 83.  
268 Ibidem, p. 84. 
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há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar e o 
entrevistador tem liberdade para fazer as perguntas quando quiser: sonda 
razões e motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, uma 
estrutura formal. Para isso, são necessárias habilidade e perspicácia por 
parte do entrevistador.269 

 

 Sendo assim, embora os tópicos tenham sido preparados e organizados de 

acordo com a proposta temática e das categorias que refletissem problemas 

relevantes do objeto da pesquisa, na entrevista focalizada, era preciso priorizar a 

espontaneidade e a liberdade de manifestação, com intervenções oportunas e 

pontuais. Já no segundo procedimento (observação participante), prioriza-se a 

observação direta dos diferentes elementos de uma situação: sujeitos, o local onde 

ocorrem determinados fatos e situações, as variações temporais, os conflitos e 

relações interpessoais e sociais. Conforme enfatiza Chizzotti: 

 

A observação direta ou participante é obtida por meio do contato direto do 
pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores 
em seu contexto natural, a partir de suas perspectivas e seus pontos de 
vista. [...] A observação pode ser participante: experienciar e compreender a 
dinâmica dos atos e eventos, e recolher as informações a partir da 
compreensão que os atores atribuem aos seus atos.270 

 

 Desse modo, para além dos conteúdos das entrevistas, a observação direta 

dos sujeitos, seus relatos pessoais, formas de expressão, modo como se relacionam 

entre si e com os professores, vivências no espaço escolar, entre outros aspectos 

captados, também compuseram parte fundamental dessa pesquisa de campo. Além 

disso, houve também contato com as produções textuais e artísticas dos alunos: 

jogos desenvolvidos para o projeto “Ética na Escola”, artigos científicos, materiais de 

seminários, entre outros elementos materiais.  

Entretanto, para acesso à escola e a todos esses conteúdos, houve longo 

contato com a FIEB (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), 

responsável superior pela Escola “Djalma Pessoa”, mediante envio de ofício, 

dezenas de ligações telefônicas e e-mails com informações específicas sobre a 

pesquisa.  

                                                             
269 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 180.  
270 CHIZZOTTI, 2010, p. 90. 
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Um dos fatores que dificultou esse processo foi que a assessora com a qual o 

contato foi estabelecido desde o início e que estava a par do assunto entrou em 

licença maternidade, havendo, portanto, dificuldades na comunicação com o outro 

profissional que a substituiu neste período. Todavia, aos poucos, o contato foi 

retomado e as dificuldades superadas.  

O acesso ao projeto escrito e ao material didático, entretanto, dependeu de 

autorização da Gerência de Educação Básica do SESI Nacional, que demorou para 

fornecer as cópias desses documentos por e-mail, indispensáveis para o estudo e 

análise preliminar do projeto piloto na fase inicial da pesquisa.  

Passada essa fase e, já dispondo de autorização formal 271 e abertura por 

parte do SESI da Bahia, houve o primeiro contato com a Escola “Djalma Pessoa”. As 

conversas ocorreram por telefone e e-mail, nos quais eram fornecidas informações 

preliminares sobre as intenções da pesquisa e as razões do interesse pelo projeto 

Ética na Escola, visando criar um clima amistoso e de confiança.  

A data da visita foi marcada pela coordenação pedagógica da escola para a 

última semana do mês de novembro de 2015, ainda no período de aulas e já quase 

concluído o projeto piloto. Conforme combinado previamente, a coordenação 

comprometeu-se a convidar os alunos que fizeram parte do projeto nos diferentes 

anos do Ensino Médio, de acordo com o interesse dos mesmos em participar, já que 

a intenção era que houvesse espontaneidade e livre consentimento em dar as 

entrevistas. Além desses, também os professores e a própria coordenadora 

pedagógica seriam entrevistados.  

Não houve elaboração ou envio de um questionário prévio com questões 

fechadas, mas um roteiro 272 com tópicos a ser seguido pelo pesquisador, de acordo 

com os temas considerados fundamentais no campo da Ética e da formação do 

sujeito ético, que posteriormente seriam categorizados para análise. Foram levados 

em conta, inclusive, temas do próprio projeto Ética na Escola, a fim de confrontá-los 

com os relatos de professores e alunos. Todavia, foi evitada leitura do roteiro 

durante as entrevistas, sendo boa parte dos itens memorizada para se evitar 

formalidades.  

                                                             
271 Cf. Apêndice A. 
272 Cf. Apêndice C.  
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No dia e horário agendado, a escola disponibilizou uma sala de reuniões, com 

mesa oval, na qual as entrevistas foram realizadas. Mediante esclarecimento a 

respeito do trabalho e consentimento dos envolvidos (APÊNDICE B), os diálogos 

foram gravados em áudio para posterior transcrição. Primeiro foram entrevistados os 

quatro professores, em grupo, conforme os temas eram apresentados e sem seguir 

uma ordem precisa, embora houvesse cuidado de que as falas não fossem 

atropeladas.  

Depois foram entrevistados os seis alunos do Ensino Médio, também em 

grupo único, seguindo-se os mesmos procedimentos da entrevista com os 

professores e levando-se em conta a idade e o nível de conhecimento dos mesmos. 

Por último, foi entrevistada a Coordenadora Pedagógica.  

Ressalta-se, aqui, que as técnicas de coleta de dados não configuraram 

instrumento rígido e ortodoxo para se alcançar os fins esperados, uma vez 

constituídos no decorrer do próprio problema da pesquisa e de acordo com a 

compreensão de seus fenômenos mais significativos. Não obstante, pesaram os 

limites, burocracias e possibilidades de que se dispunha para tais fins, sem abdicar, 

contudo, de esforços quanto a busca por saídas e estratégias para se alcançar tais 

objetivos. Nessa perspectiva, cabe enfatizar a “artesanalidade” e a dinamicidade 

peculiares da pesquisa científica, que não deixa de ser, no empréstimo das palavras 

de Chizzotti, 

 

uma criação que mobiliza a acuidade inventiva do pesquisador, sua 
habilidade artesanal e sua perspicácia para elaborar a metodologia 
adequada ao campo de pesquisa, aos problemas que ele enfrenta com as 
pessoas que participam da investigação. 273 
 

 

3.4 Análise dos dados 

 

Os dados coletados por meio das entrevistas gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas foram categorizados, primeiramente, a partir dos temas 

abordados na base teórica da pesquisa, tais quais: 1. O ensino e aprendizagem da 

ética no currículo do Ensino Médio; 2. As relações entre ensino de ética e formação 

                                                             
273 CHIZZOTTI, 2010, p. 85. 
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para trabalho; e 3. O problema da semiformação e as possibilidades de experiências 

formativas para a construção da autonomia.  

As categorias estabelecidas para análise das respostas transcritas 

compreendem também temas específicos e recorrentes do projeto Ética na Escola: 

para a vida e o trabalho, os quais nortearam o desenvolvimento didático-

metodológico da proposta curricular, visando confrontá-los com as concepções e 

relatos dos sujeitos envolvidos, inclusive na percepção dos variados fenômenos e 

elementos apresentados (e por vezes ocultos), uma vez que “na pesquisa 

qualitativa, todos os fenômenos são igualmente importantes e preciosos [...]: a fala e 

o silêncio. É preciso encontrar um significado manifesto e o que permaneceu oculto”. 

274 

Desse modo, em conexão com os procedimentos adotados para coleta dos 

dados (entrevista focalizada e observação participante), cujo conteúdo foi registrado 

em áudio e, dessa forma, possibilitando-se apreender as falas significativas e 

impressões individuais, optou-se, como instrumento de interpretação dos dados, 

pela análise de conteúdo, tendo em vista a necessidade de codificação das 

informações que, segundo Bardin,  

 

corresponde a uma transformação efetuada segundo regras precisas dos 
dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 
enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou de sua 
expressão suscetível de esclarecer o analista acerca das características do 
texto.275 

 

As análises das falas obtidas pelas entrevistas estão agrupadas em três 

temas gerais, a saber: 3.4.1. Ensino e Aprendizagem de Ética no Ensino Médio; 

3.4.2. Ética e formação para a vida e o trabalho e 3.4.3. Semiformação, Resistência 

e Experiência Formativa, as quais foram escolhidas de acordo com os objetivos da 

pesquisa e a partir das respostas mais significativas de alunos, professores e gestor. 

Como os roteiros das entrevistas foram alinhados, havendo apenas adequações 

para cada grupo de sujeitos, as respostas foram enquadradas nos mesmos temas 

gerais, tendo em vista a intenção de confrontar falas dos diferentes sujeitos acerca 

do mesmo tema. Por exemplo: aos professores foi formulada a questão “A ética 

                                                             
274 CHIZZOTTI, 2010, p. 84.  
275 BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 103. 
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pode ser ensinada?” e, aos alunos, “A ética pode ser aprendida?”, seguindo-se o 

mesmo esquema para as demais perguntas.276 

Como as entrevistas in loco forneceram vários elementos relevantes acerca 

das experiências curriculares com o projeto na Escola “Djalma Pessoa”, tais 

informações influenciaram significativamente a formulação dos temas gerais das 

categorias de análise, uma vez entendido que as mesmas apresentam pistas e 

perspectivas importantes para a compreensão do projeto a partir das experiencias 

formativas dos sujeitos. Quanto a isso, entende-se que 

 

o analista tende a sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 
então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 
previstos, ou que digam respeito a descobertas inesperadas.277 

 

As falas dos sujeitos envolvidos estão, portanto, identificadas da seguinte 

forma:  

 

• PR1 (professor de Redação), PR2 (professor de Filosofia), PR3 (professor de 

História) e PR4 (professor de Sociologia); 

• AL1, AL2, AL3, AL4, AL5 e AL6 (alunos do Ensino Médio participantes do 

projeto); 

• GE (gestor escolar). 

 

3.4.1 Ensino e aprendizagem de Ética no Ensino Médio 

 

Considerando o tema central da pesquisa e a natureza do projeto “Ética na 

Escola”, nesse grupo são apresentadas e analisadas questões relacionadas ao 

ensino e aprendizagem de ética no Ensino Médio, conforme questões 1 e 2 do 

roteiro de entrevista278 e, sobretudo, os conteúdos das falas dos sujeitos da 

pesquisa279. São utilizadas as seguintes categorias: Ensinar Ética e Aprender Ética; 

Dificuldades e Críticas; Construção de Habilidades e Competências; Impressões 

positivas. 

                                                             
276 Cf. Apêndice C. 
277 BARDIN, 2009, p. 127.  
278 Cf. Apêndice C.  
279 Cf. Apêndices D, E e F.  
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• Ensinar Ética e Aprender Ética 

 

Logo no início das entrevistas questionei sobre o projeto Ética na Escola, com o 

intuito de saber as impressões gerais que os sujeitos (alunos, professores e gestor) 

tiveram a respeito do ensino e aprendizagem de ética. Entretanto, quando as 

respostas pareciam insuficientes ou havia sinais de que poderiam ser aprofundadas, 

abordei o assunto novamente ao longo da entrevista. 

O que chama a atenção nas falas mais significativas a respeito da 

aprendizagem de ética por parte dos alunos é a percepção que eles têm da ética 

enquanto conceito (e teoria) e também de sua importância na prática, de forma que se 

mostram esclarecidos de que a ética tratada de forma puramente teórica não teria 

muito sentido e, ao mesmo tempo, a teoria se faz necessária para o aprofundamento 

da ética na formação deles. 

 

AL1: Meu Ensino Médio em relação à ética foi incrível por causa dessa 
oportunidade do SESI de estudar. Porque o que a gente sabe de ética 
normalmente é um conceito muito geral de senso comum. Aprender ética 
aqui foi realmente descobrir a complexidade não só do conceito, mas 
também colocar em prática. Então tivemos diversas atividades que 
podemos perceber como colocar a ética na prática, é bem complicado, não 
é apenas aquele conceito que a gente vem falando nas ruas. Gostei muito 
de estudar ética na sala.  
 
AL1: Na realidade eu tinha estudado ética mais como teoria mesmo no 
ensino fundamental, principalmente quando estudei sobre Aristóteles, mas 
colocar a prática dentro da ética e ver como ela se aplica no cotidiano, 
percebi basicamente aqui no SESI.  
 
AL2: Sim. A gente vê muito no cotidiano isso. As pessoas falando muito de 
ética, mas na prática o que ocorre é diferente. A gente vê exemplos de 
governo, ética profissional, a gente ouve muito falar, a gente observa muito 
a oratória, a teoria, mas a prática em si é bem reduzida. 
 
AL3: Foi o modo de refletir mesmo o valor das nossas ações, tanto aqui no 
colégio como até mesmo na nossa vida social, fora do colégio. Foi um bom 
meio de aprender a praticar mesmo, não foi só a teoria, eu mesma nunca 
tinha estudado fora do SESI a questão da ética. Isso me ajudou muito a 
valorizar essa questão de ser ético. 

 

Nas falas destaca-se, por várias vezes, a relação entre teoria e prática, com 

referências a ser ético e à importância de praticar a ética, sem deixar, contudo, de 

mencionar seu valor teórico e conceitual. As falas revelam também que não se trata 

apenas de um conceito vago, de forma que é perceptível a consciência de que a 
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ética não se refere a mera normatividade ou abstrações filosóficas desconexas do 

mundo da prática.  

Quando questionados sobre as possibilidades e limites de ensinar ética na 

escola, os professores apresentam pontos de vista críticos sobre o assunto, ora 

reconhecendo as dificuldades de ensinar ética como valor absoluto ou como mais 

uma disciplina curricular, ora compreendendo que o ensino de ética vai além dos 

conteúdos de uma disciplina obrigatória. Fazem menção a “reflexões que façamos 

juntos”, “desenvolver um ser humano melhor” e transformação da vida. No material 

didático (“Guia do professor”) há essa perspectiva nas orientações didático-

metodológicas, expressa, inclusive, na seguinte citação de Comte-Sponville na folha 

de apresentação: “Não se trata de dar lições de moral, mas ajudar cada um a se 

tornar seu próprio mestre. Com que objetivo? para ser mais humano, mais forte, 

mais doce [...]”.280  

 

PR3: O problema é o que se pode ensinar. Quando você pergunta: A ética 
pode ser ensinada hoje? Eu pergunto o que pode ser ensinado. Porque o 
que você está chamando de ensinar? É dar aquela informação ou fomentar 
ideias? Eu estou ensinando alguma coisa agora. Isso é ensinar ou é 
possível a partir de um contato e de reflexões que façamos juntos e você 
poderá se desenvolver como um ser humano melhor. Para a segunda 
pergunta a resposta é simples. Eu creio em ensinar, eu creio em possibilitar 
o desabrochar. Eu penso que não tem um cidadão que não tenha jeito, não 
vai mudar a não ser quando a gente está tratando de patologia, mas se não 
tem uma questão patológica, tem uma possibilidade de ser melhor. E 
quanto a essa possibilidade de ser melhor, a escola, a sociedade, pode 
entrar aí como auxiliar, no desabrochar desse ser humano. 
 
PR4: Eu penso que ética sendo trabalhada de uma forma meramente 
conteudista é um equívoco. É interessante no sentido de você ter um 
panorama, alguns conceitos, mas dentro do propósito que a gente espera 
do ensino de ética que é transformação de vida, essa reflexão. Fora isso, eu 
penso que é complicado ensinar ética dessa forma, assim, em termos de 
resultados. Pode até ensinar, mas se vai ser aprendido, aí é outra questão. 

 

Os professores deixam claro que ensinar ética exige uma compreensão mais 

complexa da realidade, de forma que não seria possível ensinar como mero 

conteúdo aplicado ou do qual se espera “resultados”. Fica claro, portanto, que 

enquanto proposta curricular, como um projeto interdisciplinar, a ética não poderia 

ser desenvolvida como mais uma disciplina rígida e obrigatória, e, se assim fosse, 

não teria sentido.  

                                                             
280 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 13. 
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Para Apple, “necessitamos pensar o ensino de um determinado modo, como 

um processo de trabalho complexo, significativamente diferente daquele que é 

realizado numa linha de montagem, em casa ou no escritório”.281 Nesse ponto, os 

professores e os alunos demonstram clareza acerca da importância do ensino de 

ética como algo “a mais” no currículo, como proposta de reflexão que se difere dos 

conteúdos mais gerais que devem ensinar.  

O projeto escrito de fato tem essa perspectiva e orienta os professores para a 

questão de que o ensino de ética não deve ser engessado ou tratado como 

normatividade. Nas orientações do material, consta a seguinte citação: “Este guia 

não é um mapa ou um aparelho de GPS. Quando se trata de educação, tais 

artefatos não existem”.282 

As falas apresentam também compreensão da ética como reflexão dos 

valores, que se referem diretamente ao comportamento dos indivíduos, mas não de 

forma absoluta ou determinada, mas no ponto de vista da reflexão dos valores e das 

ações. É neste sentido que  

 

a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 
sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento 
humano. [...] O comportamento moral não é manifestação de uma natureza 
humana eterna e imutável, dada de uma vez para sempre, mas de uma 
natureza que está sempre em processo de transformação que constitui a 
história da humanidade.283 

 

Outro aspecto importante foi que, ao serem questionados sobre a ética 

praticada no ambiente escolar ou se começa a haver maior vigilância das pessoas 

quando se tem conhecimento da ética, os alunos são incisivos ao afirmar que sim, 

inclusive mencionando situações e atitudes dos professores, que passam a ser mais 

cobrados por eles. 

 

AL4: Sim. Principalmente por parte dos professores, porque a gente, 
querendo ou não, leva o professor como um exemplo.  
AL4: Muitas vezes não corresponde e dá uma frustração no aluno ver 
alguém que está falando sobre ética não sendo ético. Acho que também... 
O exemplo na verdade é mais válido do que o falar sobre ética, do que o 
livro mesmo. O aluno não quer ler um livro, o aluno quer saber como 
praticar aquilo.  

                                                             
281 APPLE, 1997, p. 178.  
282 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 4. 
283 VÁZQUEZ, 2012, p. 23 et seq.  
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E os professores, quando são questionados a este respeito (conforme já 

haviam relatado os alunos), revelam que os alunos se tornaram mais críticos e mais 

atentos ao comportamento dos professores e dos profissionais da escola quando 

passaram a estudar ética, passando a cobrá-los e a exigir um comportamento 

correspondente aos valores que ensinam. 

 

PR4: Tem isso também. Quando a gente está trabalhando ética em sala os 
holofotes apontam para a gente. A vigilância para ensinar a lição é uma 
coisa impressionante. 
 
PR3: Nós temos uma vida particular numa mesma cidade. Às vezes em 
ambientes comuns eu já ouvi comentários de que eu me preocupo em estar 
em algum lugar na vida noturna e o meu aluno pode estar naquele lugar 
também. 
 
PR4: É impressionante que um aluno nosso, eu trabalho ética também, ele 
falou assim: “Professor, por que fulano de tal coloca o carro aqui na frente e 
não respeita o sinal?”. 
 
PR1: E aí reflete a postura do professor. Por isso a postura tem que ser 
diferenciada. Por que às vezes quando o aluno apresenta essa postura, traz 
isso tudo aí, o professor se sente ameaçado. Então se você não está aberta 
a possibilidades e que ele pode também dialogar com você, não gera 
maturidade. Ou seja, você tem mais conhecimento porque você tem mais 
vivência de leitura. 

 

É interessante observar como os alunos se tornam mais críticos e vigilantes 

dos professores, que consideram como “exemplo” e referência de conduta. Sendo 

assim, percebem as contradições quando este comportamento fere princípios ou 

não corresponde às suas expectativas. Mais ainda, quando não há correspondência 

entre discurso e prática. Como diz o próprio professor (PR4) “os holofotes apontam 

para a gente”.  

Alguns professores dizem que tal postura pode parecer ameaçadora, uma vez 

que passam a ser alvo daquilo que eles próprios ensinam; mas reconhecem, no 

geral, que essa atitude é positiva e demonstra “maturidade” da parte dos alunos, que 

tendem a não aceitar um comportamento não condizente com a ética. Dessa forma, 

há uma mudança direta e perceptível no próprio ambiente escolar, nos 

relacionamentos, no cuidado com a postura, que passa a ser objeto de preocupação 

e reflexão, de fato. Ao mesmo tempo, não se nota que essa “vigilância” tem um 

sentido de controle, mas de “cuidado” com as ações, mesmo com aquelas que 

parecem invisíveis. À medida que os professores ensinam ética, portanto, são 
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também implicados a ser éticos, a formar-se, uma vez que não é mais possível 

transmitir conhecimentos de ética, mas provocar mudanças das quais são também 

sujeitos.  

 

• Dificuldades e Críticas  

 

 Quando são questionados sobre problemas ou provocados a apontar pontos 

negativos a respeito do ensino de ética, os alunos são mais críticos e incisivos em 

relação aos professores, apontando problemas sobretudo em relação à abordagem 

dos conteúdos, falta de rigor em relação à disciplina e dificuldades com os conceitos. 

 

AL5: Como é regido pelas Leis de Diretrizes e Bases mesmo, que ética 
deve ser um assunto universal, então pra eu trabalhar com ética dentro dos 
50 minutos não faz muito sentido. O conteúdo de ética ainda é passado 
como algo muito natural. Acho que a gente deveria enxergar ética não só 
como algo que a gente vive, mas como realmente uma matéria que a gente 
precisa aprender, porque se for ainda passada como "a vida não sei o que... 
não fure fila”, não vou ter interesse para aprender isso.  
 
AL4: É, como se fosse mais um conteúdo que eu tenho que saber para 
fazer a prova, se tiver prova, porque na maioria das vezes quando se trata 
de ética não tem prova, não tem nada. Apenas observação na sala, não tem 
nenhum critério.  
 
AL6: A diferença entre ética e moral. Você leva horas para poder ler um 
negócio daqueles e entender propriamente. Então o menino ou a menina 
que está despreocupada, que não quer saber de ética, não quer saber 
mesmo, ainda mais no ensino médio. Então ele não vai conseguir ler aquilo 
ali facilmente e ter uma compreensão de ética fácil. Então não é uma coisa 
acessível a todos. Então é uma coisa que é para a gente mas não é para a 
gente ao mesmo tempo.  

 

Observa-se que, mesmo fazendo críticas pertinentes a respeito de conteúdos, 

metodologia e perfil do projeto, os alunos demonstram aguçado senso crítico e 

capacidade de entendimento de questões que envolvem o ensino, citando objetivos 

das diretrizes, conceitos, dificuldades com algumas metodologias, entre outros 

aspectos. Alguns criticam o fato de o ensino de ética ser mais livre, sem provas ou 

“critério”, outros dizem que não se pode ensinar ética como uma disciplina qualquer, 

ou seja, não há unanimidade ou consenso a esse respeito. Entretanto, nota-se que 

há grande senso crítico nesses alunos, que demonstram preocupação com um 

processo que lhes diz respeito, do qual participam e não podem ser meros 

expectadores. Observa-se, também, que não há recusa em relação à ética ou a 
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aprender ética, a ponto de desprezarem estes conteúdos, mas ponderam que 

aprender ética pode ser sempre mais prazeroso e interessante.  

 Sobre o mesmo ponto, os professores elogiam principalmente o fato de que o 

material não apresenta conteúdos prontos e lineares, dando-lhes autonomia. Alguns 

apontam que, mesmo sendo uma dificuldade essa questão, por exigirem mais de si 

mesmos, isso acaba sendo positivo, pois podem criar novas práticas. No “Guia do 

Professor” há menção de que o material “foi projetado para ser um documento vivo, 

portanto dinâmico e em evolução. Como se diz no teatro, ele é e, durante muito 

tempo, será um work in progress”.284 

 

PR4: Só que a grande dificuldade é essa coisa positiva de sair do que está 
assim, digamos, programado. 
 
PR4: Exato. Se uma funcionou de forma melhor, outra não. Então assim 
você não tem todas as diretrizes precisas do que você usa. 
 
PR4: Eu acho bom. Eu acho assim que tem uma dificuldade maior porque é 
um trabalho bem maior do que se estivesse tudo pronto. Mas eu acho que 
assim a recompensa é muito maior. Você tem uma coisa mais original e que 
surpreende muita gente. Principalmente isso. 
 
PR3: Nós tivemos um momento em que a educação tinha moral e cívica e o 
menino na escola era adestrado. Nós temos um momento hoje diferente 
que a informação ela está vindo das mais diversas maneiras, então um 
trabalho desses, que pretende ser um trabalho de desenvolvimento de uma 
prática ética, ele precisa ser também das mais diversas maneiras. É o que 
eu penso que é muito interessante, porque a gente tinha aquela 
preocupação: “Como a gente vai encaixar ética em filosofia? Se nós temos 
que dar história da filosofia, que é um currículo, e aí a gente tem que sentar, 
estudar e buscar naquele filósofo que a gente ia estudar também a 
abordagem do material de ética que vai se adequar”. 

 

 Os professores relatam mais os desafios do ensino de ética, por ser um 

projeto novo, implantado nesta única escola. É compreensível que haja expectativa 

sobre o trabalho, cujas experiências são totalmente novas em relação às que até 

então realizavam e que, certamente, serão base para sua implantação ou não nas 

demais unidades da rede SESI. Também é compreensível que os professores 

tenham angústia e preocupação com suas práticas e manifestem consciência de que 

não há uma receita pronta para desenvolver este trabalho. Contudo, eles 

demonstram que o trabalho pedagógico com a ética não poderia ser tão diferente, 

por uma exigência que diz respeito à própria natureza da ética, que é dinâmica e 

                                                             
284 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 4.  
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conflitiva. Dessa forma, não deixaram de experimentar elementos novos, para além 

das orientações do projeto, reconhecendo que podem funcionar ou não.  

 Segundo Giroux,  

 

é importante a necessidade de professores e alunos rejeitarem as teorias 
educacionais que reduzem a escolarização seja ao domínio das terias de 
aprendizagem, seja na forma de racionalidade tecnocrática, que ignoram 
questões centrais como mudança social, poder e conflitos dentro e fora da 
escola.285 

 

Professores e alunos reconhecem pontos frágeis que podem melhorar o 

trabalho de ensino e aprendizagem de ética, que ultrapassa o próprio material e as 

orientações gerais nele contidas. Mas não deixam de problematizar e perceber que 

são parte dessas práticas, que têm a acrescentar, como sujeitos de uma dinâmica 

educacional que nem sempre está pronta e que vai sempre lhes exigir posição.  

 

• Construção de Habilidades e Competências  

 

O projeto “Ética na Escola” é orientado para o desenvolvimento de valores, 

que se articulam com as competências que devem ser desenvolvidas no estudante 

do Ensino Médio, conforme destaca a “Estrutura e dinâmica da disciplina de ética” 

no material “Guia do Professor”: “É necessário explorar os valores e as bases das 

dimensões pessoal e social (sociedade, família, escola e trabalho) da vida humana, 

bem como as conexões entre ambas”.286 

Ao relatarem o que aprenderam especificamente com a ética, os alunos se 

recordam de várias situações e experiências que vivenciaram em sala de aula, 

dando detalhes de como se desenvolveram e quais lições lhes deixaram. 

Dificilmente citavam conteúdos de forma isolada, sem relação com alguma prática 

ou atividade, conforme evidenciam os seguintes relatos:  

 

AL1: O professor falou que nossa sala trabalhava muito bem estrutura, só 
que os argumentos continuavam muito fracos, então ele deu uns temas 
relacionados à questão da família, intolerância religiosa, etc., e ele deu 
esses temas em sala de aula, fez uma mesa redonda e pediu para a gente 
discutir, então falou que nem tudo são flores. Mas era claramente 
perceptível, você via que existiam pessoas que sabiam demonstrar a sua 

                                                             
285 GIROUX, 1986, p. 90.  
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opinião sem ferir essa ética, sem desrespeitar o outro, levar para o lado 
pessoal e tinham pessoas que ainda consideravam algo meio ofensivo. Não 
é porque eu não concordo com você que eu não gosto de você, que eu não 
levo em conta a sua opinião. Então isso começou a ser trabalhado cada vez 
mais, o próprio professor fazendo algumas correções, dizendo: “se você 
colocasse isso numa redação, sua redação poderia ser zerada por ferir a 
questão dos direitos humanos etc”. “Desrespeitar questões éticas e tal”. Isso 
foi melhorando aos poucos a argumentação; o próprio ponto de vista das 
pessoas em relação aos outros melhorou com isso.  
 
AL1: A gente aprendeu muito isso, sobre os valores, no manual de ética, 
que a gente até usou na robótica, que era competir com competência, 
porque no manual dizia que competir significa lutar por algo e competência 
significa a justa proporção. Então foi um valor que a gente realmente 
enraizou na gente. Então eu posso lutar para resolver um problema, tirar 
uma boa nota, para conseguir um bom emprego, mas vou fazer isso com 
competência. Então vou fazer a justa proporção, vou respeitar o outro, vou 
saber os meus limites, vou saber que pode ser que exista alguém mais 
adequado para aquela vaga. Pode ser que eu não tenha ido tão bem 
naquele teste, pode ser que eu não tenha ido tão bem naquela entrevista, 
mas vou sempre procurar solucionar o problema, não vou procurar competir 
com as pessoas. Eu posso melhorar, mas não vou esperar que o outro se 
dê mal, não vou esperar que AL4 não se dê bem na entrevista, não vou 
esperar que o currículo de AL6 seja ruim, eu vou esperar que eu possa dar 
meu melhor sempre. 

 

As falas descrevem situações nas quais tiveram que reconhecer problemas em 

suas redações, como de nível textual e argumentativo, mas também relacionados a 

valores, como “direitos humanos”, conforme relata AL1 quando foi exortada pelo 

professor a respeito de seus argumentos, que não podiam ser ofensivos ou 

desrespeitosos com o outro. Na segunda fala, AL1 cita de forma direta competências 

relacionadas ao trabalho e emprego, mencionando competição (algo que envolve o 

projeto de Robótica, no qual competem com projetos em vários níveis).  

Entretanto, cita também noções de “justa proporção”, “limites” e “respeitar o 

outro... não querer que se dê mal”. Nesse caso, AL1 relaciona competências técnicas 

a valores fundamentais, que certamente passam pela ética, como “direitos humanos”. 

No “Guia do Professor” de fato há menção à competitividade no que diz respeito aos 

valores do trabalho, que são problematizados com outros valores como 

“solidariedade”.287 

Na mesma direção, quando questionados sobre conhecimentos que as aulas 

de ética proporcionaram aos alunos, relataram situações diversas nas quais se 

surpreenderam com a capacidade dos alunos de “ir além”, refletindo valores que 

muitas vezes ultrapassam as instruções didáticas e o conhecimento preliminar do 
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professor, que, embora tenha papel fundamental nessa condução, não detém a 

totalidade do saber. 

 

PR3: E aí você dá uma aula hoje e propõe um tema para esse menino fazer 
a apresentação daquele tema. Quando você vai avaliar essa apresentação, 
certa de que muito do que ele vai falar são as instruções de sala de aula, e 
aí muito do que ele traz você ainda não ouviu falar. Ele está trazendo 
novidade, ele está produzindo mais, ele está indo além porque o objetivo é 
esse. A gente não detém todo o conhecimento, e, se for cair isso no 
exercício de ética, fica mais forte porque, é o exercício da minha prática, a 
aplicação da minha vida no lugar em que eu vivo, e eles refletem isso. 
 
PR2: O aluno pesquisador é muito forte, ele extrapola a sala de aula, ele 
pesquisa, ele vem com elementos totalmente distintos do que é proposto 
em sala. 
 
PR3: Na verdade digamos que nós somos alguém que risca um palitinho de 
fósforo, mas eles são alguém que tem um palheiro seco enorme. 
 

 

Nesse sentido, afirma Rios que “a dimensão ética da competência não está 

presente apenas na competência do educador, ela faz parte da competência 

profissional, qualquer que seja o espaço de atuação dos indivíduos”.288 

 De todo modo, os professores particularmente assumem maior 

responsabilidade nessas relações por serem formadores e agentes transformadores 

nos espaços pedagógicos, pois influenciam, provocam atitudes, reflexões, 

desenvolvem práticas. Dessas práticas podem surgir novas reflexões e críticas, que 

também os afetam, desde que se reconheça as potencialidades dos alunos a partir 

de compreensões mais amplas. Ou seja, o professor tem papel essencial neste 

processo, embora não conheça ou seja capaz de prever resultados precisos.  

 Sobre esse tema, o coordenador pedagógico afirma que os alunos que 

participaram do projeto Ética na Escola demonstram atitude mais participativa e 

consciente em relação aos estudos, que se refletem também em seu desempenho 

nas demais disciplinas. 

 

GE: Os alunos que fazem parte do projeto de ética, o que você observa é 
que eles se dedicam mais aos estudos para que eles não incorram nessa 
atitude. Então a gente observa uma maior atenção, um maior interesse, 
maior participação e um resultado melhor.  
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GE: O projeto de ética veio como uma forma de favorecer o resgate desses 
alunos. O que a gente observa é uma mudança de comportamento, 
mudança de pensamento, mudança de postura dentro e fora da sala de 
aula. O que favorece também o rendimento deles também nas aulas. 

 

  Entende-se que é legítima a preocupação da escola em desenvolver 

competências técnicas e científicas no Ensino Médio, sendo esta a etapa final 

Educação Básica que deve preparar, de acordo com as diretrizes legais, os jovens 

para a vida profissional e para o mundo do trabalho, em sentido mais amplo, de forma 

que dominem competentemente a leitura, a escrita e os demais saberes que lhes 

proporcionem formação sólida.  

Todavia, quando estes componentes são mediados pela ética, percebe-se 

que apenas o domínio de habilidades e competências técnicas e científicas, de forma 

instrumental, não basta, pois são insuficientes para enfrentar um mundo de relações 

complexas. Por abordar dilemas que envolvem autonomia, respeito, consciência, 

entre outros assuntos, certamente o ensino de ética poderá suscitar atitudes mais 

responsáveis e comprometidas por parte dos alunos, dentro e fora da sala de aula, 

que se refletem na vida de estudos.  

Segundo Rios, deve-se observar a importância “de resgatar a relação 

técnica/ética/política no interior da discussão sobre a competência. [...] A presença da 

dimensão ética estreitamente vinculada à técnica e à política.289 

 

• Impressões positivas 

 

Quanto aos pontos fortes e positivos relatados por alunos e professores, de 

modo geral, destaca-se a abordagem por dilemas (situações), nos quais puderam 

vivenciar experiências com a ética em várias áreas e nos quais precisavam tomar 

posição, construir argumentos ou propostas para transformar (solucionar) conflitos. 

Conforme relato dos alunos nos tópicos anteriores, houve maior interesse quando 

tiveram que produzir e lidar com situações adversas, das quais se recordam. 

 

AL2: Sim. A abordagem por dilemas acho muito interessante. Chegar com 
dilema e depois internalizá-lo com a teoria. Os alunos entenderem o que 
está se passando por ali. Achei legal também o trabalho, fazer com que os 
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alunos fizessem alguma coisa relacionada a seu próprio ponto de vista ético 
e afins. 

 

Os professores, por sua vez, destacaram o caráter interdisciplinar do projeto, 

que mobilizava várias disciplinas, sobretudo de ciências humanas e linguagens. É 

perceptível, contudo, que a disciplina de Filosofia teve papel fundamental neste 

trabalho, uma vez que a ética é parte do saber filosófico e um ramo da própria 

Filosofia. Nesse caso, era fundamental abordar a ética de forma teórica e conceitual, 

de forma a não incorrer em esvaziamento pedagógico.  

 

PR2: Então a interdisciplinaridade é um ponto forte, porque as disciplinas 
acabam fazendo a leitura da sua própria linguagem. Então, sobre o mesmo 
tema há diversas abordagens e então as perspectivas das disciplinas 
específicas. Então eu acho que o trabalho fica bem mais rico. Filosofia tem 
uma característica de trabalhar com isso há muito tempo então a gente tem 
uma facilidade maior. 
PR1: A gente sempre tem uma sintonia boa assim. Era mais fácil trabalhar 
assim.  

 

É perceptível o entrosamento entre os professores, que demonstraram 

conhecer os projetos desenvolvidos pelos colegas, uma vez que as atividades eram 

programadas, de acordo com as temáticas do material (Guia do Professor). Embora 

nem sempre manifestassem opiniões consensuais sobre as questões, ficaram claros 

a sintonia e o engajamento em relação ao trabalho. Durante a entrevista, não foram 

poucas as vezes em que se empolgaram com os resultados de seu trabalho, 

fazendo questão de buscar e apresentar  materiais produzidos pelos alunos em suas 

disciplinas. Alguns elogiaram o trabalho dos colegas, apontando aspectos positivos.  

O coordenador pedagógico relatou que havia trabalhado em outras escolas e 

que, ao chegar na “Djalma Pessoa”, percebeu que algumas questões que são tabus 

na sociedade, como orientação sexual e gênero, ali são tratadas com mais 

naturalidade, com consciência. Enfatiza, por várias vezes, que alunos homossexuais 

não têm receio de ser quem são, de assumir suas identidades, porque há clima de 

respeito e aceitação entre os colegas e professores.  

 

GE: Quando entrei aqui na escola, me deparei com uma realidade diferente 
em relação às escolas em que trabalhei até então. Os alunos que têm uma 
outra orientação sexual se permitem se mostrar sem receio de uma 
represália. Existe um respeito, existe uma possibilidade de discutir uma 
temática para que eles possam explicar e esclarecer os demais. Por 
ignorância, ela gera uma reação negativa. Então no momento em que você 
traz a consciência da informação, você favorece que outras pessoas 
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consigam realmente compreender o lado do outro. A gente tem os temas 
que abordam a questão do respeito, da valorização e da conscientização 
em cima da diversidade que temos. Não só em relação à cultura, mas em 
relação a escolhas, a gênero, etnia, qualquer que seja. Aqui a gente 
observa muito que eles têm sim maturidade, inclusive nos “Altos Papos”, 
quando a gente passa um filme para discussão, que existe uma postura 
muito positiva em relação a respeitar o outro. 

 

Chama a atenção a ênfase dada ao esclarecimento de alunos e professores 

sobre questões sérias e que não poderiam ficar de fora do currículo e do espaço 

escolar, como diversidade, sexualidade, gênero, etnia. Diz GE que a “ignorância” é 

um problema nesses casos, uma vez que poderia suscitar reações negativas e 

incapacidade de compreender “o lado do outro”. Conforme elucida Silva, “o currículo 

é o lugar onde, ativamente, se produzem e se criam significados sociais. Esses 

significados estão ligados não apenas no plano pessoal, mas a relações sociais de 

poder e desigualdade”.290  

Ressalta-se que essa mesma ignorância ou ausência de consciência em 

relação ao outro pode, de fato, gerar tensões cujos efeitos podem ser ainda mais 

danosos, como hostilidade, indiferença, perseguição e até violência contra o outro, o 

diferente. Não se pode negar essa ameaça que circunda a cultura e os espaços 

sociais, inclusive e principalmente a escola, que é suscetível à reprodução de 

violência e de desumanidade, quando lhe é indiferente. Nesse aspecto, a ética deve 

sempre se opor a mecanismos e situações potencialmente geradoras da 

irracionalidade. Daí retomemos: “Que Auschwitz não se repita: dificilmente haverá 

articulação mais contundente entre educação e ética. [...] a exemplaridade da 

experiência formativa prejudicada”.291  

Por outro lado, sabemos que não basta orientar moralmente alunos e 

professores acerca de normas e valores, de bons hábitos. É mais do que isso, pois é 

necessário construir sujeitos autônomos e capazes de refletir sobre problemas e 

reconhecer a gravidade das situações, dos conflitos antagônicos das sociedades, da 

irracionalidade que acomete a humanidade. Dessa forma, ainda que a barbárie não 

seja tão evidente em certos momentos, desbarbarizar sempre será necessário se 

considerarmos o potencial risco a que a falta de consciência nos submete todo o 

                                                             
290 SILVA, 1999, p. 55.  
291 MAAR, 2012, p. 22.  
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tempo. É necessária, portanto, uma ação educativa política, consciente e, muitas 

vezes, de resistência.  

Conforme sustenta Maar, “vincular a educação pelo tal sentido ético não 

passa pelos bons conselhos ou pelo aperfeiçoamento moral, mas implica a 

necessidade de intervenções objetivas, materiais”.292 

 

3.4.2 Ética e formação para a vida e o trabalho 

 

Neste grupo são analisadas as questões que relacionam Ética e formação 

para o trabalho, um dos enfoques do projeto “Ética na Escola: para a vida e o 

trabalho” e que também se articulam com os objetivos e finalidades da formação no 

Ensino Médio293. As análises são realizadas a partir das seguintes categorias: A 

escola: formar para o trabalho e para a cidadania; Trabalho, competência e valores; 

e Ética como possibilidade de formação integral. As categorias foram estabelecidas 

com base nas questões 3 e 4 do roteiro das entrevistas,294 e, especialmente, nas 

falas dos sujeitos envolvidos295, que são relacionadas às propostas temáticas do 

“Guia do Professor” e às experiências pedagógicas e formativas desenvolvidas na 

escola, problematizadas com as concepções teóricas que embasam a pesquisa. 

 

• A escola: formar para o trabalho e para a cidadania 

 

Os alunos foram questionados se a escola os prepara para enfrentar o 

mundo, seja na esfera do trabalho ou no exercício da cidadania. Imediatamente, 

alguns se manifestaram demonstrando conhecer que tais questões estão previstas 

nas Diretrizes da Educação Básica. 

 

 

AL6: Até aquilo que a gente usa também do objetivo do ensino fundamental 
brasileiro que é a formação básica do cidadão. Quando a gente foi fazer 

                                                             
292 MAAR, 2012, p. 22. 
293 Cf. “II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores”. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 out. 2016. 
294 Cf. Apêndice C.  
295 Cf. Apêndices D, E e F.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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umas pesquisas aqui, a gente perguntou para as pessoas e a maioria não 
se sentia preparada para encarar o mundo. 
 
 

A fala se refere a uma atividade na qual tiveram de realizar uma pesquisa 

com outros colegas com o objetivo de saber se esses consideram que a escola os 

prepara realmente para a vida profissional e para a vida em geral. Nessa pesquisa, 

notaram que a maioria disse que não se sente preparada para os desafios do 

mundo, ou seja, mostra-se consciente de que, de alguma forma, este ensino não 

coincide com seus objetivos principais (preparar para o trabalho e para o exercício 

pleno da cidadania). Recuperemos aqui o problema da semiformação e seus 

obstáculos, principalmente o que impede as experiências formativas por meio de 

uma formação de adaptação e acrítica.296 Mas que sua superação passa pela 

consciência desse processo semiformativo, ou seja, a consciência das condições 

reais que impedem a formação é fundamental para superá-la, isto é, “a única 

possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão crítica sobre a 

semiformação”.297  

Sobre como enxergam a relação entre ética e mundo do trabalho, as falas 

apontam para a noção de ética profissional (mais restrita), contudo, há expressões 

no sentido de que a realização de um bom trabalho depende da ética, independente 

da escolha profissional.  

 
 
AL6: Sim, sim. Muito. Deve existir ética no trabalho. Por exemplo, a partir do 
momento em que o médico está trabalhando com vidas, ele está ali para 
salvar vidas, ele tem que ter uma ética profissional. Um engenheiro que está 
ali para construir edifícios, não importa o cargo. Ele deve ser o melhor que 
pode, por mais simples que seja sua função, mas a pessoa tem que 
trabalhar com a ética porque ela está lidando com pessoas e o trabalho dela 
tem que ser desenvolvido com base na ética senão ela não vai desenvolver 
um bom trabalho.  
 
 

De acordo com Rios, “falar em competência significa falar em fazer bem”298, 

no sentido de que este bem consiste tanto na competência técnica (do saber fazer) 

quanto nos valores que envolvem tais saberes, considerando seus aspectos morais, 

técnico-científicos e políticos. Ou seja, é inteiramente legítima a preocupação com o 

“fazer bem” no mundo profissional, que exige capacidades e aperfeiçoamento, mas 

                                                             
296 “O espírito da semiformação pregou o conformismo”. Cf. ADORNO, 2010, p. 33.  
297 Ibidem, p. 39.  
298 RIOS, 2012, p. 53. 
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entende-se que esses não são fatores solitários em si mesmos. No “Guia do 

Professor” uma das propostas de trabalho tem como tema “O orgulho do trabalho 

bem feito: esforço, zelo e diligência”, a partir do qual os alunos devem compreender 

as diferenças entre os valores que permeiam ações, e que nem todos são bons. 

Enfatiza-se que tais valores compõem o motor das ações de cada um e dizem sobre 

as escolhas tomadas.  

Outra fala aponta para situações mais cotidianas da vida profissional, no 

sentido de “responsabilidade” e “cuidado”. 

 
 
AL2: Acho que até o moço que limpa o chão. Se o piso está molhado e ele 
não colocar a placa, você pode escorregar e cair. Ele deve ter consciência 
disso.  
 
 

Nesse caso, o aluno entende que o trabalho realizado pelo profissional passa 

pela consciência de que este é responsável por evitar consequências que venham a 

prejudicar ou ferir os demais. A fala foi complementada por outro aluno, que tentou 

buscar referências nos conceitos aprendidos sobre ética e moral para julgar a 

situação.  

 
 
AL2: Pode morrer por isso. A grande questão que precisa existir. Só que é 
uma coisa muito particular. Pelo que me lembro ética é o que você entende 
pelos valores da sociedade e moral é o que todo mundo pensa. É isso? Tipo 
o moço ou a moça que limpa o chão talvez seja muito ético para ele mesmo, 
considere certo colocar o aviso, só que pode ser que para outra pessoa não 
seja o certo colocar o aviso. A pessoa que veja se quiser. Chega e vê que 
está molhado, você tropeçou porque você quis. É isso, acho que é algo 
muito particular essa questão da ética.  

 
Observa-se a referência que o aluno faz à morte (como consequência de um 

ato negligente), enfatizando que esta é a “grande questão que precisa existir”. Essa 

consciência de fato não é irrelevante quando pensamos na ética, seja associada ao 

trabalho, seja à vida em particular, ao outro. Conforme discutido no Capítulo I com 

base nas concepções de Adorno, a ética não poderá mais estar dissociada da 

concretude da vida, de seu conteúdo material.299 Por outro lado, o aluno considera 

que o modo como cada um lida com tais situações é particular (subjetivo), e que 

                                                             
299 Em “Meditações sobre a metafísica”, Adorno se refere ao fracasso da cultura que abomina a dor e 
que forma para o seu esquecimento: “o fato de não se compreender mais o que se sentiu um dia 
frente a carrocinha de cachorro, é o trinfo de seu fracasso”. Cf. ADORNO, 2009, p. 303.  
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nem sempre as pessoas terão a mesma postura, ou seja, não se sentirão obrigadas 

(por dever, em sentido kantiano) a determinadas ações, ainda que causem danos.  

 Outros se mostraram mais conscientes em relação à importância da ética na 

formação, em sentido mais prático.  

 
 
AL4: Eu acho assim, esses valores como foi falado aqui. A gente acha 
normal furar fila, acha normal subornar. Acho que isso tem que ser 
trabalhado desde o ensino fundamental, tanto na educação familiar quanto 
no ensino fundamental porque não adianta você chegar no ensino médio 
quando o aluno já está praticamente com seus ensinamentos formados e 
querer introduzir a disciplina ética nele. Então isso tem que ser trabalhado 
desde o ensino básico, vir trabalhando com ele e não só na teoria, mas 
mostrando ali na prática como a ética em si funciona. 

 

 O aluno considera que a ética ensinada como mais uma disciplina não teria 

muito sentido, de modo que envolve a formação mais ampla (familiar, escolar, 

social), mostrando-se convencido de que no Ensino Médio estão com parte da 

consciência formada e que, por isso, será mais difícil aprender conteúdos de Ética. 

Por outro lado, enfatiza que deveriam aprender desde cedo tais conteúdos, na vida 

prática. Nesse caso, parece claro que dá importância a esta formação na vida 

escolar.  

 

• Trabalho, competência e valores 

 

 Com o intuito de entender melhor a consciência que têm do mundo do 

trabalho e como relacionam trabalho e valores, foi retomada a questão anterior, 

solicitando que apresentassem exemplos de como o trabalho está relacionado à 

ética e aos valores. Algumas falas enfatizam questões como “mercado de trabalho” 

e valores relacionados à competitividade, no sentido de que nem sempre há espaço 

para a ética ou para valores como justiça na vida profissional. 

 
AL5: Agora mesmo estou no ensino técnico. Faço química e se tem uma 
coisa que observo muito na sala de aula é a importância da ética no 
mercado de trabalho. O mercado de trabalho cada dia está se tornando 
mais competitivo, e isso está fazendo as pessoas deixarem realmente a 
ética de lado. Então o quanto isso está impactando não só no dia a dia, mas 
até mesmo dentro do trabalho. Então eu preciso saber fazer a separação do 
que é certo, do que é errado, do que é justo e do que é injusto dentro do 
mercado de trabalho; é extremamente importante, não só em relação ao 
convívio com as pessoas com que você vai estar ali trabalhando. 
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A fala coincide com aspectos abordados no “Guia do professor”, sobretudo 

quando relaciona competitividade e valores no mundo do trabalho. Há duas 

sugestões de trabalho com o tema: “Competição” e “A ética dos contratos: 

competição justa e ética dentro do mercado”, cujas propostas consistem em mostrar 

que a competição é um fato biológico, histórico, social (entre outros) da vida humana 

e que, quando limites éticos são respeitados, podem promover o crescimento das 

pessoas envolvidas. São trabalhados fragmentos de textos da mitologia e de teses 

de Adam Smith (livre competição como benefício), além de aspectos da dialética 

platônica para mostrar que há tensões em torno da competição, sobretudo porque 

diz respeito a fins, como ocorre na “disputa” pela verdade. 

 O tema da “cooperação” no mundo do trabalho também aparece com 

frequência nas falas, além de ser abordado em várias partes do Guia do professor 

(Tema da aula “Confiança e Cooperação”):  

 

AL5: Até em casa mesmo, por exemplo, na minha casa são três pessoas e 
meus pais trabalham muito, às vezes eu posso ter a oportunidade de, por 
exemplo, deixar minha cama arrumada, posso lavar os pratos, posso 
facilitar para eles etc., mas sei que, se eu não fizer, ocasionalmente sei que 
minha mãe, mesmo estando cansada, mesmo ela tendo coisas para fazer, 
ela vai reservar um tempo pra fazer isso. O meu pai vai parar o que ele 
estiver fazendo para poder lavar louça, alguma coisa assim. Eu posso no 
meu momento de descanso reservar um tempo para ajudar os outros, para 
facilitar um processo, para contribuir para um todo. Posso no mercado de 
trabalho com isso também incentivar meu colega que não está atingindo as 
metas, como posso ajudar ele, não preciso fazer o trabalho dele, mas eu 
posso incentivar, posso ajudar a forma que... 
 
AL4: Dá tranquilidade saber que, por exemplo, daqui a pouco tempo estarei 
no mercado de trabalho e que eu posso ser uma profissional excelente, 
tendo essa base ética, saber o que é certo e errado lá fora. 
 
 

Além da menção à importância da cooperação no trabalho (doméstico e na 

vida profissional), os alunos a associam a ideia de “excelência”, tão presente na 

ética aristotélica, às noções de saber “o que é certo e errado” na vida profissional. 

Considera-se que essa consciência é importante, uma vez que traz uma 

compreensão de que a vida profissional exigirá saberes e posturas que passam por 

capacidades, escolhas e valores, que vão além do domínio de conhecimentos 

técnicos e operacionais. Por outro lado, conforme elucida Ferretti, Silva Jr. e Oliveira, 

nem sempre há problematização do modelo de trabalho (neoliberal), seus fins e 
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objetivos, bem como da formação que a ele deve atender.300 Dessa forma, a 

considerar que a escola e o currículo não são isolados dos modos de produção e 

dos interesses dos sistemas econômicos, é compreensível que os alunos 

manifestem posições em conformidade com os valores exaltados pelo modelo 

neoliberal, sobretudo quanto à preocupação com “eficiência”, “metas” e 

“colaboração”, ideias por vezes associadas à produtividade. Entretanto, nas falas 

dos professores a respeito de tais aspectos, pôde-se observar posições mais críticas 

e conscientes. 

 
PR4: Eu não ficaria pensando nem no mercado. O mundo do trabalho que 
dá sentido a isso passa por uma concepção muito mais ampla porque o 
mundo do trabalho exige mais que habilidades e certamente competências 
nesse sentido também. 
 
PR4: O mercado de trabalho hoje não tem apenas indivíduos operacionais. 
Por exemplo, você vai ao SENAI. Ele cursa automação. E então se já está 
formado não precisa nem de qualificação. Mas isso mudou muito. Não basta 
mais.  
 
PR1: A escola tem essa proposta de preparar para o mundo do trabalho. 
Mas, antes de tudo, a gente forma cidadãos críticos. Saem críticos e a visão 
deles se amplia. As discussões que eles têm em sala de aula às vezes me 
surpreendem pela postura que eles assumem. Muitas coisas que falam 
sobre a questão do mercado é independente. Eu acredito que eles sabem o 
que eles vão encontrar lá, mas a postura deles em relação ao que eles vão 
encontrar, o que eles irão vivenciar é que se modifica. Eu quero analisar a 
postura deles enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, então a gente vê 
uma transformação. Você vê meninos chegando aqui no primeiro ano uma 
criança completamente infantil e o processo evolutivo no terceiro ano, sendo 
capaz de fazer escolhas, sabendo que eles vão ter que tomar decisões. Se 
é para o curso técnico como o SENAI e a faculdade, seja o que ele vai 
escolher, o que ele vai ter que fazer e você percebe um amadurecimento 
por parte desse aluno que é incrível. E a criticidade dele em relação a isso. 
 
PR1: Autonomia é a palavra. 
 
PR4: Com certeza. 

 

Os professores, em geral, consideram que a formação restrita à qualificação 

profissional ou às habilidades técnico-científicas é insuficiente, a considerar que o 

mundo do trabalho se ampliou e vem mudando, exigindo novos saberes, em 

especial aqueles que passam por capacidade de escolha e autonomia perante os 

desafios. Citam a capacidade de criticidade dos alunos, que se ampliou à medida 

que foram adquirindo maturidade para lidar com problemas e se posicionar frente às 

                                                             
300 FERRETTI; SILVA JR; OLIVEIRA, 1999, p. 75.  
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questões que os cercam. Para Freire, “é na inconclusão do ser que se funda a 

educação como processo permanente”,301 e é fundamental que os professores 

tenham reconhecido esse processo de realização, que é uma construção contínua, 

da qual fazem parte, com a qual se relacionam, e cujas tensões e contradições 

vivenciam.  

 

• Ética como possibilidade de formação integral 

 

Os professores mencionam várias vezes que costumam ficar surpresos com a 

capacidade dos alunos de superar os próprios limites e ir além das lições aprendidas 

em sala de aula. As aulas de ética, por não terem o formato de uma disciplina 

comum do currículo e por constituírem um trabalho interdisciplinar, exigiam que os 

alunos buscassem soluções a partir de pesquisas, experiências e análise de 

situações em contextos diversos e a partir das propostas das diferentes disciplinas 

envolvidas, conforme exposto na situação em que os alunos tiveram de fazer uma 

pesquisa para saber o que o jovem pensa do Ensino Médio, se o ensino responde 

aos desafios do mundo. Ou seja, tiveram que olhar criticamente para a própria 

condição formativa, intervir no seu próprio espaço, refleti-lo e pensar estratégias 

para mudar esta realidade.  

 
PR1: E depois que eu comecei a trabalhar no NAE, eu percebo ainda mais 
o desenvolvimento desses meninos, a questão da crítica. Os meninos de 
primeiro ano aqui são incríveis. O desenvolvimento deles independe de pai, 
de mãe, de professores. Eles não têm essa visão de um depender do outro. 
 
PR2: É um processo de autonomia porque eles se deparam no começo com 
o mesmo patamar do profissional de educação. Tudo isso é deixado de lado 
e ele entende que somos nós produzindo algo em prol do todo e ali só está 
dando um direcionamento de certa forma a um conteúdo específico. Por 
isso que a gente se surpreende, porque os alunos vêm com coisas que 
você não esperava ou talvez você esperasse em outra perspectiva e eles 
dão uns retornos que são surpreendentes. Como são vários mundos, várias 
cabeças, então são várias análises, várias possibilidades, e você é mais 
uma dentre tantas ali. 

 
Maar alerta que é preciso romper com um modelo de educação focado na 

mera “apropriação de instrumental técnico e receituário para a eficiência, insistindo 

                                                             
301 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 51. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2015, p. 46.  
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no aprendizado aberto à elaboração da história e ao contato com o outro não-

idêntico, o diferenciado”.302 Nesse ponto, observa-se que o imprevisível, o que não 

estava no script das aulas, tomou corpo no processo pedagógico e constituiu objeto 

de conhecimento e reflexão.  

Outro aspecto relevante é que o trabalho com a ética não se constitui apenas 

por uma formação em valores restrita ao universo escolar ou à esfera do 

comportamento dos estudantes em sentido isolado. Como já expusemos, ela se 

refere ao conjunto da formação, se relaciona diretamente com os demais saberes e 

influencia o desenvolvimento da competência para o trabalho e para a vida social 

(uma vez associada aos seus próprios fins), conforme enfatizado na fala do gestor: 

 

GE: Então o que a gente já vê é a base que eles recebem no curso, não só 
no treinamento, no preparo, mas nas discussões dos temas de ética. As 
posturas, tanto aqui quanto lá, reverberam positivamente na avaliação dos 
professores, que muitas vezes podem ajudar na indicação de um estágio. O 
aluno acaba se sobressaindo em relação ao grupo, por conta de postura, 
por conta de posicionamentos éticos que geram resultados positivos. Então 
a gente tem alunos nossos que vão para o mercado de trabalho e levam 
com eles os aprendizados que adquiriram. Profissionalmente é positivo. 
 
Tiago: Então o ensino de Ética pode ser um diferencial para a formação 
profissional e para o mundo do trabalho? 
 
GE: Pode e deve. O que acontece? Durante muito tempo a gente teve 
filosofia, sociologia, história e geografia no processo de ensino da área. Já 
houve discussões sobre retirar da matriz curricular, no sentido de Brasil, a 
filosofia. Se eu tiro filosofia que é uma das disciplinas nas quais a gente 
trabalha bastante ética, preciso encontrar a estratégia para que essa 
disciplina, ou esse tema, não se perca. Então planejar, pensar, executar, 
realizar precisa sim ser pautado em pensamento ético, em atitude ética. Se 
não, lá na frente, o que vai restar para a gente?  
 
 

O gestor pedagógico ressalta a importância das disciplinas Filosofia e 

Sociologia no processo formativo e também na realização do projeto “Ética na 

Escola”, demonstrando preocupação com a possibilidade de sua retirada do 

currículo.303 Ressalta-se que o projeto, embora fosse interdisciplinar, teve a 

disciplina Filosofia como base de sua realização, uma vez que a Ética constitui um 

conteúdo fundamental da área, sobretudo pela necessidade de se conhecer 

                                                             
302 MAAR, 2012, p. 26.  
303 Conforme apresentamos no Capítulo I, durante a tramitação do projeto de reforma do Ensino 
Médio (2016) cogitou-se retirar as disciplinas de Filosofia e Sociologia da grade curricular, 
obrigatórias desde 2008. Por fim, aprovou-se a manutenção como “estudos e práticas de sociologia e 
filosofia”, não se explicitando que devem existir como disciplina no currículo e permitindo brechas 
para que os sistemas de ensino diluam tais conteúdos em outras disciplinas. Cf. BRASIL, 2017.  
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correntes e textos filosóficos, além de se desenvolver competências específicas da 

área, que possui inclusive metodologias de ensino próprias.  

Quando questionado sobre a importância real do ensino de Ética no currículo 

escolar enquanto formação para o trabalho e para a vida, sobretudo em relação às 

demais disciplinas que devem existir no currículo, o gestor ressalta que a ética é 

essencial, sobretudo porque visa formar “o cidadão”, prepará-lo para o mundo, 

inclusive para a vida profissional, ou seja, para uma formação integral.  

 
Tiago: Então não é uma disciplina a mais no currículo, apenas?  
 
GE: Ela é essencial. Não estou colocando que as outras escolas não 
tenham, mas o nosso trabalho é voltado na formação integral desse 
indivíduo. Ele não vem para a escola apenas para aprender física, química, 
matemática ou qualquer outra disciplina por aprender. Ele precisa aprender, 
ele precisa compreender a relevância do que ele está aprendendo e 
exercitar na vida prática dele. Quando a gente procura favorecer que ele 
desenvolva esse aspecto da personalidade, da formação enquanto cidadão 
e da formação enquanto profissional, a gente está pensando que é preciso 
projetar esse aluno para o mercado de trabalho. Eu preciso projetar esse 
aluno como uma pessoa que saiba dos seus direitos, mas também tenha 
consciência dos seus deveres. E execute seus deveres e garanta seus 
direitos. Mas para isso preciso preparar ele. Então é por isso que o Sesi 
pensa que o ensino de ética poderia fomentar, poderia dar o lastro para que 
esse nosso aluno não apenas ouça falar de ética numa aula de filosofia, 
mas que ele vivencie a nossa proposta. 
 
GE: A gente tem um trabalho desenvolvido com interseriação, também com 
nossos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. É um projeto piloto. Fica 
evidente como os meninos começam a respeitar mais ainda as diferenças; 
eles têm uma tolerância maior com os colegas. 

 

 Quando o gestor diz que “ele não vem à escola para aprender química, física, 

matemática ou qualquer disciplina por aprender”, complementando que a ética 

“poderia fomentar, poderia dar o lastro para que [o aluno] não apenas ouça falar de 

ética nas aulas de filosofia, mas vivencia a ética”, fica claro que há consciência de 

que o trabalho com a ética não consiste (tanto pela proposta do Sesi quanto por 

aquilo que aqui compreendemos por ensino de ética) numa prática de transmissão 

de conteúdos, mas de possibilidades formativas a partir de vivências e experiências, 

sobretudo as que gerem autorreflexão.  

 

3.4.3 Semiformação, resistência e Experiência Formativa 

 

Neste grupo, são analisadas as informações referentes ao problema da 

semiformação e a consciência que os sujeitos possuem acerca das condições reais 
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de determinação social do processo formativo, principalmente quanto às 

possibilidades de resistência, crítica e reflexão no espaço escolar. São destacadas as 

experiências formativas realizadas no âmbito do projeto “Ética na Escola” enquanto 

possibilidade de formar para a autonomia e partir de valores indispensáveis à 

cidadania, conforme as questões 5, 6 e 7 do roteiro de entrevistas304 e, 

principalmente, as respostas significativas dos sujeitos da pesquisa.305 São utilizadas 

as seguintes categorias: Consciência da condição de semiformação; Formação ética 

e construção da autonomia; Formação do caráter e a percepção do “Outro; Ética 

como exercício de solidariedade e justiça; e Finalidade da educação escolar e o dever 

da formação ética. 

 

• Consciência da condição de semiformação  

 

A fim de obter detalhes das impressões reais dos professores sobre a 

experiência formativa possibilitada pelo ensino de ética, sobretudo em contraposição 

à condição de uma formação meramente adaptativa, acrítica e voltada apenas à 

apreensão de conhecimentos para a vida profissional, buscou-se, nessas questões, 

extrair relatos das práticas, vivências e possibilidades geradas no âmbito do projeto 

Ética na Escola. Por outro lado, verificou-se a capacidade demonstrada por 

professores e alunos de refletir as reais condições da formação no espaço escolar, 

seus impedimentos, conflitos, contradições e obstáculos. Conforme diz Adorno, “a 

única possibilidade que resta à cultura é a reflexão crítica sobre a semiformação a 

que se converteu”306, ou seja, é necessário sobretudo e permanentemente pensar a 

formação, não se conformar ou se adaptar plenamente às suas formas sociais.  

As falas de alguns professores e alunos apresentam esta consciência, bem 

como apontam para a importância da ética como possibilidade de mudança. 

 

 
PR1: Não dá para conceber mais uma educação hoje no Brasil do jeito que 
as coisas estão, sem ter ética dentro da sala de aula, de todas as formas. 
 
PR1: Uma coisa que eu percebi é que eles começam a falar coisas que eles 
se apropriam e que eles acreditam. Quando eles não acreditam em algo, é 
muito difícil para eles escreverem. Se eles não acreditam na justiça, eles 

                                                             
304 Cf. Apêndice C.  
305 Cf. Apêndices D, E e F.  
306 ADORNO, 2010, p. 39. 
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não acreditam que uma mudança pode acontecer. Aí nessa perspectiva eu 
falei assim: “Vocês perceberam isso?” A gente percebe professora. “Vocês 
percebem que eu e vocês estamos contaminados e que para a gente é 
muito difícil mudar?” Às vezes a gente só muda por imposição. Aí eles 
falaram que entendiam isso também. Eu falei assim: “E aí como eu vou 
fazer mudar?” Eles falaram assim: “uma coisa que a gente nunca pensa: as 
crianças”. A proposta de intervenção, a mudança principal tem que vir da 
base educacional.  
 
 
 

Os alunos, por sua vez, relatam que com as aulas de ética tomaram 

consciência de que temas como “política” não eram abordados na escola ou, quando 

sim, de maneira superficial. Essa descoberta surgiu quando desenvolveram um jogo 

para conhecer o quanto ou de que forma os demais alunos compreendiam o tema.  

 
AL3: E descobrimos com o jogo que este é o segundo assunto mais 
escolhido e que só perde para religião. Política, no caso. Nas escolas 
municipais e estaduais da Bahia. Fomos a fundo nesse problema. “Porque 
os professores estão deixando de abordar isso?” A maioria falou "não, a 
gente abordar com cartilha, manual também". Os professores dão palestras, 
dão aulas, mas os professores ainda têm medo de abordar esse assunto 
porque eles acham que vão acabar transmitindo questões partidárias para o 
aluno e influenciando esse aluno negativamente ou positivamente. A gente 
falou “poxa, como a gente pode tornar isso mais divertido?” Como o aluno 
pode ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças? Se você não fala só de 
ética, de política quando tem eleição, quando você vê um escândalo muito 
grande. Deve ser falado todo dia. A gente pensou “poxa, como eu posso 
colocar essa criança no papel do governante?” Assim que surgiu nosso 
joguinho. Criamos uma estratégia lúdica para que os alunos de Salvador se 
interessassem por política, pois como temos o Parlamento Jovem, 
percebemos que tínhamos responsabilidade em esclarecer outros jovens.  
E como no fundamental II o primeiro objetivo é a formação básica do 
cidadão, se encaixou muito bem com a proposta que a gente tinha.  
 
AL3: Então tive que estudar muito antes de tentar elaborar um projeto 
político, tentar participar do Parlamento Jovem. É aquela questão de que, 
quando a gente vai pesquisar sobre, percebe que não viu isso na escola. E 
por quê? A gente conversou com professores de história, professores de 
geografia, sociologia. No fundamental eles falavam da questão de ser ético, 
de política. Mas passamos a perceber que tudo isso é inseparável, que não 
tem como separar isso da vida.  

 
AL6: A maioria não trabalha, os professores preferem deixar pra lá ou não 
trabalham questões políticas.  
 
 

Quando os alunos dizem “por que os professores estão deixando de abordar 

isso (política)?” ou “a maioria não trabalha, os professores preferem deixar pra lá”, 

estão tomando consciência de um assunto sério e que por alguma razão está fora da 

sala de aula, isto é, não tem a devida importância no currículo. E, mais do que isso, 

querem saber o porquê dessa exclusão. Para Maar,  

 



154 

 

a perda da capacidade de fazer experiências formativas não é um problema 
imposto de fora à sociedade, acidental, nem é provocado por intenções 
subjetivas, mas corresponde a uma tendência objetiva da sociedade.307 
 

 

Quanto a essa tendência objetiva da sociedade, entende-se que a escola 

tende a adaptar-se aos modelos acríticos, que permanecem por várias razões 

funcionando como “legítimos” ou “normais” no processo pedagógico. Não se fala de 

política na escola, e, de certa forma, isso parece ser o mais adequado, o menos 

tenso. Reproduz-se essa consciência e ela se torna vigente, de modo que, 

aparentemente, não há um problema, porque não se fala dele.  

Ao perceberem que os colegas tinham interesse pela política, os alunos 

criaram estratégias e ações para mudar esta realidade, mobilizando-se para gerar 

consciência política na escola, começando pela compreensão de seu funcionamento, 

suas instâncias e possibilidades. E mais, como poderiam melhorar a vida das 

pessoas.  

 
 
AL3: A gente pensou justamente nisso “poxa, a gente tem um projeto tão 
legal na escola, que é o Parlamento Jovem”, podemos desenvolver algo. 
Então a gente começou a conversar com os alunos daqui e fez um 
questionário e perguntou: "se você pudesse pedir alguma coisa ao 
presidente, o que você pediria?". Teve gente que pediu: "queria que o 
transporte passasse na frente da minha casa" ou "queria que aquele buraco 
que me impede de chegar em casa sem nenhum acidente fosse tampado", 
"queria que a iluminação na minha rua fosse melhor". A gente pensou 
“poxa, tem pessoas em instâncias menores que podem te ajudar a fazer 
isso”. "Mas ninguém nunca me ensinou isso." Até os próprios alunos que 
participaram do Parlamento Jovem, a gente perguntou a eles e eles falaram 
"não, eu cheguei aqui sem o mínimo conhecimento dessas questões 
políticas, sequer como funciona o sistema político do Brasil, com quem eu 
falo para resolver o problema".  

 

A fala do aluno evidencia justamente o que está na LDB quanto à formação 

do cidadão crítico, que deve ser preparado para exercer seu papel na sociedade. Mas 

como será capaz disso se sequer conhece a organização política de seu país e os 

mecanismos de participação cidadã? Durante as falas, foi possível notar o quanto os 

alunos se orgulhavam de suas ações, dando detalhes de cada procedimento, 

mostrando materiais que elaboraram, as pesquisas, os jogos e os resultados. Ou seja, 

buscaram informações e conhecimentos para mudar parte de sua realidade, 

                                                             
307 MAAR, 2012, p. 26.  
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resistiram à condição de não saber ou à conformação a esta, buscaram o que 

aparentemente lhes parecia inacessível.  

 

• Formação ética e construção da autonomia  

 

Conforme diz Pucci, reafirmando a posição adorniana, “a verdadeira 

autonomia é sinal de inconformismo contra a adaptação que quer ser incomensurável, 

administrada, mordaz”.308 Nesse aspecto, ressalta-se a possibilidade de construção 

da autonomia dos alunos a partir do trabalho pedagógico com a ética.  

Embora as propostas tivessem como base as orientações do material didático 

(Guia do professor) e a participação efetiva dos professores, o que mais chama a 

atenção são as propostas desenvolvidas pelos alunos, que ampliaram a percepção 

sobre os problemas, trazendo discussões novas, pensando estratégias, criando 

formas de melhorar o próprio processo educativo no qual estavam inseridos. Quando 

questionados sobre esta percepção em relação à autonomia dos alunos durante o 

desenvolvimento do projeto, professores e gestores mostraram-se bem afinados, 

embora as entrevistas tenham sido feitas em grupos separados.  

 
GE: Até um tempo atrás de um modo geral, o professor era o detentor do 
saber. Era o professor que determinava o que você aprendia, como e 
quando. Com o processo de trabalho modificado na educação e a chegada 
da ética na nossa escola, você observa alunos mais analíticos; eles não 
aceitam passivamente tudo que vem do professor. Eles questionam, mas 
claro que dentro de uma linha de respeito. Mas questionam, não 
simplesmente não concordam porque não concordam. Eles não concordam 
ou questionam com embasamento. 
 
GE: Então o professor precisa, sem sombra de dúvida, estudar mais, se 
preparar mais e ter uma relação interpessoal muito boa com esses 
estudantes. 
 
PR2: Têm coisas que o professor propõe, mas o aluno vai além, ele 
ultrapassa aquela proposta. 
 
GE: Os nossos alunos sempre vão além. Então o professor entra na sala 
com o material, seja de que disciplina for, de qualquer projeto que seja, mas 
ele acaba percebendo que pode ir além, que os meninos permitem, eles 
apostam no que o professor está trazendo para eles, eles acreditam e vão 
adiante. 

 

                                                             
308 PUCCI, B. Theodor Adorno, Educação e Inconformismo: ontem e hoje. In: PUCCI, B.; ZUIN, A. S.; 
LASTÓRIA, L. A. C. N. Teoria Crítica e Inconformismo: novas perspectivas de pesquisa. Campinas: 
Autores Associados, 2010, p. 44. 
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As falas dos professores e gestores corroboram a concepção de Freire, 
segundo a qual 

 
ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. Esses quefazeres encontram-se no corpo um do outro. [...] Pensar 
certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo 
gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 
metodologicamente rigorosa, transita da curiosidade para a “curiosidade 
epistemológica”.309  
 

 
Essa curiosidade epistemológica cunhada por Freire faz todo sentido quando 

se percebe que “ir além” significa que a escola não pode ter a pretensão de formatar 

pessoas ou criar protótipos de suas definições e conceitos. O saber meramente 

transmitido, tão criticado pelo autor, não é formativo, visto que não considera a 

capacidade de criar dos sujeitos da formação, de ultrapassar limites.  

 

• Formação do caráter e a percepção do “outro” 

 

A formação do caráter e da conduta é outro ponto fundamental quando se 

pensa em ensino de ética. Nesse caso, como já tratamos nos capítulos I e II, essa 

formação não poderá ser entendida como ensino de normas, regras ou obrigações 

morais irrefletidas. Conforme se pode observar nas orientações aos professores no 

material “Guia do Professor” (Notas sobre o ensino de Ética: quem ensina ética 

ensina o quê?): 

 

O olhar para o outro é a verdadeira origem da conduta moralmente 
orientada e, portanto, é uma base segura para o ensino da ética, que, a 
propósito, nunca deve ser confundido com um treinamento em obediência 
às normas – que outro nome dar a tal treinamento que não domesticação? 

 
Uma das principais tarefas da ética consiste em despertar o nosso olhar 
para o outro, seja ele uma pessoa conhecida ou não, um animal doméstico 
ou selvagem, uma floresta ou uma árvore, uma cidade ou um simples 
telefone público, etc.310 

 

Esses dois pontos são fundamentais e devem ser observados em relação ao 

trabalho com a ética na escola. O primeiro, de ordem metodológica, é que o ensino 

de ética não deve ser confundido com um treinamento ou uma domesticação moral. 

Até porque este seria seu contrário, uma vez que esvaziaria de sentido a formação, 

                                                             
309 FREIRE, 2015, p. 30 
310 SESI; UNESCO, [s.d.], p. 10.  
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transformando-a em mera adaptação. O segundo ponto é o “olhar para o outro”, ou 

seja, a formação para a sensibilidade. O “Outro” enquanto rosto pode ser tomado 

como elemento chave na “amplitude das experiências” sensíveis, inclusive na esfera 

do estético, quando o olhar dirigido ao outro se torna um convite a conhecê-lo, a 

aproximar-se, relacionar-se.311 Eis uma questão que não pode ser desprezada na 

formação em valores. 

Pôde-se observar que algumas atividades proporcionaram de forma mais 

direta experiências sensíveis pela valorização do estético, visando despertar nos 

alunos a sensibilidade em relação ao Outro. 

 

 
AL2: Nós fizemos um trabalho sobre essa questão no 1º ano, foram duas 
disciplinas: filosofia e artes. Cada grupo teria uma temática e a pessoa 
teria que escolher materiais e formar um quadro com ela. No nosso caso foi 
o racismo que a gente escolheu para retratar e a gente fez a questão do... 
Foi uma bandeira do Brasil onde na frente tinha um menino e onde um 
policial apontava uma barra de chocolate para ele. Um menino negro e tal. 
Foi toda uma questão, a gente teve que explicar a relação do quadro e a 
gente teve que fazer também um poema, pegar uma música e fazer um 
poema com essa questão também. Aí teve várias temáticas e cada 
equipe retratou relacionando à ética.  
 
PR2: Digamos que a culminância do aprendizado de ética para a produção 
de um livro em braile. E eles se empenham. Eles estudaram para fazer o 
livro em braile, eles procuraram, foram nas instituições. Eles buscaram a 
questão da sonoridade para fazer os vídeos para os deficientes, ou seja, 
eles produziram uma coisa bem específica. A gente ficou bem surpresa com 
o material final porque a gente não esperava tanto profissionalismo. Eu 
posso usar essa expressão, mas pensando em algo mais primário eles 
buscaram e produziram de uma forma surpreendente.  
 
AL6: Você tendo a ética você consegue enxergar que mesmo a pessoa 
sendo diferente, tendo costumes diferentes, uma aparência diferente, que 
aquilo não influencia no que ela é ou o que você pensa que ela é. 
 
 

Conforme adverte Adorno em Dialética Negativa, “o momento estético não é 

acidental para a filosofia”312 Não se trata, contudo, de uma estética da contemplação 

desinteressada, mas que pode, pela sensibilidade das cores, dos sons, do espanto, 

suscitar questionamentos e reflexões. Inclusive, é possível verificar que da 

                                                             
311 SILVA, 2001, p. 226 et seq.   
312 ADORNO, 2009, p. 21.  
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brincadeira ou do jogo (divertidos e livres) surge o trabalho engajado e consciente.313 

Em “Teoria Estética”, Adorno estabelece a relação existente entre arte (produção 

estética) e produção social (trabalho), sendo que uma esfera é afetada pela outra, 

num movimento que pode ser de libertação.314 

Outra proposta de trabalho que consistiu em fazer que os alunos refletissem 

sobre as próprias ações e se sentissem responsáveis pelo outro aconteceu na 

disciplina de Sociologia, na qual houve uma competição (“Galinha gorda”) e eles não 

sabiam que estavam sendo filmados. A atividade foi mencionada tanto pelo 

professor quanto pelos alunos.  

 
AL5: [...] houve um momento bem interessante que foi uma brincadeira que 
o professor de sociologia fez com a sala. Ele botou todo mundo na sala e 
fez a brincadeira da galinha gorda. Ele botou todo mundo junto e jogou os 
doces e gravou para ver. Foi na época que nós estávamos estudando ética. 
A princípio, deveria ser uma coisa bem tranquila, todo mundo pegando os 
doces, dividindo, só que na hora foi uma agonia, gente caindo, gente 
empurrando o outro. Então ele botou o vídeo depois na sala e mostrou a 
situação e todo mundo ficou assim pasmo ao se ver ali, atropelando o 
outro e pensando apenas em si mesmo. Aí teve aquela discussão que 
nem sempre quem estuda ética é uma pessoa ética.  

 
PR4: Uma outra coisa que eu trabalhei em sociologia de uma maneira bem 
simples, mas com efeito bem prático foi o tema de competição que você 
tomou conhecimento também. Nesse tema eu fiz o seguinte: sempre com 
uma recomendação de vídeo, só que os vídeos não me agradavam nenhum 
aí eu levei minha câmera para a sala, deixei a câmera lá filmando, eles 
acabaram esquecendo da câmera e aí... É massa esse trabalho. Aí eu 
disse: “para finalizar eu vou passar aqui um vídeo de uma competição 
para que vocês possam ver”. Tirei o cartão de memória e coloquei eles 
competindo, um empurrando o outro. 

 
 

A temática estava de acordo com a proposta de trabalho do material do 

professor, porém as práticas desenvolvidas foram mais criativas, levando-se em 

conta o perfil da turma e as possibilidades das quais dispunha o professor de 

Sociologia. Observa-se que os alunos, quando se viram no vídeo se empurrando e 

pensando em si mesmos, tiveram de refletir sobre a própria conduta, sobre como se 

                                                             
313 Esta compreensão é apresentada por Dewey quando diz: “Como evento, a brincadeira ainda é 
imediata, mas seu conteúdo consiste em uma mediação de materiais atuais por ideias extraídas da 
experiência vivida. Essa transição acarreta uma transformação da brincadeira em trabalho, desde que 
não seja identificado com esforço cansativo ou labuta”. Cf. DEWEY, J. Arte como experiência. Trad. 
Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 480.  
314 Para Adorno, “a ponta que a arte volta para a sociedade é, por seu turno, algo de social, reação 
contra a pressão opaca do «corpo social»; tal como o progresso intra-estético, progresso das forças 
produtivas, especialmente da técnica, está ligado ao progresso das forças produtivas extra-estéticas. 
Por vezes, forças produtivas esteticamente libertadas representam a libertação real, que é impedida 
pelas relações de produção”. Cf. ADORNO, T. W. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, 2008b, p. 46.  
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comportam em situações comuns, quando interesses estão em jogo. Viram-se 

empurrando os colegas e agindo de forma egoísta, e isso lhes pareceu difícil de 

encarar.  

 

• Ética como exercício de solidariedade e justiça  

 

Destacam-se algumas situações relatadas pelos professores acerca de como 

os alunos puderam refletir sobre suas ações, confrontados com suas intenções e 

atitudes e também com questões conceituais que dizem respeito à capacidade 

humana de ser justo e solidário: 

 
 
PR4: No ano passado eu estava trabalhando com eles sobre a questão do 
sindicalismo, do que era e do que é hoje, e aí eu dei uma bola para cada um 
e eu queria que cada um enchesse. Dei cordas a eles, eles amarraram e aí 
cada um ficou com uma bola no pé como prisioneiro. Eu falei: “quem ficar 
com essa bola no pé até o final vai ganhar tal coisa”. Aí deixei e em 
nenhum momento eu falei que precisava ser um só. Um começou a 
eliminar o outro.  
 
PR3: E aí vai trazer a reflexão da própria natureza humana. O homem no 
Estado de natureza. Essa questão de fazer essa ponte entre teoria e 
prática. 

 
Como é característico do projeto “Ética na Escola”, o professor introduziu o 

tema a partir de uma experiência com os alunos, que foram estimulados a agir de 

acordo com uma indicação inicial, mas ficaram livres para tal. E puderam depois 

perceber como agiram “livremente”, como agiram por interesse. Nesse aspecto, 

ressalta-se que o professor relaciona a questão à noção de “natureza humana” ou 

ao “estado de natureza” (que aparecem nas filosofias de Hobbes, Rousseau, Locke). 

Dessa forma, a prática desenvolvida conduziu à reflexão mais ampla e séria do 

problema, isto é, não abdicou de conceitos, embora não tenha começado por eles. 

Recuperemos Adorno quando diz “a reflexão intelectual assegura-se do não 

intelectual ao conceito”.315 Esse movimento do não-conceitual à experiência reflexiva 

na ação educativa parece ter grande valor por permitir conectar o conceito ao vivido, 

gerando necessidade de refletir sobre aquilo que já fora reconhecido na prática. 

Essa dinâmica de abordagem dos conceitos a partir de vivências e 

experiências interativas foi recorrente nos trabalhos desenvolvidos também nas 

                                                             
315 ADORNO, 2009, p. 18.  
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demais disciplinas participantes do projeto, como Filosofia, que abordou os 

conceitos de “igualdade e justiça”. 

 
AL4: “X”, de filosofia. Na sala a gente teve uma aula em que a professora 
estava tentando explicar para a gente a diferença entre igualdade e justiça. 
Era outra coisa, só que a gente não estava entendendo porque era muito 
teórico e estava todo mundo dizendo "é a mesma coisa" e ela parou e falou 
"não, vou chamar a pessoa mais baixa da sala e a pessoa mais alta". Não 
foi AL6 a pessoa mais alta, foi outra menina e uma menina muito alta e ela 
pegou duas cadeiras do mesmo tamanho e falou "subam nessas duas 
cadeiras. Agora imaginem que vocês têm uma parede do tamanho da 
menina mais baixa. Isso que eu fiz agora de mandar as duas pessoas 
subirem na cadeira é igualdade ou justiça?" Aí parou e ficou aquela 
discussão na sala "será que é justo para a menina que é mais baixa não 
poder olhar o que a mais alta está olhando?", "mas você deu a mesma 
oportunidade. Ela não podia fazer tal coisa?" Foi justamente essa 
discussão e poder ver aquilo na prática mesmo.  
 
 

É interessante observar que os alunos só tiveram consciência da diferença 

entre igualdade e justiça quando puderam vivenciar uma situação na qual o critério 

de igualdade poderia gerar uma situação injusta (a menina mais alta tinha uma 

posição vantajosa em relação à mais baixa). Ou seja, perceberam que a noção que 

tinham da questão era de certa forma equivocada. A situação os fez refletir e 

analisar mais profundamente a questão da justiça, problematizando o conceito. De 

fato, as aulas de Filosofia constituem um momento privilegiado para a abordagem e 

a reflexão de temas como justiça, tendo como base a tradição filosófica e os próprios 

textos dos filósofos. Todavia, a relação entre teoria e prática é indispensável para 

que as aulas não se sejam monótonas e aparentemente sem sentido para os alunos. 

Para Adorno, “a filosofia quer mergulhar muito mais literalmente no que lhe é 

heterogêneo, sem o reduzir a categorias pré-fabricadas”.316  

A Filosofia tem estreita ligação com as demais áreas do conhecimento, como 

a arte, a ciência e a política, que também constituem seu objeto de estudo. Dessa 

forma, poderá também ser desafiada a refletir sobre temas e problemas a partir de 

novas perspectivas, criando pensamento e resistindo à mera conformidade.  

Ainda sobre o trabalho com a ética nas aulas de Filosofia, os alunos 

mencionaram os temas da solidariedade e da amizade, sobretudo em relação a 

como aprenderam a se unir para superar desafios e dificuldades com os estudos, 

ajudando uns aos outros. 

                                                             
316 ADORNO, 2009, p. 19.  
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AL2: Nossa sala foi uma das piores turmas que tinha na escola. Depois 
virou uma sala que na 1ª unidade teve um índice muito baixo de reprovação. 
A gente não via só numa prova os resultados, via as pessoas se ajudando. 
A AL6 não é tão boa em física, mas eu sou muito boa em física, posso parar 
10 minutinhos que eu tenho pra estudar junto, para poder ensinar ela. Vou 
melhorar o índice de aprovação da sala, vou melhorar a AL6, vou me sentir 
bem. Vou aprender ensinando. Essas mudanças a gente via aos poucos 
durante o ano letivo todo, tanto que no final do ano a gente vê pessoas que 
mal olhavam na cara do outro, não se falavam e já se despedindo, já tendo 
um pouco de laço de amizade.  

 
  

Conforme aponta Silva, “o melhor é despertar as pessoas para a 

solidariedade e a compaixão. O que podemos fazer é insistir em uma educação que 

sensibilize as pessoas para o exercício da alteridade”.317 Nesse ponto, observa-se 

que o ensino de ética contribuiu para que os alunos enxergassem suas 

potencialidades, suas qualidades e como poderiam se ajudar mais, melhorar seu 

desempenho na escola, pois, como o aluno diz no início da fala, eram considerados 

uma turma de baixo rendimento. Não é incomum que alunos nessa condição tenham 

sentimento de derrotismo e fracasso. Também não é incomum que a própria escola 

reforce rótulos e tenda a conformar-se com situações aparentemente imodificáveis. 

Além disso, a exaltação de valores que exaltam a competição e o individualismo em 

detrimento de valores coletivos e comunitários afeta diretamente a educação.  

Nas palavras de La Taille:  

 

Quando há falta de direção, nos sentimos fora do fluxo do tempo; quando 
há falta de significação, não sabemos muito bem quais são as formas de 
vida que valem a pena ser vividas, não sabemos bem o que tem valor e o 
que não tem.318  

 

 

 Desse modo, entende-se que alguns valores de fato acabam esquecidos no 

currículo escolar. Fazer com que sejam percebidos, no tempo, na história e no 

presente é fundamental para a formação. Os valores da amizade, da solidariedade, 

da parceria, da justiça podem realmente perder sentido perante as transformações 

sociais do nosso tempo, por isso necessitam ser (re) significados.  

                                                             
317 SILVA, D. Ética e a educação contra os preconceitos. In: SANTOS, G. A.; SILVA, D. (Orgs.). 
Estudos sobre ética: a construção de valores na sociedade e na educação. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002, p. 75.  
318 LA TAILLE, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 86.  
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• Finalidade da educação escolar e o dever da formação ética 

 

Quanto à percepção dos professores e do gestor acerca dos limites e 

desafios do trabalho com a ética na escola em termos de formação e construção da 

autonomia, destacam-se as seguintes falas: 

 

PR4: O nosso objetivo não é talvez que nós estejamos produzindo 
indivíduos éticos, mas assim a questão da problematização. Tirando essa 
zona de conforto de achar que está tudo às mil maravilhas e mostrar que 
ele pisa no tomate também assim como a gente pisa. [...] A gente tem que 
ver as ações dele, as mudanças de comportamento, postura, mas não tem 
como garantir isso. Mas garantir que a partir de então ele vai problematizar 
as situações e aí a gente garante porque a gente percebe isso na prática, a 
gente desenvolve esse olhar aguçado. 
 
GE: A gente observa os próprios pais envolvidos, como comentam conosco. 
Começa o horário político, o pai troca ou desliga a televisão e vai fazer 
alguma outra coisa. E os pais nos relatam em algumas reuniões, quando 
vêm conversar com os professores ou conosco, que quando ele vai desligar 
o filho fala que quer ver a plataforma de governo da pessoa. Então 
começam a usar terminologias, começam a questionar alguma coisa, 
inclusive fazendo a própria família refletir sobre isso. Então a gente 
consegue fazer nosso papel social da escola no caso. Não é só educar 
dentro da sala de aula, mas fazer com que essa educação ultrapasse os 
muros da escola. 

 
Conforme se observa na fala do professor, o trabalho com a ética não pode 

realmente garantir que os alunos saiam todos mais éticos da escola, nem seria 

possível. Entretanto, avalia-se que é sim possível torná-lo mais preparados para 

fazer escolhas, refletir e compreender seu papel no mundo. De fato, mudanças 

significativas de comportamento são perceptíveis, além da melhora do desempenho 

escolar, mas o mais importante neste trabalho, conforme relatam, é a autonomia que 

os estudantes adquirem, bem como os valores que lhes permitirão fazer boas 

escolhas.  

Em entrevista que realizei com o filósofo Renato Janine Ribeiro para a 

Revista Paulus, questionei-o sobre sua visão a respeito do ensino de ética no Ensino 

Médio, quanto ao que deverá ser seus objetivos e possibilidades. Assim respondeu: 

 
 
Não se pode confundir o ensino de ética com o ensino do que é certo e 
errado. Há pessoas que te ligam e perguntam: “é ético fazer isso?”. A ética 
antes de mais nada, deve ser a construção de um sujeito autônomo, para 



163 

 

utilizar um termo kantiano. Você precisa ser capaz de fazer suas próprias 
escolhas e arcar com elas.319  
 

A compreensão do professor Janine corresponde à proposta de trabalho do 

projeto Ética na Escola (do qual foi consultor), conforme já exposto, no sentido de 

que as aulas de ética não devem pautar-se por transmissão de normas ou conceitos 

morais, mas sim problematizar as questões, propor experiências que gerem 

reflexões sobre os diversos temas sociais. Formar para a autonomia, para fazer 

escolhas conscientes e refletidas é o objetivo mais plausível e possível nessa linha 

de trabalho. E este é papel indelegável da escola, conforme enfatiza Carvalho, 

 

a crítica ao dogma, a apresentação e discussão pública das razões são 
valores subjacentes e fundamentais tanto à ciência e à educação escolar 
como à democracia. A melhor forma de cultivá-Ios e transmiti-Ios como um 
dos mais importantes legados culturais da humanidade é torná-Ios 
presentes não só em nossas palavras, mas em nossas ações como 
professores e profissionais da educação.320 

 
O espaço escolar constitui, portanto, o locus da discussão e da 

problematização dos valores, mas também do cultivo e da formação dos valores, 

dos quais depende, inclusive, a saúde e o amadurecimento da democracia. Essa 

formação não deve ser apenas transmitida, mas vivenciada.  

Por fim, quando questionados se a ética poderá eliminar os conflitos da 

escola e da sociedade, os professores foram enfáticos:  

 

PR4: Não vai. 
PR2: Com certeza. 
PR3: O conflito é necessário. Sem conflito eu estou com o problema 
aparentemente resolvido. A ética é necessária para a decisão. 

                                                             
319 RIBEIRO, R. J. Ética e os rumos da democracia no Brasil. Paulus: Revista de Comunicação da 
FAPCOM, São Paulo, v. 1, n. 2. p. 125-140, 2. sem. 2017, p. 135. Entrevista concedida a Tiago 
Casado para a publicação.  
320 CARVALHO, J. S. Podem a ética e a cidadania ser ensinadas? Pro-Posições, v. 13, n. 3, p. 157-
168, set./dez. 2002, p. 166.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO  
 

 

 A pesquisa partiu do reconhecimento e resgate do problema da semiformação 

e suas implicações na Educação e, de modo particular, na educação escolar, no 

entendimento de que este modelo é hegemônico e tende a se perpetuar se não 

refletido.321 Buscamos aqui discutir e atualizar esta compreensão contundente de 

Theodor Adorno olhando para o tempo atual da formação, em face de sua 

historicidade.  

 Como apresentado, este modelo vigente de formação não deve ser entendido 

como resultado (fracasso) da educação, mas sobretudo como seu processo, meio 

pelo qual a cultura se afirma e se constitui, como garantia do modelo vigente, 

tomada subjetivamente pelo seu inverso (semicultura).322 Dessa forma, entende-se 

que a formação necessita ser compreendida em suas condições reais, no que tange 

às barreiras e impedimentos para a verdadeira formação: a que não seja mera 

adaptação, mera conformidade.  

Dada essa compreensão, resgatamos a ética e sua importância na educação, 

passando por uma reflexão histórica da sua formulação desde os antigos até a 

modernidade, quando se constitui enquanto dever, na condição de liberdade e 

autonomia da vontade. Buscou-se problematizar o projeto moderno tomado como 

ideal e promessa de emancipação e elucidar os limites da razão em criar um mundo 

mais justo, menos opressor, livre e, principalmente, capaz de evitar a barbárie. A 

cultura força-se a reconhecer suas formas de opressão e violência e o irracional que 

permeia a condição humana. Da crítica da cultura (Nietzsche) à Indústria Cultural 

(Adorno e Horkheimer), a razão moderna, seja na esfera do saber, da ciência, da 

tecnologia e da moral, é tomada como problema ao ser defrontada com sua 

impotência, sua indiferença.  

 Dessa forma, após Auschwitz, conforme diz Adorno, a ética torna-se um 

imperativo contra a barbárie continuada e suas faces mais ocultas, contra todas as 

formas históricas que a ela conduziram, mesmo em tempos de intensa produção 

intelectual. Educar passa a ter como imperativo ético a educação que se oponha a 

                                                             
321 ADORNO, 2010. 
322 Ibidem, p. 9.  
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todas as formas de preconceito e indiferença, de irreflexão e conformação ao mal, à 

negação do outro. Buscou-se resgatar essa máxima tão enfatizada por Adorno, 

perceber sua atualidade em nosso tempo histórico, quando o futuro da democracia 

parece ameaçado por radicalismos e conservadorismos de toda ordem, predispostos 

a golpes e à reversão de direitos conquistados.  

 Contudo, é forçoso reconhecer que esta nova ordem da razão (neoliberal) não 

é neutra, nem isenta de valores. Pelo contrário, exalta valores do indivíduo, brada o 

sucesso como meta e enfatiza as competências do mundo administrado, evocando 

cânones a respeito de como se deve viver, agir, pensar e o que se deve conquistar. 

Tais valores passam a tomar lugar nas diversas esferas sociais, no mundo do 

trabalho, nas relações entre os sujeitos, na educação e no currículo escolar. O 

“homem-empresa”, empreendedor e competitivo tornou-se o modelo ideal a ser 

produzido. Nesse cenário, valores como solidariedade, cooperação, amizade, 

sensibilidade, parecem perder sentido.  

O mundo do trabalho se reconfigura em meio às transformações sociais, 

econômicas e políticas das últimas décadas do século XX, gerando novas dinâmicas 

produtivas e estabelecendo relações peculiares dos sujeitos com os modos de 

produção. A lógica de mercado e as relações de produção determinam e afetam 

significativamente a educação escolar, uma vez que esta se encontra diretamente 

ligada ao sistema econômico vigente e suas demandas. Romper com essa lógica 

parece realmente um horizonte distante, sobretudo pela conformação dos indivíduos 

e segmentos sociais ao seu modus operandi. 

 Entretanto, não parece possível que haja outro lugar para se romper com uma 

cultura de conformismo e adaptação senão a escola. Apenas a educação, desde 

que refletida e capaz de compreender a si mesma como processo não meramente 

adaptativo, poderá ser capaz de formar pessoas autônomas e reflexivas, capazes de 

recusar toda forma de opressão e violência. Eis a formação compreendida em seu 

conteúdo ético.  

 Nesse itinerário de pesquisa, algumas questões tornaram-se inevitáveis e 

parece justo que existam: a ética é realmente problema da escola? Pode ser 

ensinada? Pode ser aprendida? Quais valores devem (podem) ser ensinados e 

aprendidos?  
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 Recuperamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu 

artigo 35, inciso III, quanto às finalidades do Ensino Médio: “o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico”.323 Tais objetivos estão em 

consonância com a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a liberdade do 

indivíduo e o direito a uma educação plena como princípio fundador da cidadania e 

do mundo do trabalho.  

 A formação ética está prevista nos princípios norteadores da educação 

brasileira no âmbito do Ensino Médio, sendo esta uma fase fundamental de 

preparação dos jovens para o mundo do trabalho e para a vida social. A formação 

em valores, portanto, se faz necessária à formação dos jovens nos anos finais da 

escola, tendo em vista que a escola deve prepará-los integralmente (e não 

parcialmente) para a vida adulta e para a ação profissional competente, mas 

também para a vida política e o meio social, como pessoas conscientes de seu 

papel no mundo.  

 Na prática, contudo, os currículos e a escola dificilmente compreendem a 

importância da formação em valores; dificilmente este conteúdo ocupa espaço na 

educação escolar, uma vez que se deve atender a inúmeras outras demandas e 

objetivos. Quando o faz, geralmente é de forma equivocada e distante do que de 

fato deveria pautar a educação ética, que não deve ser confundida com repetição de 

normas ou “bom comportamento”. Conforme aqui exposto, isso não significa de 

forma alguma que a escola seja neutra, que a formação não envolva valores. Pelo 

contrário, não é possível conceber a educação isenta de valores. E, mais do que 

isso, a escola tende a assimilá-los e reproduzi-los, garantindo a vigência de um 

modelo formativo que, por vezes, atenda aos ideais dos sistemas dominantes. 

O currículo reproduz inevitavelmente os valores aos quais a escola está 

sujeita, como instituição social, como espaço de reprodução de pensamento, 

embora conflitivo. Nesse espaço, todos os atores têm um papel e uma 

responsabilidade, conscientes ou não. Mas nem sempre é possível romper com as 

                                                             

323 Cf. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 out. 2016. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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condições que impedem a formação refletida, que seja capaz de construir pessoas 

autônomas.  

 Conforme exposto, a formação ética passa pelo reconhecimento das 

condições que inviabilizam a formação plena, pela percepção crítica do processo 

educativo, mas, principalmente, pela formação que escape e não se conforme a um 

modelo adaptativo. A formação ética passa pela experiência de autorreflexão, do 

pensamento que se constrói na reflexão da própria história, das condições sociais e 

políticas do seu tempo. Essa formação tem caráter político e potencial 

transformador. Por isso a tomamos como contraposição crítica ao modelo de 

semiformação que, embora tenda a ser perpétuo se não refletido, é histórico e, 

assim sendo, pode ser superado.  

 Como objeto da pesquisa de campo, analisamos o projeto piloto “Ética na 

Escola: para a vida e o trabalho”, desenvolvido pelo SESI Nacional e UNESCO na 

Escola “Djalma Pessoa”, no município de Salvador - BA, entre os anos de 2013 e 

2015. Conforme relatado na pesquisa, foi um projeto inédito e com formato inovador, 

dado seu caráter interdisciplinar, sua metodologia e o modo como foi inserido no 

currículo do Ensino Médio. Tendo como consultor principal Renato Janine Ribeiro, o 

projeto foi pensado e construído a partir de debates iniciados na CNI, em Brasília, 

nos quais foram discutidas várias perspectivas teóricas. Na ocasião, o SESI, na 

pessoa de seus dirigentes, reconhecera que a ética poderia fazer diferença na 

educação escolar, no que consiste em uma formação integral e que seja capaz de 

preparar os jovens para o trabalho e para a vida, além do domínio de outros 

saberes.  

 Na Escola “Djalma Pessoa”, o projeto piloto foi desenvolvido junto às 

disciplinas de Filosofia, Sociologia, Redação e História, tendo como base as 

referências e propostas do “Guia do Professor”, também organizado e 

supervisionado por Janine Ribeiro. Trata-se de um material exclusivo, pensado para 

a execução do projeto. Há indicações metodológicas para o trabalho com a ética a 

partir de dilemas (situações), nas quais os alunos devem refletir situações nas quais 

estão envolvidos, das mais simples às mais complexas, que envolvem atitudes e 

conduta. Todas as propostas têm como norte um texto filosófico, passando por 

Platão, Aristóteles, Hobbes, Locke, Kant, Adam Smith e Karl Marx. As propostas 

consistem basicamente em discussões a partir de situações-problema, nas quais os 
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alunos são desafiados a pensar e a se manifestar diante de questões que envolvem 

a competição no trabalho, as funções e deveres na vida política (em seu bairro, sua 

escola, sua família), na conduta que se pode ter ou escolher em diversos contextos 

da vida social. Entretanto, o material não é um livro didático convencional, não é 

engessado, mas apenas uma orientação de trabalho com os temas, de modo que os 

professores se sentiam livres para desenvolver suas próprias propostas, como 

apontamos nas análises. Dessa forma, ficou claro que professores e alunos muitas 

vezes superaram as expectativas propostas no material, criando novas formas de 

trabalho.  

 Inicialmente pareceu um grande desafio analisar uma proposta de ensino de 

ética implantado na rede SESI, não apenas pela distância espacial entre São Paulo 

e Salvador, pelas dificuldades com autorizações para a realização das entrevistas in 

loco e pelo contato que deveria ser estabelecido com professores, alunos e gestores 

para que os objetivos fossem alcançados, embora estas dificuldades tenham 

existido, mas principalmente pelo perfil do projeto, a considerar interesses e 

objetivos que estavam em questão e que não eram ainda claros quando a pesquisa 

foi iniciada. Sendo o SESI uma entidade social ligada e mantida pela indústria e, 

portanto, sujeita aos interesses de determinados grupos, de fato, chamava a 

atenção o fato de estar inserindo a ética no currículo, com conteúdo crítico e 

humanista, que privilegiava questões profundas do mundo do trabalho e no campo 

dos valores.   

Todavia, aos poucos, percebi que o projeto estava sendo construído a partir 

de contribuições de pesquisadores de notável referência, como Renato Janine 

Ribeiro, Yves de La Taille, Bernardo Toro, entre outros profissionais da área 

acadêmica, além de representantes da UNESCO. Dessa forma, o conhecimento e a 

análise de sua proposta e desenvolvimento pareceu fundamental à pesquisa, como 

objeto de estudo pelo qual seria possível obter referências para o ensino de ética no 

Ensino Médio: teóricas, práticas, metodológicas e, principalmente, relatos de 

experiências significativas na educação em valores.  

 O contato com o material didático, a visita ao espaço escolar e, sobretudo, a 

realização das entrevistas com alunos, professores e gestores foram de importância 

ímpar para esta pesquisa. Os sujeitos da pesquisa se deixaram conhecer, 

apresentaram generosamente suas produções, impressões e expectativas. Os 
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professores são engajados, unidos e mostraram-se conscientes de seus desafios 

como educadores. Os alunos impressionaram por sua predisposição em relatar 

todos os detalhes do trabalho com a ética, suas contribuições, pontos positivos, 

negativos e o que poderia ser melhorado. Foram críticos, perspicazes e maduros em 

suas análises.  

 Professores, alunos e o gestor demonstraram, por meio das falas, que a ética 

é não apenas necessária à vida escolar e ao currículo, mas fundamental no nível do 

Ensino Médio, fase em que os jovens devem se preparar e adquirir autonomia para 

fazer escolhas conscientes, pensar no futuro, continuar a formar-se. Mas entendem 

que a ética não deve ser tomada como mais uma disciplina no currículo, como um 

conjunto de conteúdos a ser aprendido. Por várias vezes os professores citaram que 

os alunos foram “além”, superaram limites e expectativas, criaram pensamento, 

estratégias, formas para melhorar seu espaço de convivência, seu bairro, sua 

cidade. A ética possibilitou que aprendessem melhor (algumas turmas eram 

consideradas de baixo rendimento), descobrissem suas potencialidades, se 

ajudassem a superar limites e a lidar com o próprio fracasso escolar. Experiências 

formativas a partir de solidariedade, amizade, cooperação foram desenvolvidas 

nesse trabalho, bem como a compreensão desses valores, por vezes esquecidos, 

seja no mundo do trabalho, seja na vida social, familiar, pessoal.  

 Conforme observado, o ensino de ética envolveu também o conhecimento de 

Política (Parlamento Jovem), levando alunos a perceber que não conheciam esse 

tema na escola, mas que poderiam aprender o assunto, participar da vida política, 

criar formas de engajamento, ou seja, levaram o tema política para dentro da escola.  

Foi possível notar que professores e alunos aprenderam mutuamente, 

surpreenderam-se mutuamente, desafiaram-se para um trabalho novo, diferente, e 

que lhes exigia práticas inovadoras. As dificuldades, os anseios, as dúvidas, a 

pressão do trabalho escolar, são fatores consideráveis e que certamente pesam 

sobre as práticas escolares. A escola, como se sabe, é lugar conflitivo. Mas à 

medida que se tem consciência de força e da capacidade deste espaço como locus 

da produção de pensamento, de resistência, de invenção, se produz também 

alternativas de superação dos próprios limites, se rompe com o conformismo e se 

alcança mudanças reais e concretas. Em suma, os sujeitos da escola podem e 
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devem se perceber como sujeitos políticos, pois a escola é também política e não 

deve negar-se a esse dever.  

 À guisa de conclusão, ressalta-se que este trabalho não teve como pretensão 

apresentar um modelo ou uma receita única para o trabalho com a ética no Ensino 

Médio, mas trazer sim posições críticas em relação a educação que abdica de seu 

conteúdo ético (consciente ou não), e que, se conformando, aceita, reproduz e 

garante a permanência da semiformação como fronteira instransponível à formação 

plena. Nesse sentido, pensando a formação como autorreflexão, como lugar do 

inconformismo e da construção da autonomia, a ética parece ter aí seu legítimo 

lugar: na escola, para o trabalho e para a vida. Conforme afirma Carvalho,  

 

somente uma comunidade escolar, na concretude de seus desafios 
cotidianos, poderá estabelecer de forma significativa seus parâmetros de 
ação ética, por meio de uma discussão constante dos princípios gerais de 
nossa cultura e dos compromissos históricos de nossas instituições de 
ensino.324  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
324 CARVALHO, 2002, p. 167. 
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APÊNDICE A – Autorização institucional para a realização da pesquisa  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

 

PESQUISA: _Ética para aprender a ser: Semiformação e Experiência Formativa no currículo 

do Ensino Médio____________________________________________________________ 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por TIAGO SOUZAMACHADO CASADO, 

têm por objetivo firmar acordo escrito com o (a) voluntária (o) para participação da pesquisa 

acima referida, autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza dos 

procedimentos a que ela (e) será submetida (o). 

1) Natureza da pesquisa: Esta pesquisa tem como finalidades: Conhecer as experiências 

realizadas a partir da aplicação do projeto piloto “Ética na Escola: para a vida e o trabalho”, 

cujo objeto é parte da pesquisa de doutorado do pesquisador. 

 2) Participantes da pesquisa: 12 participantes, sendo 4 Professores do Ensino Médio, 6 

alunos do Ensino Médio e 1 Gestor Escolar. 

3) Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo, você dará entrevista acerca do 

envolvimento com o projeto acima descrito. Você tem liberdade de se recusar a participar e 

ainda de se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo para você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone do coordenador do projeto e, se necessário, por meio do telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa.  

4) Sobre as coletas ou entrevistas: As entrevistas serão dadas livremente ao pesquisador 

durante visita no espaço escolar, previamente autorizada e agendada. Não serão utilizadas 

as gravações para quaisquer outros fins a não ser para transcrição de parte das falas em 

texto escrito, que fará parte de Tese de Doutoramento do pesquisador, que se compromete 

a preservar a identidade do entrevistado.  

5) Riscos e desconforto: Não há quaisquer riscos ou desconforto decorrente da pesquisa. 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa 

com Seres Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – 

Brasília – DF.  

6) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Os dados da (o) voluntária (o) serão identificados com um código, e não com 

o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, assegurando 

assim sua privacidade.  

 7) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo contribua com informações importantes que deve 

acrescentar elementos importantes à literatura, onde o pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos.  

8) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua participação nesta 

pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

9) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem penalizastes. 
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para permitir 

sua participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem: 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu_______________________________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, entendo que 

minha participação é voluntária e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem 

prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Salvador (BA), ________/_________/_________ 

Telefone para contato:_____________________ 

Nome do Voluntário:_______________________________________________________ 

Assinatura do 

Responsável:____________________________________________________________ 

Assinatura do 

Pesquisador:____________________________________________________________ 

Contatos:  
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semiestruturada 
 

 

 

Projeto “Ética na Escola: para a vida e o trabalho” 

Escola SESI “Djalma Pessoa” – Salvador - BA       

 

PROFESSOR / GESTOR 

 

1. A ética pode ser ensinada? Qual a dificuldade?  

 
2. Pode haver diferença entre ensinar ética e praticar/vivenciar a ética?  

 
3. Como formar eticamente para o mundo do trabalho? Por quais valores? 

 
4. A ética é o caminho para a solução dos conflitos educacionais e sociais? É possível 

pensar a formação sem conflitos?  

 
5. Quais são as experiências positivas em relação ao ensino de ética? E as negativas?  

 
6. O projeto pode melhorar? Como?  

 
7. Gostaria de relatar outras experiências significativas?  

 
 

ALUNO 

 

1. A ética pode ser aprendida? Como? É difícil?  

 
2. Você acredita que há diferença entre aprender ética e ser ético? Qual? 

 
3. Qual a importância da ética para o mundo do trabalho? E para a vida? Antes de ter aula 

de Ética era diferente? 

 
4. Você acredita que a ética pode eliminar conflitos e problemas da escola, da sociedade e 

do mundo?  

 
5. Aprendeu o que de positivo com a ética? E de negativo?  

 
6. O projeto pode melhorar? Como? 

 
7. Gostaria de relatar outras experiências que foram importantes para você 

 



183 

 

APÊNDICE D - Transcrição da entrevista com professores 
 

 

 

Data da realização das Entrevistas (gravadas em áudio): 24 de novembro de 

2015 

 

Participantes: 

 

PR1 - Redação 

PR2 - Filosofia 

PR3 - História 
PR4 - Sociologia 

 

Tiago: Olá. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Fiquem à vontade. A 

coordenadora GE já deve ter conversado com vocês a respeito da minha visita aqui 

hoje. Meu nome é Tiago, venho de São Paulo e sou doutorando em Educação pela 

PUC, na área de Currículo. Minha pesquisa é sobre o Ensino de Ética no currículo 

escolar e estou aqui para conhecer as experiências que vocês tiveram com o projeto 

Ética na Escola: para a vida e o trabalho. Já conheci o texto da proposta e o material 

didático e agora venho conhecer de perto os sujeitos envolvidos, que são vocês, e 

também a Escola Djalma. Gostaria de ouvi-los. Lembrando que vocês têm toda 

liberdade de falar ou não e que esta entrevista é voluntária e será utilizada para fins 

acadêmicos. Reitero que os dados de vocês não serão divulgados. Podem também 

a qualquer tempo se recusarem a participar. A ideia é colher contribuições que 

possam nos ajudar na pesquisa, valorizando as experiências formativas que tiveram. 

Como foi esse trabalho? Como foi trabalhar com a ética na escola?  

 

PR1: Estou envolvida com o projeto desde o início e trabalhávamos temas ligados 

ao manual. Só que aí como eu tive problema com essa turma então eu mudei um 

pouco, falei sobre sexualidade, sobre ética na internet, falamos sobre essas coisas. 

Então a gente fez uma produção de uma cartilha desses elementos também que 

estão aqui. 

 

Tiago: Vocês produziram? 

 

PR1: Eles fizeram. 

 

Tiago: Os alunos produziram? 

 

PR1: Foram os meus alunos que fizeram tudo isso daí. Então está bem bonitinho 

sabe. Então as dificuldades assim para mim ficam mais tranquilas. 
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Tiago: Parece mais um material informativo mesmo. 

 

PR1: Está de acordo com a realidade então a análise fica mais completa ali. 

 

Tiago: E acaba sendo um material informativo, de conscientização sobre estes 

temas que às vezes são tabus, não é mesmo?  

 

PR1: Tem um outro projeto também que é Telprax, com o professor “X”. Então 

dentro desse Telprax eles pediram uma ajuda na produção do jornal que tivesse a 

cara do SESI. Então é a Folha do SESI, assim onde a gente trata de assuntos que 

estão aqui na escola, de acontecimentos nossos. Robótica, Conexão Mundo e um 

desses artigos de opinião foram sobre ética. 

 

Tiago: Os alunos produziram para o jornal? 

 

PR1: Eles produziram para o jornal também. 

 

Tiago: Então já é o segundo ano? 

 

PR1: O jornal? O projeto do jornal foi esse ano. A gente ainda está na primeira 

edição que na verdade essa edição que eu tenho aqui é só um exemplo, a gente 

não conseguiu imprimir grande porque só quer imprimir de cinco em cinco folhas e aí 

não deu para a gente fazer isso. Mas ele vai trazer o jornal. 

 

Tiago: Fizeram uma tiragem pequena? 

 

PR1: Fez uma pequenininha só impressa para a escola mesmo em folha normal. Era 

para ser impresso em A3, mas não deu. Então tem o jornal também que fala sobre 

ética na perspectiva do aluno. 

 

Tiago: Questões relacionadas a gênero, não é? Bem interessante. 

 

PR1: Exatamente. 

 

Tiago: É bem atual este tema. Mas não está no material didático. Passou a fazer 

parte?  

 

PR1: Então eu trabalhei a questão do gênero, sexualidade na sociedade e trabalhei 

os aspectos da internet. 
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Tiago: Você acha que é de certa forma difícil trabalhar estes temas no Ensino 

Médio? Questões de sexualidade e gênero. Pois são temas delicados por 

envolverem questões morais, valores.  

 

PR1: Eu vou ser bem sincera. Aqui na escola é mais fácil você encontrar um gay do 

que um hétero. Por isso foi tranquilo.  

 

Tiago: Você percebe que há uma diversidade nesse sentido? É mais visível?  

 

PR1: E a maneira... 

 

PR2: A gente tentou tratar isso com muita tranquilidade. 

 

PR2: A questão da ética é colocada como um patamar a ser alcançado naquele 

gênero e outras colocações são feitas aqui em séries sobre o tema. 

Interdisciplinaridade é o forte na verdade. 

 

Tiago: Você é de Filosofia? 

 

PR2: Sou. 

 

Tiago: PR1 de Redação.  

 

PR1: Isso. Redação. 

 

PR2: Filosofia. Então a interdisciplinaridade é um ponto forte porque as disciplinas 

acabam fazendo a leitura da sua própria linguagem. Então sobre o mesmo tema há 

diversas abordagens e então as perspectivas às disciplinas específicas. Então eu 

acho que o trabalho fica bem mais rico. Filosofia tem uma característica de trabalhar 

com isso há muito tempo então a gente tem uma facilidade maior. 

 

Tiago: Foi possível debater estes temas? 

 

PR2: É. 

 

(Falam juntos) 

 

Tiago: Esse é o jornal? 

 

PR1: Esse é um prototipozinho do jornal que nós produzimos aqui. 

 

Tiago: Muito bem feito o layout dele. 
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PR1: A gente não conseguiu imprimir, mas tem mais a realidade assim do SESI, 

temas para Enem, poemas. Eles fizeram os poemas. São aqueles que eu te mostrei 

que tratavam da questão da ética de maneira bem conceitual. 

 

PR1: Eu acho que foi um artigo de opinião. 

 

Tiago: E eles que produziram todos os textos? 

 

PR1: Todos os textos foram os alunos que produziram e são textos muito bem 

escritos. 

 

Tiago: Mérito seu também. 

 

PR1: A correção só, mas o resto foram eles. 

 

Tiago: Nossa, mas muito bem feito o layout. Muito legal. Dá para ver que há de fato 

conteúdos e conceitos de ética, né? Eles mesmos estão produzindo isso e eu acho 

que a ideia é essa: sair do discurso e possibilitar experiências, porque é um trabalho 

de formiguinha. Não dá para falar que a gente vai sair da escola plenamente ético, já 

formado. 

 

PR3: Tem uma coisa. O material de ética que a gente recebe tem diversos textos. 

Esses textos são disparadores de discussões muito interessantes sobre cada tema, 

então a gente não tem aquela obrigação de trabalhar na ordem o que ali está posto. 

Tanto que a gente divide. Professor de filosofia vai trabalhar tais e tais temas, o de 

história tais e tais temas, o de redação tais e tais temas e a maneira que isso é 

trabalhado na sala e o contexto me parece ser de um disparador, mas a contribuição 

maior é a contribuição do meu educando na discussão, o que ele traz. Porque a 

gente fala assim: Há uma dificuldade de trabalhar ética. Ou a maior dificuldade 

talvez seria nós estamos abrindo a porta para trabalhar ética e quando a gente abre 

a porta o educando... 

 

Tiago: Você antecipou o tema que eu ia abordar. Sobre o desenvolvimento da 

autonomia. 

 

PR4: Na melhor das hipóteses, no melhor sentido do tema é que sai do nosso 

controle. O resultado é isso daqui que está aqui na capa. Como está a manchete aí? 

 

Tiago: SESI conquista cinco das seis vagas no Parlamento Jovem. Eu achei isso 

fantástico. Eu estava pesquisando no início do projeto sobre a escola e vi isso. Ou 

seja, já tem uma forte participação política aqui? 

 

PR1: E na robótica a gente ganhou o brasileiro com o tema de ética. 
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(Falam juntos) 

 

PR4: O conteúdo de ética. Para produto de uma discussão. Digamos que a 

culminância do aprendizado de ética para a produção de um livro em braile. 

 

PR2: Tudo isso também com a participação de espanhol, ou seja, em várias línguas. 

 

Tiago: Isso com robótica? 

 

(Falam juntos) 

 

Tiago: Vocês fizeram duas ações envolvendo robótica e ética?  

 

PR4: Esse joguinho. Eu em Sociologia trabalhei com eles porque a gente trabalha as 

questões do modelo de avaliação produtiva e a gente utiliza robótica para recriar 

uma linha de montagem. Isso estava no programa de Sociologia. Um dos temas que 

você vê é competição, por exemplo, cooperação, então a gente dá uma manipulada, 

faz o controle do trabalho para forçar ele a vivenciar aquela teoria e então ele se vê 

ali com aquela pressão no desafio de ter que fazer aquela produção, aquela 

montagem naquele período de tempo. A gente cria uma linha de montagem mesmo, 

onde eles fazem parte do processo e aí passam para o outro. E gente sempre 

relacionava com esse texto. Uma outra coisa que eu trabalhei em sociologia de uma 

maneira bem simples, mas com efeito bem prático foi o tema de competição que 

você tomou conhecimento também. Nesse tema eu fiz o seguinte: sempre com uma 

recomendação de vídeo, só que os vídeos não me agradavam nenhum aí eu levei 

minha câmera para a sala, deixei a câmera lá filmando, eles acabaram esquecendo 

da câmera e aí... É massa esse trabalho. Então disse a eles: “agora vou fazer uma 

coisa que eu fiz na minha infância que é o que minha mãe chama de galinha gorda”. 

Que é quando você pega alguma coisa assim e joga para a multidão que sai 

pegando. Eu disse a eles que quem pegasse um queimado específico, uma bala 

específica, iria ganhar uma caixa de bombom. E isso estava filmando. Aí eu fiz e aí 

um empurrando o outro no vídeo, pegava, ganhava a caixa, o outro pegava a caixa e 

saía correndo, roubava, digamos assim. Aí eu disse para eles trabalharem o tema 

que eu ia mostrar um vídeo. Aí eu disse: “para finalizar eu vou passar aqui um vídeo 

de uma competição para que vocês possam ver”. Tirei o cartão de memória e 

coloquei eles competindo, um empurrando o outro. 

 

PR2: E eles se empenham. Eles estudaram para fazer o livro em braile, eles 

procuraram, foram nas instituições. Eles buscaram a questão da sonoridade para 

fazer os vídeos para os deficientes, ou seja, eles produziram uma coisa bem 

específica. A gente ficou bem surpresa com o material final porque a gente não 
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esperava tanto profissionalismo. Eu posso usar essa expressão, mas pensando em 

algo mais primário eles buscaram e produziram de uma forma surpreendente. 

 

PR2: Em Filosofia eu acho que a gente fez isso se eu não me engano com o 

departamento de linguagem, porque os vídeos também poderiam ser gravados em 

espanhol. A gente estava trabalhando a temática, o processo. 

 

PR4: É verdade. 

 

PR2: Os correios com as revistas manuais e coloridas que eles criaram com a 

temática mais livre e o pessoal se surpreendia quando via. Porque você falava um 

tema, eles escolhiam um subtema totalmente surpreendente e desenvolviam com a 

liberdade. Então a gente dava essa liberdade, essa dinâmica para eles. Então foram 

vários trabalhos com inúmeros professores. 

 

Tiago: Vocês conseguem realmente ter essa sintonia entre esses trabalhos? 

Conseguem saber o que o outro está fazendo para que haja um trabalho de fato 

interdisciplinar?  

 

PR1: A gente sempre tem uma sintonia boa assim. Era mais fácil trabalhar assim.  

 

(Falam juntos) 

 

PR3: No ano passado foi Língua Portuguesa que fez essa redação, Biologia e eu 

acho que teve mais uma. 

 

Tiago: Porque como o tema é transversal o ideal é que seja sempre interdisciplinar, 

que não fique só na Filosofia. Porque lá na base a ética é de fato um ramo da 

Filosofia, mas vejo que o projeto busca ampliar a compreensão da Ética a partir de 

vivências nas diversas áreas e propostas interdisciplinares. É isso?  

 

PR4: Mas aí puxando a sardinha para o nosso lado. Foi uma exigência meio que 

nossa. Assim, porque parece que foi implantada em duas unidades, aqui e em 

Brasília, porque lá eles implantaram como uma disciplina e a gente não sentiu que 

deveria ser dessa forma e partiu da questão da espontaneidade de cada um ver as 

temáticas. Cada um passou a contribuir com isso e com aquilo, então como eu falei 

anteriormente, meio que saiu do controle, né? Depois foi ganhando uma forma 

específica e a gente vê que foi bem mais produtivo assim. 

 

Tiago: Vocês acabaram dando ao projeto um outro rumo, um desenvolvimento e 

uma identidade para o projeto. 

 

PR1: A gente deu nossa identidade. 
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Tiago: É. Mas isso é que é importante, realmente. Vocês souberam ampliar a 

proposta, valorizando principalmente as potencialidades dos alunos e suas 

características. Vejo que, de certa forma, foram além do material e do roteiro.  

 

PR2: Têm coisas que o professor propõe, mas o aluno vai além, ele ultrapassa 

aquela proposta. 

 

PR1: Essa daqui é de uma foto real de uma UPA aqui em Salvador. É de Piripiri. 

Essa daqui, por exemplo, é a foto do lixo da rua de um aluno. 

 

Tiago: Ele que tirou a foto? 

 

PR1: Então, essa daqui é a foto do lixo da rua do meu aluno. Eu não sei se foi ele 

quem tirou, mas é a rua dele, ele mora aqui perto. Ele disse: “professora eu estou 

com problema de lixo muito grande”. Então ele foi falar sobre isso. Então assim, a 

gente tenta abordar, trazer muito da realidade e das vivências deles. 

 

Tiago: Mas isso acaba sendo também uma provocação à ação, não é? Em relação 

ao social, ao político. É importante refletir que nem sempre falar de ética é ser ético. 

Porque quando você falou do vídeo você falou: “Eu mostrei o vídeo e eles se 

perceberam na competição”. Como eles competem. Houve uma experiência na qual 

eles puderam perceber-se, confrontar-se, consigo mesmos. Digamos que houve um 

espanto necessário, não? 

 

(Falam juntos) 

 

PR4: Chama dissonância cognitiva que você prega uma coisa e pratica outra. 

 

PR3: Quando eu trabalhei com eles a música do faroeste caboclo, que fala a história 

de João e tal, eles falavam sempre da história de João vitimizando sempre João. 

João foi um coitado que não sei o que e tal... E aqui na escola a gente tem um 

problema aqui na frente porque como é muito vazio, tem sempre assalto. Aí eu falo 

assim: “E aí, como foi o assalto? Você foi assaltado e teve problema com o seu 

celular? “Não professora porque aquele cara”... “O que é que tem o cara?” “Um 

vagabundo, ele tem que apanhar”. Depois que a gente discutiu e tudo eu falei assim: 

“Ele é vagabundo. Ele é isso e tem que apanhar, tem que ser preso, tem que fazer 

isso”... “Mas você não disse que ele era o João? Que ele era um excluído social, que 

ele não tinha atenção... E agora né? 

 

PR3: E agora que roubou o seu celular, o seu tênis ele não presta mais, ele é um 

vagabundo e tem que morrer, a polícia tem que bater? Como assim que discurso é 

esse contraditório? 
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Tiago: Porque realmente é nesse momento que a gente presencia discursos e 

práticas e pode fazer refleti-los por situações. Eu acho que é legal trazer isso. Hoje 

as redes sociais reforçam esses discursos simplistas e uma visão maniqueísta das 

coisas, não é? E olhando para uma questão mais social como você fez. Alguns são 

eleitos inimigos públicos, são supostas ameaças. Mas trata-se de algo mais amplo, 

que envolve questões sociais, políticas, econômicas. Tem que fazer uma leitura 

diferente.  

 

PR2: A ética parece que só existe para o outro né, nunca para a gente. 

 

PR3: Essa coisa de nadar contra a maré tem que ser bem pensada numa situação 

dessas porque nós tivemos um momento em que a educação tinha moral e cívica e 

o menino na escola era adestrado. Nós temos um momento hoje diferente que a 

informação ela está vindo das mais diversas maneiras, então um trabalho desses 

que pretende ser um trabalho de desenvolvimento de uma prática ética ele precisa 

ser também das mais diversas maneiras. É o que eu penso que é muito interessante 

porque a gente tinha aquela preocupação: “Como a gente vai encaixar ética em 

filosofia? Se nós temos que dar história da filosofia que é um currículo e aí a gente 

tem que sentar, estudar e buscar naquele filósofo que a gente ia estudar também a 

abordagem do material de ética que vai se adequar. 

 

PR2: A análise do comportamento extra é o que gera várias perspectivas de análise. 

Então cada aluno, cada educando tem uma perspectiva totalmente diferente do 

estudo de casa naquele momento. Quando a gente aborda os temas, então até o 

professor entra em outras reflexões. Acho que até ele nem pensou nas 

interpretações, então os dilemas éticos surgem ali então as possibilidades de 

respostas elas vão ficando cada vez mais... Ou seja, o menino não só aceita a moral 

que está sendo imposta como ele analisa a moral e quer modificá-la. Mas para 

modificá-la é uma perspectiva ética ou não. 

 

Tiago: Mas é isso que é importante. Educação moral e cívica já vinha com um 

discurso moral ali estabelecido. Havia um modelo normativo e aquele modelo era 

imposto e nem sempre refletido, nem sempre tratando as pessoas como livres, 

autônomas. Deve-se discutir a moral vigente. Que moral é essa? 

 

PR4: É como você falou. O nosso objetivo não é talvez que nós estamos produzindo 

indivíduos éticos, mas assim a questão da problematização. Tirando essa zona de 

conforto de achar que está tudo às mil maravilhas e mostrar que ele pisa no tomate 

também assim como a gente pisa. Têm os dilemas também. Então é necessário tirar 

desse ponto de estagnação e colocar ele para refletir sobre suas ações porque a 

gente de fato não tem como controlar se ele vai ser efetivamente ético ou não. A 

gente tem que ver as ações dele, as mudanças de comportamento, postura, mas 
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não tem como garantir isso. Mas garantir que a partir de então ele vai problematizar 

as situações e aí a gente garante porque a gente percebe isso na prática, a gente 

desenvolve esse olhar aguçado. 

 

Tiago: A ética não vai eliminar o conflito? 

 

PR4: Não vai. 

 

PR2: Com certeza. 

 

PR3: O conflito é necessário. Sem conflito eu estou com o problema resolvido e a 

ética vai chamar a questão toda da decisão. Tem um texto nos livros de ética que é 

o anel de Giges.  

 

Tiago: Vocês trabalharam este conteúdo? Como foi?  

 

PR3: E o que acontece naquele texto? A tomada de decisão. O que eu faço quando 

eu não sou visto? O que eu faço quando eu não estou sendo observado pelo outro? 

Quem sou eu? Eu e minha consciência. E a gente trabalhar isso em sala primeiro 

discutindo, primeiro conversando e depois trazendo aquela reflexão: O que é que 

você faz se você pudesse estar invisível por algum momento? Qual seria o seu 

fazer? Qual seria o seu agir? E depois trazer a reflexão do texto e eles 

acompanham, eles estão ali discutindo com a gente. Eu lembro daquela frase do 

Facebook: O que eu faço quando ninguém está olhando? 

 

Tiago: A obrigação no sentido moral, do dever e da consciência.  

 

PR3: Tem um vídeo em que Mário Sergio Cortella cita o exemplo do uso do cinto de 

segurança. Eu acho muito apropriado porque, pela lei, se você não usar o cinto você 

pagará multa. As pessoas começam a usar o cinto para não pagar multa. 

Gradativamente elas vão adquirindo aquele hábito. Hoje em dia você entra no carro 

e você não pensa já é automático. Certo? Então você absorve aquele 

comportamento. 

 

Tiago: De certa forma a ética nos obriga, mas é uma obrigação na livre escolha, na 

autonomia, na consciência. E não porque é obrigado como imposição. Embora 

possa ser também nesse caso.  

 

PR3: É bem coletivo né. 

 

PR2: E não só particular. É uma perspectiva muito mais ampla aceita na convivência 

social de respeito com as suas verdades e as crenças dos outros. É assim que a 

gente faz a análise, entender que são indivíduos particulares, específicos e fazem 
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parte de uma coletividade importante e deve respeitar essa coletividade. Aí tem 

tolerância, intolerância, respeito, todos os temas do nosso material de ética está lá. 

E vários vídeos do Renato Janine Ribeiro, vários textos que trazem reflexões. 

 

PR4: Só que a grande dificuldade é essa coisa positiva de sair do que está assim 

digamos programado. 

 

PR2: Isso. 

 

PR4: Porque, por exemplo, estou trabalhando uma aula e os vídeos não me 

agradaram naquela temática. Então eu comecei a quebrar a cabeça sobre como eu 

poderia trabalhar de uma forma ou de outra. Às vezes vai buscar alguém E aí não 

encontra o que você queria, você vai para outra coisa. Então, assim, por não ter a 

receita do bolo pronta, eu acho que isso gera uma série de dificuldades. Eu vou 

tentar, não deu certo, aqui vamos tentar fazer parceria de outra forma. 

 

Tiago: Nem sempre as propostas funcionam? 

 

PR4: Exato. Se uma funcionou de forma melhor, outra não. Então assim você não 

tem todas as diretrizes precisas do que você usa. 

 

Tiago: Isso você acha bom também? 

 

PR4: Eu acho bom. Eu acho assim que tem uma dificuldade maior porque é um 

trabalho bem maior do que se estivesse tudo pronto. Mas eu acho que assim a 

recompensa é muito maior. Você tem uma coisa mais original e que surpreende 

muita gente. Principalmente isso. 

 

Tiago: Pelo que vocês contaram, realmente muita coisa saiu dessa maneira. Dessa 

insuficiência. Como você havia descrito: de repente colocou a câmera lá e você 

produziu ali a sua aula. Foi uma estratégia.  

 

(Falam juntos) 

 

PR4: No ano passado eu estava trabalhando com eles sobre a questão do 

sindicalismo, do que era e do que é hoje, e aí eu dei uma bola para cada um e eu 

queria que cada um enchesse. Dei cordas a eles, eles amarraram e aí cada um ficou 

com uma bola no pé como prisioneiro. Eu falei: “quem ficar com essa bola no pé até 

o final vai ganhar tal coisa”. Aí deixei e em nenhum momento eu falei que precisava 

ser um só. Um começou a eliminar o outro. 

 

PR3: E aí vai trazer a reflexão da própria natureza humana. O homem no Estado de 

natureza. Essa questão de fazer essa ponte entre teoria e prática. 
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PR1: Eu não sei se é uma grande descoberta, mas é uma descoberta que eu fiz 

esse ano. Como eu trabalho também com a perspectiva do ENEM, então a gente 

trabalhava sempre com as cinco competências do ENEM para avaliação dos 

meninos em redação. E aí chegou na grande dificuldade dos meninos porque eles 

tiravam mais zero no ENEM quando havia proposta de intervenção. E aí uma das 

propostas de intervenção foi entender o porquê da proposta de intervenção para 

eles ser tão difícil. Eles até conseguiam construir o texto, mas na hora da proposta 

era zero. 

 

PR4: Para o jovem você propor solução não é fácil. 

 

PR1: Mas sabe por quê? Porque eles não acreditam na justiça. 

 

PR4: Também. 

 

Tiago: Como assim?  

 

PR1: Uma coisa que eu percebi é que eles começam a falar coisas que eles se 

apropriam e que eles acreditam. Quando eles não acreditam em algo, é muito difícil 

para eles escreverem. Eles não acreditam na justiça, eles não acreditam que uma 

mudança pode acontecer. Aí nessa perspectiva eu falei assim: “Vocês perceberam 

isso?” A gente percebe professora. “Vocês percebem que eu e vocês estamos 

contaminados e que para a gente é muito difícil mudar?” Às vezes a gente só muda 

por imposição. Aí eles falaram que entendiam isso também. Eu falei assim: “E aí 

como eu vou fazer mudar?” Eles falaram assim: “uma coisa que a gente nunca 

pensa: as crianças”. A proposta de intervenção, a mudança principal tem que vir da 

base educacional. Eles perceberam que são as crianças porque eu sou 

contaminada, ele é contaminado, mas a criança não. Se eu começo a ter uma 

atitude diferente para aquela criança, com comportamentos éticos, a criança já vai 

tornar aquilo como natural, não vai precisar que seja forçado, que alguém diga que é 

certo ou que é errado. 

 

Tiago: É pela formação, não é? É papel da Educação. 

 

PR1: E assim dentro da aula a gente chegou nessa conclusão. 

 

Tiago: A ética pode ser ensinada? Vocês acreditam que é possível ensinar ética na 

escola? A escola tem esse papel? Porque uma coisa é a ética e outra o ensino da 

ética.  

 

PR3: O problema é o que se pode ensinar. Quando você pergunta: A ética pode ser 

ensinada hoje? Eu pergunto o que pode ser ensinado. Porque o que você está 
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chamando de ensinar? É dar aquela informação ou fomentar ideias? Eu estou 

ensinando alguma coisa agora. Isso é ensinar ou é possível a partir de um contato e 

de reflexões que façamos juntos e você poderá se desenvolver como um ser 

humano melhor. Para a segunda pergunta a resposta é simples. Eu creio em 

ensinar, eu creio em possibilitar o desabrochar. Eu penso que não tem um cidadão 

que não tenha jeito, não vai mudar a não ser quando a gente está tratando de 

patologia, mas se não tem uma questão patológica, tem uma possibilidade de ser 

melhor. E quanto a essa possibilidade de ser melhor, a escola, a sociedade, pode 

entrar aí como auxiliar, no desabrochar desse ser humano. 

 

(Falam juntos) 

 

PR2: O que a gente espera é isso porque existe educação formal e informal. Eu 

acho que a gente pode ir além disso, a gente pode inserir a comunidade e não só a 

escola, mas a escola também tem um papel fundamental na reflexão e na 

contextualização.  

 

PR4: Eu penso que ética sendo trabalhada de uma forma meramente conteudista é 

um equívoco. É interessante no sentido de você ter um panorama, alguns conceitos, 

mas dentro do propósito que a gente espera do ensino de ética que é transformação 

de vida, essa reflexão. Fora isso, eu penso que é complicado ensinar ética dessa 

forma, assim, em termos de resultados. Pode até ensinar, mas se vai ser aprendido, 

aí é outra questão. 

 

PR2: Não vai significar. 

 

(Falam juntos) 

 

PR4: Tem isso também. Quando a gente está trabalhando ética em sala os holofotes 

apontam para a gente. A vigilância para ensinar a lição é uma coisa impressionante. 

 

PR2: Porque eu vou pegar a fila do lanche se lá não tem a placa dizendo que tem 

uma fila especial para o professor. 

 

PR4: É impressionante a vigilância. E a cobrança ao professor. 

 

PR3: Nós temos uma vida particular numa mesma cidade. Às vezes em ambientes 

comuns eu já ouvi comentários de que eu me preocupo em estar em algum lugar na 

vida noturna e o meu aluno pode estar naquele lugar também. 

 

(Falam juntos) 
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PR4: É impressionante que um aluno nosso, eu trabalho ética também, ele falou 

assim: “Professor, por que fulano de tal coloca o carro aqui na frente e não respeita 

o sinal?”. 

 

PR3: Primeiramente é eu cobrar de você porque se eu estou cobrando do meu 

professor, eu vou cobrar do meu pai, eu vou cobrar do meu irmão, eu vou cobrar do 

meu vizinho e aí eu começo a reproduzir esse texto de ética na sala de aula. 

 

Tiago: Se refere àquela pergunta que eu fiz no início que é essa possibilidade de 

falar sobre ética e ser ético. É claro que uma coisa está ligada a outra, mas... 

 

PR1: Eu sempre dou as últimas aulas e, quando eu cheguei e vi a sala suja eu falei: 

“Eu não entro. Eu não dou aula em sala desse jeito. Vocês podem até me ver 

descabelada, mas desarrumada nunca. Então eu não vou entrar numa sala assim. 

Eu não sou paga para isso. Eu quero trabalhar num ambiente que seja gostoso para 

mim e para os meus alunos. Vamos arrumar a sala”. Eles arrumaram a sala todinha 

e aí eu entrei. Olha como é diferente você estar num ambiente que é bom. Porque 

vocês fazem essa bagunça aqui na sala? Vocês não pensam no pessoal da limpeza 

que trabalha? Aí já gera discussão. E o bem comum. A importância de se 

responsabilizar pelo que é comum.  

 

PR2: Sai do seu lugar cômodo, do seu egoísmo. É uma questão totalmente 

particular. 

 

Tiago: Existe também a preocupação de formar para o trabalho. O projeto de Ética 

também se relaciona com o mundo do trabalho. Sabemos que há o mercado e suas 

expectativas em torno da formação, que estabelece regras de acordo com 

determinados fins e a escola pode reproduzi-las. Como seria formar para o trabalho 

nesta escola e neste currículo? O que a ética tem a ver com isso?  

 

PR4: Eu não ficaria pensando nem no mercado. O mundo do trabalho que dá 

sentido a isso passa por uma concepção muito mais ampla porque o mundo do 

trabalho exige mais que habilidades e certamente competências nesse sentido 

também. Essa é uma questão que talvez eu não consiga nem responder. 

Curiosamente eu acabei até convidando um aluno nosso que já saiu daqui e agora 

está só no SENAI para dar um panorama desse programa relacionado a isso. Agora 

como eu falei de dilemas desse porte e certamente vão vir algumas reflexões que já 

remontam os momentos da história e tudo mais. E em sala, por exemplo, eu 

compartilhava com eles situações da minha vida profissional, do meu trabalho e tudo 

mais e que chegavam em situações como essa. Eu citei inclusive situações no 

próprio SESI, onde aconteceram situações antiéticas e tudo mais. Então eu penso 

que parece que não é muito normal. Mas eu penso que esse dilema a gente não tem 

como precisar. Ele vai acontecer nessa problemática. Mas é um aluno que a gente 
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tem aqui que tem uma formação que vai além dessa questão operacional. Ele tem 

uma visão diferente sobre o trabalho porque trabalhamos muito em filosofia sobre 

essa questão, por uma visão bem mais ampla. Tem a questão da prática, com 

certeza: “Professor você tinha razão”. Mas assim, o que se passa no mundo do 

trabalho hoje eles têm ciência. Da mesma forma que ao se deparar com as questões 

que eles já viram, já foram alertados, encontraram fundamentação aqui e certamente 

nessa questão ética também eles vão buscar e aí está diante daquela situação que 

eu falei da zona de conforto. Ao se deparar com os dilemas numa questão de 

raciocinar, podem compreender melhor.  

 

PR2: E ser capaz disso, de deliberar, de analisar, de se posicionar de forma 

eficiente. 

 

PR4: O mercado de trabalho hoje não tem apenas indivíduos operacionais. Por 

exemplo, você vai ao SENAI. Ele cursa automação. E então se já está formado não 

precisa nem de qualificação. Mas isso mudou muito. Não basta mais.  

 

Tiago: Significa que é necessário ir além do operacional? Como estas competências 

para o trabalho se articulam com a ética?  

 

PR1: A escola tem essa proposta de preparar para o mundo do trabalho. Mas antes 

de tudo a gente forma cidadãos críticos. Saem críticos e a visão deles se amplia. As 

discussões que eles têm em sala de aula às vezes me surpreende pela postura que 

eles assumem. Muitas coisas que falam sobre a questão do mercado é 

independente. Eu acredito que eles sabem o que eles vão encontrar lá, mas a 

postura deles em relação ao que eles vão encontrar, o que eles irão vivenciar é que 

se modifica. Eu quero analisar a postura deles enquanto cidadãos, enquanto 

indivíduos, então a gente vê uma transformação. Você vê meninos chegando aqui 

no primeiro ano uma criança completamente infantil e o processo evolutivo no 

terceiro ano, sendo capaz de fazer escolhas, sabendo que eles vão ter que tomar 

decisões. Se é para o curso técnico como o SENAI e a faculdade, seja o que ele vai 

escolher, o que ele vai ter que fazer e você percebe um amadurecimento por parte 

desse aluno que é incrível. E a criticidade dele em relação a isso. 

 

Tiago: Você percebe que eles ganham autonomia. É isso? 

 

PR1: Autonomia é a palavra. 

 

PR4: Com certeza. 

 

PR1: E depois que eu comecei a trabalhar no NAE, eu percebo ainda mais o 

desenvolvimento desses meninos, a questão da crítica. Os meninos de primeiro ano 
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aqui são incríveis. O desenvolvimento deles independente de pai, de mãe, de 

professores. Eles não têm essa visão de um depender do outro. 

 

PR2: Eles têm uma postura muito mais forte da realidade e aí o Ensino Médio para 

eles é um choque, os professores têm uma postura muito mais forte eu acho da 

perspectiva da realidade. Tem aquele choque por causa daquela coisa de pedagogia 

mais infantil de forma bem arraigada e a questão da afetividade é muito presente. Eu 

acho que o diálogo com o educando faz com que ele se torne mais forte a partir 

dessa perspectiva. Eles são mais aptos a dialogar porque eles entendem que nós 

estamos num patamar de produção de conhecimento. É mais do que aprender sabe, 

eles respeitam. 

 

Tiago: Envolve também afetividade? 

 

PR1: O carinho. 

 

PR2: É um processo de autonomia porque eles se deparam no começo com o 

mesmo patamar do profissional de educação. Tudo isso é deixado de lado e ele 

entende que somos nós produzindo algo em prol do todo e ali só está dando um 

direcionamento de certa forma a um conteúdo específico. Por isso que a gente se 

surpreende, porque os alunos vêm com coisas que você não esperava ou talvez 

você esperasse em outra perspectiva e eles dão uns retornos que são 

surpreendentes. Como são vários mundos, várias cabeças, então são várias 

análises, várias possibilidades e você é mais uma dentre tantas ali. 

 

(Falam juntos) 

 

PR1: A gente auxilia eles nos processos de atividades que eles têm aqui na escola. 

Eu estava lá avaliando os slides deles e eles: “Né mestra?”. Aí a outra: “Mestra, não, 

professora!”. “Mas o que ela é? Ela é minha mestra, ela me orienta, ela me ensina”. 

Eu achei tão bonitinho ele falando. 

 

Tiago: Que legal. É uma forma de reconhecimento deles, pois veem você como 

referência.  

 

PR2: Partiu. O aluno pesquisador é muito forte, ele extrapola a sala de aula, ele 

pesquisa, ele vem com elementos totalmente distintos do que é proposto em sala. 

 

Tiago: Percebi que eles trazem muita coisa. São propositivos.  

 

(Falam juntos) 

 

Sim. 
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PR3: Na verdade digamos que nós somos alguém que risca um palitinho de fósforo, 

mas eles são alguém que tem um palheiro seco enorme. 

 

PR4: E aí inflama. 

 

PR3: E aí você dá uma aula hoje e propõe um tema para esse menino fazer a 

apresentação daquele tema. Quando você vai avaliar essa apresentação, certa de 

que muito do que ele vai falar são as instruções de sala de aula, e aí muito do que 

ele traz você ainda não ouviu falar. Ele está trazendo novidade, ele está produzindo 

mais, ele está indo além porque o objetivo é esse. A gente não detém todo 

conhecimento e, se for cair isso no exercício de ética, fica mais forte porque é o 

exercício da minha prática, a aplicação da minha vida no lugar que eu vivo e eles 

refletem isso. 

 

PR1: E aí reflete a postura do professor. Por isso a postura tem que ser 

diferenciada. Por que às vezes quando o aluno apresenta essa postura, traz isso 

tudo aí, o professor se sente ameaçado. Então se você não está aberta a 

possibilidades e que ele pode também dialogar com você, não gera maturidade. Ou 

seja, você tem mais conhecimento porque você tem mais vivência de leitura. 

 

Tiago: E você acaba se preparando já para isso. Que o aluno pode surpreender, ir 

além e até superar o previsível.  

 

(Falam juntos) 

 

PR1: Ele não é aquele aluno receptivo só, mas aquele aluno que está ali e que 

provoca também. Que discorda de você. 

 

PR2: E testam e criam situações. A criatividade é importante. Eu falo que eu não 

tenho que concordar com você não, mas você tem que me dar argumentos. Às 

vezes ele é totalmente coerente. Às vezes têm raciocínio lógico. 

 

PR1: Mas assim, existe aquela labuta também. Tudo bem que a gente está falando 

das coisas boas, mas existe aquela labuta das diferenças entre os alunos. 

 

Tiago: Pensando nessa questão da diversidade e das diferenças que existem, na 

escola, entre os alunos, que são reflexo da sociedade. Sejam socioeconômicas, 

culturais, políticas. Vocês acham que a ética pode ser um caminho para refletir sobre 

isso? 
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PR3: Na sua pergunta. Eu vi dois meninos, sendo um que mora num bairro de 

classe média alta e o outro que mora na favela e esses dois meninos podem estar 

na mesma sala de aula, fazendo o mesmo tipo de discussão. 

 

Tiago: Mas as desigualdades podem ser problematizadas? 

 

PR3: Eles têm famílias diferentes, discussões que os rodeiam fora daquele ambiente 

totalmente diferente, mas o texto que sai vai interagir com os dois textos e cada um 

vai ter o seu desenvolvimento. Percebe? 

 

PR4: Agora uma característica interessante é justamente essa assim. Isso daqui é 

uma torre de babel porque você tem alunos da cidade inteira, diversas classes 

sociais metropolitanas... 

 

PR1: Daquele que não tem dinheiro para pegar um ônibus. 

 

Tiago: Me parece que não há uma concentração de alunos de determinados bairros 

aqui. É bem diverso.  

 

PR1: Isso. Isso já nos possibilita diversas leituras e hoje eu vejo o seguinte: eu não 

consigo, não dá para conceber mais uma educação hoje no Brasil do jeito que as 

coisas estão, sem ter ética dentro da sala de aula, de todas as formas. 

 

PR4: Não tem como você entrar nesse momento chamado de histeria coletiva. 

Então é uma coisa que não depende de você querer ou não querer pensar em 

responsabilidade social. Você tem que aproveitar a oportunidade. 

 

PR1: Por isso que eu achei curioso você ter dito sobre a questão das escolas no 

Brasil que não adotam a ética no currículo escolar. Que muitas não têm 

preocupação com a ética.  

 

Tiago: Geralmente é um tema isolado, abordado superficialmente. Às vezes até 

aparece como um tema transversal, mas dificilmente há a ética no currículo, como 

uma disciplina ou um projeto, como houve aqui. Envolve o currículo e se articula 

com as demais competências, envolvendo várias disciplinas. Claro que é um projeto 

piloto, mas a proposta é importante. As experiências foram muito ricas e chegaram a 

ultrapassar expectativas do próprio projeto, conforme vocês relataram.  
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APÊNDICE E - Transcrição da entrevista com alunos 
 

 

 

Data da realização das entrevistas (gravadas em áudio): 24 de novembro de 

2015 

Participantes: 

AL1, 2º ano do Ensino Médio 
AL2, 2º ano do Ensino Médio 
AL3, 2º ano do Ensino Médio 
AL4, 3º ano do Ensino Médio  
AL5, 3º ano do Ensino Médio  
AL6, 3º ano do Ensino Médio  
 

Tiago: Olá, conforme já havia sido apresentado pela coordenação, eu sou o Tiago, 

venho de São Paulo e estou aqui como pesquisador para conhecer o projeto Ética 

na Escola. Obrigado por terem vindo. Fiquem à vontade. Gostaria que contassem 

sobre a experiência que tiveram com o projeto Ética na Escola. Como foi aprender 

ética? 

AL1: Meu Ensino Médio em relação à ética foi incrível por causa dessa oportunidade 

do SESI de estudar, porque o que a gente sabe de ética normalmente é um conceito 

muito geral de senso comum. Aprender ética aqui foi realmente descobrir a 

complexidade não só do conceito, mas também colocar em prática. Então tivemos 

diversas atividades que podemos perceber como colocar a ética na prática, é bem 

complicado, não é apenas aquele conceito que a gente vem falando nas ruas. 

Gostei muito de estudar ética na sala.  

Tiago - Você nunca tinha estudado ética? 

AL1: Na realidade eu tinha estudado ética mais como teoria mesmo no ensino 

fundamental, principalmente quando estudei sobre Aristóteles, mas colocar a prática 

dentro da ética e ver como ela se aplica no cotidiano, percebi basicamente aqui no 

SESI.  

Tiago: Você acha que é diferente, por exemplo, aprender ética e praticar ética? 

AL1: Realmente acredito que é bem diferente porque falar que uma pessoa é ética, 

mas como é colocar isso na prática mesmo, como é exercer essa ética na sua vida, 

como é controlar essa ética, enfim, fazer o alicerce dessa ética.  

Tiago: De fato a gente vê muito na TV as pessoas falando de ética e nem sempre 

percebemos a ética nas ações, praticando a ética, sendo éticas. Nem sempre é a 
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mesma coisa, não é mesmo? Então vocês acham que pode ter essa diferença às 

vezes? Vocês observam as pessoas falando de ética e não sendo éticas? 

AL2: Sim. A gente vê muito no cotidiano isso. As pessoas falando muito de ética, 

mas na prática o que ocorre é diferente. A gente vê exemplos de governo, ética 

profissional, a gente ouve muito falar, a gente observa muito a oratória, a teoria, mas 

a prática em si é bem reduzida. 

Tiago: Às vezes a gente não vê na realidade? 

AL1: Isso.  

Tiago: Vocês acham que de alguma forma o projeto conseguiu mostrar que é 

diferente isso? A importância da ética nas ações e na vida das pessoas, de forma 

geral?  

AL1: Sim, foi possível a gente refletir o valor das nossas ações, tanto no momento 

individual como no coletivo.  

(Entram mais participantes) 

Tiago: Olá. Vocês poderiam se apresentar também? 

Tiago: Sou o Tiago, pesquisador, venho da cidade de São Paulo. Estou aqui para 

conhecer as experiências que vocês tiveram com o projeto Ética na Escola, que foi 

realizado aqui na escola de vocês. Comecei pelos professores e agora vou 

conversar mais com vocês. Você falava dos valores... 

AL3: Foi o modo de refletir mesmo o valor das nossas ações, tanto aqui no colégio 

como até mesmo na nossa vida social, fora do colégio. Foi um bom meio de 

aprender a praticar mesmo, não foi só a teoria, eu mesma nunca tinha estudado fora 

do SESI a questão da ética. Isso me ajudou muito a valorizar essa questão de ser 

ético. 

Tiago: E não só ouvir falar sobre ética, mas ser ético. Quem falou primeiro foi... 

AL1: Eu, AL1.  

Tiago: Foi na sequência... 

Tiago: AL3, você falou muito “mudando sua vida lá fora”. Quando você ouviu falar de 

ética na escola, quando começou a aprender, teve alguma transformação? Você 

começou a ver as coisas de forma diferente na sua vida também fora da escola? 

AL3: Sim. Algumas ações que eu achava normais por a gente viver todos os dias e 

achar normal, tipo furar uma fila, achar normal. Aqui eu aprendi que não se deve 

fazer isso. 

Tiago: O famoso “jeitinho brasileiro, não é?” 
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AL3: Isso, jeitinho brasileiro, que realmente não deve ter o jeitinho brasileiro, mas o 

ser ético. Então foi muito importante para mim aprender todo esse aspecto. 

Tiago: E vocês? Vocês acham que tem diferença entre falar de ética e ser ético? 

AL4: Sim. Principalmente por parte dos professores porque a gente querendo ou não 

leva o professor como um exemplo.  

Tiago: Eles falaram isso também, que vocês ficam mais atentos à gente. "Quando 

falamos de ética os alunos ficam atentos ao que a gente faz". 

(Falam juntos) 

Sim. 

Verdade. 

Muito. 

AL4: Muitas vezes não corresponde e dá uma frustração no aluno ver alguém que 

está falando sobre ética não sendo ético. Acho que também... O exemplo na 

verdade é mais válido do que o falar sobre ética, do que o livro mesmo. O aluno não 

quer ler um livro, o aluno quer saber como praticar aquilo.  

AL4: Até o manual de ética que a gente recebeu é um pouco complicado de se ler. 

Então você tinha que ler várias vezes o mesmo parágrafo porque quando ele falou, 

por exemplo, sobre ética, moral e valor, ele explicava o que era ética, mas ética 

tinha a ver com moral e moral tinha a ver com valor e valor tinha a ver com ética.  

(Falam juntos) 

AL4: O professor tinha meio que te guiar dentro daquele negócio e tinha que ler com 

dicionário na mão porque senão você não entendia nada. Mas sem aplicação aquilo 

ali é só um livro de palavras vazias.  

Tiago: Com certeza. Você tinha que ver isso na prática, não é? Não apenas na 

teoria. Como é na vida prática?  

AL1: Houve algumas atividades que os professores fizeram. Até depois que acho 

que meio que refletiram essa questão da ética. Um professor na sala entregou as 

provas pra gente e não estavam corrigidas. Então ele misturou as provas. Eu recebi 

a prova de uma colega e ele deu o gabarito e falou para a gente corrigir. Ele falou 

"não vou pegar essa prova de volta, não vou olhar o que está escrito, a nota do seu 

colega vai ser a nota que você falou, que você corrigiu aí. Se você não gosta do seu 

colega, se você tem algum problema pessoal com ele, isso pode interferir ou não. 

Vai da sua índole. Você vai ser ético em relação a isso? Você vai prejudicar o seu 

colega na nota que ele pode... Isso pode comprometer ele passar de ano ou não. 

Então isso vai depender da ética de vocês". 
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Tiago: Você poderia então levar para o pessoal, não é? Não vai com a cara dele, 

agora é a hora de prejudicá-lo.  

AL1: Inclusive isso meio que aconteceu na minha sala porque acho que cada 

questão valia 0,25 e um grupo que tinha problema com o outro resolveu tirar um 

décimo de uma menina, só que no final todo mundo percebeu que aquele cálculo de 

nota não batia então ficou aquele constrangimento de você perceber que alguém 

não estava sendo ético no momento. Então houve aquela conversa de tentar 

resolver o problema, tentar explicar essa importância da ética e por que você teria 

que ser ético naquele momento, como aquilo ia influenciar em outra pessoa e como 

aquilo ia servir para a sua vida. Então como aquelas ações, se você repetisse 

aquela ação fora da sala de aula, as consequências, como você ia lidar com 

problemas com outra pessoa de forma que não prejudicasse diretamente essa 

pessoa. Então foi muito interessante, fora daquele horário definido que a gente tinha 

para a aula de ética. Acho que foi uma aula de redação, não lembro direito... Foi 

depois desse processo mesmo. 

AL5: Como é regido pelas Leis e Diretrizes e Bases mesmo, que ética deve ser um 

assunto universal, então pra eu trabalhar com ética dentro dos 50 minutos não faz 

muito sentido, porque você só vai trabalhar com o conceito de ética, você não vai 

poder ver ética durante uma aula de... Uma aula nem que seja tipo de corredor, ou 

qualquer outra situação. 

Tiago: Não pode ficar só nos 50 minutos, não é? Teria algum valor para a vida? 

(Falam juntos) 

É. 

AL6: Até aquilo que a gente usa também do objetivo do ensino fundamental 

brasileiro que é a formação básica do cidadão. Quando a gente foi fazer umas 

pesquisas aqui, a gente perguntou para as pessoas e a maioria não se sentia 

preparado para encarar o mundo. 

Tiago: Não tinha perspectiva? Como era isso?  

AL6: É, não tinha essa perspectiva ética que furar a fila não é uma atitude ética, que 

eu posso corrigir... Eu posso falar com alguém que vai resolver aquele problema que 

eu vejo todo dia, não preciso só reclamar, tenho o poder de fazer as coisas. Então 

isso a gente não viu muito no ensino fundamental, mas quando chegou aqui a gente 

começou a ver aos poucos. Pelo menos do ano passado pra cá houve uma 

mudança comportamental muito grande pelo menos na nossa turma, que era uma 

turma muito agitada, havia muitas brigas, muitas atitudes que não favoreciam e não 

criavam um bom ambiente dentro de uma escola. Essa mudança que a gente viu, no 

meu conceito, se deu muito por causa do ensino da ética.  

Tiago: Você percebe que houve uma mudança na atitude das pessoas, no convívio? 
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AL6: Sim.  

Tiago: Claro que realmente algumas mudanças são mais lentas, ou seja, não quer 

dizer que a ética irá eliminar as discussões e as divergências, mas você acha que 

pelo menos possibilitou maior compreensão de algumas coisas e um ambiente mais 

solidário e cooperativo, por exemplo?  

AL2: Nossa sala foi uma das piores turmas que tinha na escola. Depois virou uma 

sala que na 1ª unidade teve um índice muito baixo de reprovação. A gente não via 

só numa prova os resultados, via as pessoas se ajudando. A AL6 não é tão boa em 

física, mas eu sou muito boa em física, posso parar 10 minutinhos que eu tenho pra 

estudar junto, para poder ensinar ela. Vou melhorar o índice de aprovação da sala, 

vou melhorar a AL6, vou me sentir bem. Vou aprender ensinando. Essas mudanças 

a gente via aos poucos durante o ano letivo todo, tanto que no final do ano a gente 

vê pessoas que mal olhavam na cara do outro, não se falavam e já se despedindo, 

já tendo um pouco de laço de amizade.  

Tiago: Você começa a perceber que pode conviver com a pessoa e aceitá-la mesmo 

tendo diferenças com ela, não é mesmo?  

AL2: Sim.  

AL4: Acho que é essa questão de que nem tudo são flores. A gente está falando dos 

benefícios, dessa questão do manual de ética. Só que acho que até a forma como 

ele foi abordado não foi a melhor possível, que foi muito bom, mas no caso era 

naquela aula de filosofia ou então sociologia. Então já tem aquele estigma “não vou 

prestar atenção em humanas”, “é muita coisa”, “não entendo nada”.  

AL4 - A gente esquecia. Também há a questão de achar que ética não precisa ser 

trabalhada, então não vou para a aula para saber o que não tem utilidade.  

Tiago: É tido como um conhecimento que não tem importância, não é?  

AL5: Na minha sala, em geral, quando começamos a trabalhar com ética foi uma 

época bem agitada. Começamos passando por outro projeto aqui no SESI e a gente 

tinha que parar para estudar ética, então as pessoas realmente não entendiam o 

porquê estava aquela correria e ter de parar para estudar ética. Terminamos meio 

que obrigados a estudar para fazer parte da matéria vinculada à grade. Mas houve 

um momento bem interessante que foi uma brincadeira que o professor de 

sociologia fez com a sala. Ele botou todo mundo na sala e fez a brincadeira da 

galinha gorda. Ele botou todo mundo junto e jogou os doces e gravou para ver. Foi 

na época que nós estávamos estudando ética. A princípio deveria ser uma coisa 

bem tranquila, todo mundo pegando os doces, dividir, só que na hora foi uma 

agonia, gente caindo, gente empurrando o outro. Então ele botou o vídeo depois na 

sala e mostrou a situação e todo mundo ficou assim pasmo ao se ver ali, 
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atropelando o outro e pensando apenas em si mesmo. Aí teve aquela discussão que 

nem sempre quem estuda ética é uma pessoa ética.  

Tiago: Quando você se vê ali fazendo isso, sendo capaz dessas atitudes, não é? 

Como foi se ver assim? 

AL5 - É, exatamente. Muitas pessoas que a princípio tinham um discurso muito de 

“sou ético”, na hora lá que a gente viu o vídeo "olha, está empurrando não sei 

quem”, “não foi legal o que você fez". Então, a partir daí, a gente pode observar bem 

essa parte da diferença mesmo da teoria da ética com a prática, como é complicado 

colocar esse conceito na nossa vida mesmo.  

Tiago: Compreendi. Agora vamos falar um pouco sobre o futuro de vocês, profissão, 

trabalho. Vocês devem pensar que em breve deixarão o Ensino Médio e irão para a 

faculdade e para o mercado de trabalho. Já devem pensar “o que vou fazer da 

vida?” O ensino de Ética fez com que vocês aprendessem algo sobre o mundo do 

trabalho?  

AL6: Sim, sim. Muito. Deve existir ética no trabalho. Por exemplo, a partir do 

momento que o médico está trabalhando com vidas, ele está ali para salvar vidas, 

ele tem que ter uma ética profissional. Um engenheiro que está ali para construir 

edifícios, não importa o cargo. Ele deve ser o melhor que pode, por mais simples 

que seja sua função, mas a pessoa tem que trabalhar com a ética porque ela está 

lidando com pessoas e o trabalho dela tem que ser desenvolvido com base na ética 

senão ela não vai desenvolver um bom trabalho.  

Tiago: Então o mundo do trabalho exige uma noção de ética? E qual é?  

(Falam juntos) 

Sim.  

Tiago: A gente não pode pensar o trabalho sem a ética, é isso? Se eu não tiver 

valores, por exemplo, não poderei desempenhar bem meu ofício, por mais que saiba 

fazer algo tecnicamente, por mais que tenha bons conhecimentos e saiba executar 

uma função? 

AL2: Acho que até o moço que limpa o chão. Se o piso está molhado e ele não 

colocar a placa, você pode escorregar e cair. Ele deve ter consciência disso.  

Tiago: E pode vir a se ferir.  

AL2: Pode morrer por isso. A grande questão que precisa existir. Só que é uma 

coisa muito particular. Pelo que me lembro ética é o que você entende pelos valores 

da sociedade e moral é o que todo mundo pensa. É isso? Tipo o moço ou a moça 

que limpa o chão talvez seja muito ético para ele mesmo, considere certo colocar o 

aviso, só que pode ser que para outra pessoa não seja o certo colocar o aviso. A 
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pessoa que veja se quiser. Chega e vê que está molhado, você tropeçou porque 

você quis. É isso, acho que é algo muito particular essa questão da ética.  

AL4: Eu acho assim, esses valores como foi falado aqui. A gente acha normal furar 

fila, acha normal subornar. Acho que isso tem que ser trabalhado desde o ensino 

fundamental, tanto na educação familiar quanto no ensino fundamental porque não 

adianta você chegar no ensino médio quando o aluno já está praticamente com seus 

ensinamentos formados e querer introduzir a disciplina ética nele. Então isso tem 

que ser trabalhado desde o ensino básico, vir trabalhando com ele e não só na 

teoria, mas mostrando ali na prática como a ética em si funciona. 

Tiago: Então você acha que desde cedo é importante que ele já comece a ter uma 

noção de ética. A família não poderia ensinar? 

AL4: Ter necessidade mesmo do brasileiro aprender, do estudante aprender, das 

pessoas, até no âmbito familiar, no profissional principalmente. É necessário a 

pessoa saber o que é ser ético, o que é ter ética. Como ela falou, o médico, por 

exemplo, se ele não achar necessário ser ético, ele não vai ter um bom desempenho 

profissional. Então isso para mim acarreta também ser um bom profissional. O 

conteúdo de ética ainda é passado como algo muito natural. Acho que a gente 

deveria enxergar ética não só como algo que a gente vive, mas como realmente 

uma matéria que a gente precisa aprender, porque se ele for ainda passado como "a 

vida não sei o que... não fure fila”, não vou ter interesse para aprender isso.  

Tiago: Como se fosse só mais um conteúdo. 

AL4: É, como se fosse mais um conteúdo que eu tenho que saber para fazer a 

prova, se tiver prova, porque na maioria das vezes quando se trata de ética não tem 

prova, não tem nada. Apenas observação na sala, não tem nenhum critério.  

AL6: Inclusive o que ela falou me lembrou muito do embasamento que a gente teve 

para criar nosso jogo, nosso projeto, ela falou justamente algo que deveria ser 

aprendido.  

Tiago: Vocês produziram um jogo. Como foi essa produção? Para que servia? 

(Falam juntos) 

Sim. 

AL6: Algo que deveria ser aprendido desde criança. Então, a gente participou da 

última temporada da aula de Ética e produziu. E a gente produziu um artigo científico 

também. 

Tiago: Quem produziu este aqui? Parece muito interessante.  

(Falam juntos) 
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Foi ela.  

Tiago: É sobre uma unidade de saúde, de um posto de saúde, não é?  

AL3: A gente usou de embasamento porque a temporada pedia para ensinar alguém 

a fazer algo, melhorar a forma que alguém aprende sobre algo. A gente pensou 

justamente nisso “poxa, a gente tem um projeto tão legal na escola que é o 

Parlamento Jovem”, podemos desenvolver algo. Então a gente começou a 

conversar com os alunos daqui e fez um questionário e perguntou "se você pudesse 

pedir alguma coisa ao presidente, o que você pediria?". Teve gente que pediu 

"queria que o transporte passasse na frente da minha casa" ou "queria que aquele 

buraco que me impede de chegar em casa sem nenhum acidente fosse tampado", 

"queria que a iluminação na minha rua fosse melhor". A gente pensou “poxa, tem 

pessoas em instâncias menores que podem te ajudar a fazer isso”. "Mas ninguém 

nunca me ensinou isso". Até os próprios alunos que participaram do Parlamento 

Jovem, a gente perguntou a eles e eles falaram "não, eu cheguei aqui sem o mínimo 

conhecimento dessas questões políticas, sequer como funciona o sistema política do 

Brasil, com quem eu falo para resolver o problema".  

Tiago: Vocês perceberam que era preciso se mobilizar politicamente. Foi difícil?  

AL3: Então tive que estudar muito antes de tentar elaborar um projeto político, tentar 

participar do Parlamento Jovem. É aquela questão de que quando a gente vai 

pesquisar sobre percebe que não vimos isso na escola. E por quê? A gente 

conversou com professores de história, professores de geografia, sociologia. No 

fundamental eles falavam da questão de ser ético, de política. Mas passamos a 

perceber que tudo isso é inseparável, que não tem como separar isso da vida.  

AL6: A maioria não trabalha, os professores preferem deixar pra lá ou não trabalham 

questões políticas.  

AL3: E descobrimos com o jogo que este é o segundo assunto mais escolhido e que 

só perde para religião. Política no caso. Nas escolas municipais e estaduais da 

Bahia. Fomos a fundo nesse problema. “Porque os professores estão deixando de 

abordar isso?” A maioria falou "não, a gente abordar com cartilha, manual também". 

Os professores dão palestras, dão aulas, mas os professores ainda têm medo de 

abordar esse assunto porque eles acham que vão acabar transmitindo questões 

partidárias para o aluno e influenciando esse aluno negativamente ou positivamente. 

A gente falou “poxa, como a gente pode tornar isso mais divertido?” Como o aluno 

pode ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças? Se você não fala só de ética, de 

política quando tem eleição, quando você vê um escândalo muito grande. Deve ser 

falado todo dia. A gente pensou “poxa, como eu posso colocar essa criança no papel 

do governante? Assim que surgiu nosso joguinho. Criamos uma estratégia lúdica 

para que os alunos de Salvador se interessassem por política, pois como temos o 

Parlamento Jovem, percebemos que tínhamos responsabilidade em esclarecer 

outros jovens.  



208 

 

Tiago: Nesse jogo o estudante assume um papel, não é? Ele assume o papel do 

governador, do prefeito, do legislador e ele tem que tomar uma atitude responsável, 

é isso?  

AL1: Na verdade ele é um jogo modular. Aqui são as casas do jogo e o aluno joga 

dados, dois dados onde ele pode fazer uma operação matemática e ele vai andar o 

número de casas que sair no dado. Por exemplo, se ele parar na casa do senador e 

ele tiver o problema de falta de pessoas capacitadas na indústria, ele vai poder 

cavar uma solução que seja compatível com esse problema, no caso seria alterar.  

Tiago: Tem um problema e tem que ter a solução para o problema. 

AL1: A gente fez, para facilitar um pouco, associação por cor, mas nem toda solução 

vermelha vai resolver o problema vermelho. A gente queria que a criança 

desenvolvesse um pouco do raciocínio lógico. Tanto que quando a gente foi testar 

esse jogo em algumas escolas da rede SESI algumas crianças tinham um problema 

e uma solução, mas não sabia como resolver. "Posso consultar meus colegas? Se 

todo mundo concordar eu resolvo meu problema". Realmente é uma forma 

interessante, é como se fosse um plebiscito. Então desenvolvendo isso a gente viu 

que aquela criança já tinha essa vontade dentro dela, de poder pensar e resolver 

situações. “Eu posso resolver isso, se no caso eu sou vereador, mas tenho o 

problema do prefeito. Eu não posso resolver isso, mas sei que deve chegar ao 

prefeito. Se eu tiver uma solução eu posso fazer”. Então ele sabe que existem 

coisas que o vereador não pode fazer e o prefeito pode ou o presidente não pode 

fazer, mas o senador pode, mas ele sabe que aquele problema pode ser resolvido, 

se eu falar com a pessoa certa, se eu propor uma solução, se a pessoa que me 

representa me representar direito aquele problema pode ser resolvido. Não é nada 

impossível. A gente usou problema do dia a dia, tipo buraco na rua, segurança nos 

eventos, luzes. Porque a gente queria que essa criança visse o que ela via e o jogo 

fosse essa possibilidade de fazer alguma coisa. 

Tiago: O jogo então consistia em possibilitar uma formação também política, de ter o 

conhecimento das coisas e saber qual o papel que cada um pode desempenhar.  

AL5: Apareceu uma menininha que disse "mas eu tenho o problema do prefeito que 

o governador pode resolver. Eu posso resolver?" Eu disse assim "olha, nesse caso 

do jogo você não pode resolver, mas seria muito bom se o governador visse um 

problema que é do prefeito e ele pudesse resolver, porque isso ia facilitar muito a 

vida das pessoas". É o que não acontece. Tipo, é muito minha vida, meus 

problemas. 

Tiago: Fica cada um isolado.  

AL5: Essa é a questão que a gente quis trazer para as crianças. Já para quando 

elas crescerem e entenderem melhor. 
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AL3: Não chegar como muitas pessoas que já estavam na idade de votar, pessoas 

que já tinham votado e não lembravam em quem tinham votado na última eleição, 

não lembravam o que essa pessoa estava fazendo, porque você votou nela. Teve 

uma menina que falou "votei porque eu estava passando antes de chegar no local 

de votação e vi um número lá, lembrei desse número e votei", "mas você sabe como 

isso vai modificar a sua vida? As consequências disso?", "não, na época eu não me 

importava muito porque eu não sabia o que fazia um vereador, um prefeito e que 

aquilo podia me ajudar ou não. Votei porque tinha que votar, votei porque era 

obrigatório e não sabia como votar, não sabia como desenvolver, como pesquisar o 

histórico do candidato, as propostas, etc.". Então a gente pensou muito nisso. E 

como no fundamental II o primeiro objetivo é a formação básica do cidadão, se 

encaixou muito bem com a proposta que a gente tinha.  

Tiago: Muito interessante. Vocês produziram conteúdo para outros alunos, não é?  

AL3: Sim.  

Tiago: Vocês de alguma forma acabaram contribuindo com a formação também de 

outros estudantes, apresentando um conhecimento e provocando ações políticas, 

um conhecimento a partir de uma dinâmica que vocês criaram porque reconheceram 

um problema. Primeiro notaram que a escola nem sempre trata dessas questões 

éticas e políticas e que são importantes. E acabaram despertando para a 

importância dessa formação. Vocês acham que toda essa experiência com a ética 

que tiveram aqui, com todos os professores que trabalharam esses temas, ajudou 

em alguma coisa para a vida de vocês? Vai ser importante de alguma forma para a 

vida de vocês fora da escola? Como será? 

(Falam juntos) 

Sim. 

Tiago: De que forma? 

AL5: Agora mesmo estou no ensino técnico. Faço química e se tem uma coisa que 

observo muito na sala de aula é a importância da ética no mercado de trabalho. O 

mercado de trabalho cada dia está se tornando mais competitivo e isso está fazendo 

as pessoas deixarem realmente a ética de lado. Então o quanto isso está 

impactando não só no dia a dia, mas até mesmo dentro do trabalho. Então eu 

preciso saber fazer a separação do que é certo, do que é errado, do que é justo e do 

que é injusto dentro do mercado de trabalho é extremamente importante, não só em 

relação ao convívio com as pessoas que você vai estar ali trabalhando, mas até 

mesmo à sua própria sobrevivência dentro da empresa. A ética dentro do mercado 

de trabalho é extremamente importante e na sala também, pois convivendo na sala 

de aula você olha para o seu amigo e saber quais ações você pode ter, como pode 

ajudar. Como as meninas falaram do caso da sala delas que melhoraram muito por 

causa dessa questão de ser ético, que melhorou muito a convivência e o aluno sabe 
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que a ética também vai influenciar vários aspectos na sua vida e não só na sala de 

aula com a matéria que você tem que aprender ou qualquer coisa assim, mas que 

realmente tem um impacto positivo.  

Até em casa mesmo, por exemplo, na minha casa são três pessoas e meus pais 

trabalham muito, às vezes eu posso ter a oportunidade de, por exemplo, deixar 

minha cama arrumada, posso lavar os pratos, posso facilitar para eles e etc., mas 

sei que se eu não fizer, ocasionalmente sei que minha mãe mesmo estando 

cansada, mesmo ela tendo coisas para fazer, ela vai reservar um tempo pra fazer 

isso. O meu pai vai parar o que ele estiver fazendo para poder lavar louça, alguma 

coisa assim. Eu posso no meu momento de descanso reservar um tempo para 

ajudar os outros, para facilitar um processo, para contribuir para um todo. Posso no 

mercado de trabalho com isso também incentivar meu colega que não está atingindo 

as metas, como posso ajudar ele, não preciso fazer o trabalho dele, mas eu posso 

incentivar, posso ajudar a forma que... 

Tiago: Ser solidária, não é?  

AL5: É, ser solidária. Não é porque não é o meu trabalho, não é porque não é minha 

obrigação que eu não vou fazer.  

Tiago: Muito bem AL5, realmente, questão de solidariedade, não é? Vendo alguns 

dos materiais aqui que vocês produziram, percebo referência a algumas questões 

como diversidade, homossexualidade, sexualidade. A AL6 comentava no início 

sobre a questão da ética e da moral, que dizem respeito aos valores e que cada 

grupo tem os seus. E para aquele grupo muitas vezes aqueles valores são os únicos 

do mundo, são absolutos. Vocês acham que a ética de alguma forma ajudou vocês a 

perceberem essas diferenças e ao mesmo tempo respeitar as diferenças? Houve 

alguma reflexão sobre isso? Seja a respeito de identidade, sexualidade, crenças. Se 

a ética ajuda a compreender melhor as diferenças e romper com preconceitos que 

muitas vezes desumanizam.  

AL1: Sim, acho que o estudo da ética amplia muito a sua visão. Eu mesma quando 

passei a estudar ética aqui no SESI pude ampliar o meu conhecimento em relação a 

isso que você falou, de identidade, de gênero. Porque muitas pessoas têm 

preconceito porque acham que o que elas acreditam, o que elas pregam, aquilo 

apenas é certo. Ela tem um etnocentrismo em relação a aquilo. Então quando você 

estuda a ética e amplia seu conhecimento, você vê que você tem que respeitar 

outros valores, que existe cultura diferente, existem religiões diversificadas e que é 

assim. Para se manter o bom convívio social você tem que ter ética. Em qualquer 

âmbito da sua vida, seja familiar, escolar, no mercado de trabalho, para que você 

possa desenvolver um bom trabalho, para que você possa viver bem você tem que 

compreender essas coisas, tem que manter esses laços com a ética para poder ter 

esse convívio social.  
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AL6: Até mesmo não se sentir superior. Saber que você não é nem inferior e nem 

superior. Você tendo a ética você consegue enxergar que mesmo a pessoa sendo 

diferente, tendo costumes diferentes, uma aparência diferente, que aquilo não 

influencia no que ela seja ou o que você pensa que ela seja. Então isso ajuda muito 

a você enxergar, como ela falou, amplia a visão. Quando você consegue enxergar 

que aquela pessoa, mesmo sendo diferente, mas você pode ter um laço de amizade 

com ela. 

AL5: Acho que prevalece também a relação de respeito, você acaba tendo respeito 

pela ética do outro. Acho que a ética influencia nas boas relações também.  

Tiago – Afinal a ética também consiste em problematizar os valores. Os professores 

falaram muito disso, que vocês devem problematizar. Mais do que achar uma 

resposta precisa ou estabelecer normas para uma atitude ética, é importante refletir, 

pensar criticamente sobre questões que aparentemente já estão respondidas ou 

determinadas.  

AL2: Nós fizemos um trabalho sobre essa questão no 1º ano, foram duas disciplinas: 

filosofia e artes. Cada grupo teria uma temática e a pessoa teria que escolher 

materiais e formar um quadro com ela. No nosso caso foi o racismo que a gente 

escolheu para retratar e a gente fez a questão do... Foi uma bandeira do Brasil onde 

na frente tinha um menino e onde um policial apontava uma barra de chocolate para 

ele. Um menino negro e tal. Foi toda uma questão, a gente teve que explicar a 

relação do quadro e a gente teve que fazer também um poema, pegar uma música e 

fazer um poema com essa questão também. Aí teve várias temáticas e cada equipe 

retratou ela e relacionando à ética.  

Tiago: Interessante. Isso aconteceu mais vezes? Esse envolvimento com artes e 

outras disciplinas no trabalho com a Ética? 

AL6: No 1º ano quando a gente trabalhou com ética as disciplinas buscavam 

diversificar conforme a sua área. No nosso caso, o professor de artes trazia sempre 

quadros e documentários para exemplificar para a gente. Filosofia já trazia mais a 

questão teórica. História também utilizava documentários. Era uma maneira de cada 

disciplina mostrar como a ética funciona, cada uma com sua característica.  

Tiago: Vocês acham que cada um conseguiu trazer dentro da sua disciplina uma 

abordagem da ética? 

(Falam juntos) 

Sim.  

AL6: De forma diferente...  

AL1: Em Redação o tema era para melhorar a argumentação no caso. O professor 

falou que nossa sala trabalhava muito bem estrutura, só que os argumentos 
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continuavam muito fracos, então ele deu uns temas relacionados à questão da 

família, intolerância religiosa, etc., e ele deu esses temas em sala de aula, fez uma 

mesa redonda e pediu para a gente discutir, então falou que nem tudo é flores. Mas 

era claramente perceptível, você via que existiam pessoas que sabiam demonstrar a 

sua opinião sem ferir essa ética, sem desrespeitar o outro, levar para o lado pessoal 

e tinham pessoas que ainda consideravam algo meio ofensivo. Não é porque eu não 

concordo com você que eu não gosto de você, que eu não levo em conta a sua 

opinião. Então isso começou a ser trabalhado cada vez mais, o próprio professor 

fazendo algumas correções, dizendo: “se você colocasse isso numa redação sua 

redação poderia ser zerada por ferir a questão dos direitos humanos e etc. 

“Desrespeitar questões éticas e tal”. Isso foi melhorando aos poucos a 

argumentação, o próprio ponto de vista das pessoas em relação aos outros 

melhorou com isso.  

Tiago: Vocês se sentiram em condições de questionar e debater o problema, não 

com uma visão fechada, não é? A ideia era que adquirissem autonomia para 

argumentar e não apenas emitissem opinião?  

AL1: Debater até de uma forma pacifica. Não houve aquela questão de ofensa 

pessoal. "AL6 não concorda comigo, então vou começar a ofendê-la diretamente 

para quem sabe ela mude de opinião ou quem sabe ela fica com medo de algo e 

concorde comigo". Então foi um debate realmente de argumentos, um debate de 

pontos de vista, cada um mostrar seu ponto de vista, respeitando o ponto de vista do 

outro. Então isso influencia muito na questão de respeito à diversidade.  

Tiago: Quando vocês pensam na escola, no que a escola pode contribuir 

efetivamente, pensando no que vocês serão. Um dia a escola acaba, vocês seguirão 

um caminho. Pensando nas possibilidades e nas escolhas que farão. Vocês 

acreditam que a escola e a ética, especificamente, ajudaram a construir em vocês 

uma autonomia para que façam boas escolhas? 

(Falam juntos) 

Sim. 

AL1: A gente aprendeu muito isso, sobre os valores, no manual de ética, que a 

gente até usou na robótica, que era competir com competência, porque no manual 

dizia que competir significa lutar por algo e competência significa a justa proporção. 

Então foi um valor que a gente realmente enraizou na gente. Então eu posso lutar 

para resolver um problema, tirar uma boa nota, para conseguir um bom emprego, 

mas vou fazer isso com competência. Então vou fazer a justa proporção, vou 

respeitar o outro, vou saber os meus limites, vou saber que pode ser que exista 

alguém mais adequado para aquela vaga. Pode ser que eu não tenha ido tão bem 

naquele teste, pode ser que eu não tenha ido tão bem naquela entrevista, mas vou 

sempre procurar solucionar o problema, não vou procurar competir com as pessoas. 

Minha competição não é com as pessoas diretamente, minha competição não é AL4, 
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no caso, a competição é justamente aquele problema, algo que estou tentando 

resolver. O problema, por exemplo de uma vaga de emprego que eu preciso. O 

problema não é que AL4 também está se candidatando àquela vaga, o problema 

seria o fato de que eu sou adequada para aquilo? Posso refletir sobre aquilo. Como 

posso melhorar meu currículo? Como posso chegar naquela entrevista e garantir 

que eu sou o melhor que estou apresentando? Então isso ajudou muito para ter uma 

perspectiva melhor do mundo lá fora. Realmente avaliar a questão de ser mais 

realista com a gente mesmo. Eu posso melhorar, mas não vou esperar que o outro 

se dê mal, não vou esperar que AL4 não se dê bem na entrevista, não vou esperar 

que o currículo de AL6 seja ruim, eu vou esperar que eu posso dar meu melhor 

sempre. Vou justamente torcer para que AL6 possa dar o melhor dela, para que AL4 

possa dar o melhor dela, para que todos nós possamos justamente conviver com 

isso sempre dando o melhor. 

AL4: Dá tranquilidade saber que, por exemplo, daqui a pouco tempo estarei no 

mercado de trabalho e que eu posso ser uma profissional excelente, tendo essa 

base ética, saber o que é certo e errado lá fora. Dá tranquilidade saber que eu tive 

essa base.  

AL6: O SESI trabalha muito com essa questão de escolha. No SESI podemos fazer 

curso técnico e a gente pode escolher qual curso a gente quer fazer. Temos também 

palestras falando sobre cada curso e isso ajuda muito na questão de você escolher 

o seu futuro. Então ajudou muito a questão da ética, do conhecer mesmo. 

Tiago: Seja qual for a escolha? 

(Falam juntos) 

Sim. 

Tiago: Mesmo que as escolhas sejam diferentes, distintas, sabendo que alguns vão 

trabalhar na indústria e outros não. Um pode ser professor, outro engenheiro, ou 

artista. São muitas possibilidades e não importa qual escolha, mas quando você se 

sente seguro para fazer uma escolha consciente, é diferente não é mesmo? Mesmo 

que às vezes haja riscos e desafios. Ética também envolve dúvidas, inquietações e 

angústias. Somos sempre provocados e pensar, a nos inquietar frente as 

possibilidades e desafios que a vida nos coloca.  

AL6: Buscar aquilo que você acha certo, que você aprendeu que é certo e praticar 

aquilo. 

AL1: Trabalhar a questão da análise da realidade. Você passa a refletir mais sobre 

as suas opções, aí você faz a escolha que melhor atenda ao que você quer. Você 

passa a se conhecer através dos pontos de decisão que você tem que tomar.  

Tiago: Isso mesmo, sempre devemos refletir sobre nossas ações. Mas gostaria de 

saber se houve aspectos negativos em relação ao ensino de Ética. Alguma coisa 
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poderia ser diferente? Todo projeto está sujeito a alguma experiência negativa. É 

normal. Talvez não negativo no sentido de ser ruim, mas que poderia melhorar do 

ponto de vista de vocês. Que tipo de trabalho talvez poderia acontecer. O que a 

escola tem que discutir ou trabalhar melhor dentro do projeto de ética? 

AL4: Acho que em primeiro lugar a linguagem porque é muito complicado. Você tem 

que estar muito disposto a ler aquilo ali porque se você não estiver disposto você 

não lê.  

Tiago: É difícil?  

AL6: A diferença entre ética e moral. Você leva horas para poder ler um negócio 

daqueles e entender propriamente. Então o menino e a menina que está 

despreocupada, que não quer saber de ética, não quer saber mesmo, ainda mais no 

ensino médio. Então ele não vai conseguir ler aquilo ali facilmente e ter uma 

compreensão de ética fácil. Então não é uma coisa acessível a todos. Para a gente 

é porque a gente se interessou. Ela ficou muito interessada em ler e quis ler e ficou 

tentando. Agora uma pessoa que está 100% nem aí, vai olhar e não vai entender 

nada o que está sendo escrito, vai ler, o professor vai pedir para ler e aquilo ali vai 

entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então é uma coisa que é para a gente, mas 

não é para a gente ao mesmo tempo.  

Tiago: Parece que foi feito para pessoas da academia? Para intelectuais?  

AL5: Parece que não é feito realmente para aquele público. Então quem devia estar 

lendo e compreendendo e aplicando aquilo, enraizando, parece que não 

compreende e fica muito na superfície. É feito de palavras complicadas que nem 

sempre as pessoas vão buscar o significado. Sinceramente, com 14 ou 15 anos 

você não está muito interessado em saber da ética que você vai usar para a sua 

vida. Conceito de moral e valor e como eles interagem. Competir com competência. 

Se interessar muito em saber a visão do filósofo tal sobre tal conceito. Então é uma 

coisa muito bonita, muito interessante, mas não é acessível para todo mundo. Então 

quem saiu da 8ª serie não vai poder ler direito. Quem é do 1º ano provavelmente 

não vai conseguir ler direito. Quem vai conseguir ler direito é o professor de filosofia 

e sociologia. Ou seja, se você levar para casa e resolver ler nas férias não vai 

conseguir ler sozinho. 

Tiago: Então o próprio material pode ser desestimulante? Seria preciso estratégias 

mais interessantes e dinâmicas?  

(Falam juntos) 

Sim.  

AL5: E a pergunta: Por que ter um material? 
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Tiago: Vocês e os professores produziram muitas coisas. Vejo que chegaram a 

produzir coisas além do próprio material didático. Vocês acham que talvez esse 

trabalho que os professores desenvolveram, como as dinâmicas em sala de aula, as 

situações propostas e o jogo que produziram foram além do material? Ou seja, as 

experiências que fizeram e que não estavam previstas superaram de alguma forma 

as expectativas e contribuíram para o aprendizado de vocês?  

AL4: Sim.  

AL2: Sim. A abordagem por dilemas acho muito interessante. Chegar com dilema e 

depois internalizá-los com a teoria. Os alunos entenderem o que está se passando 

por ali. Achei legal também o trabalho, fazer com que os alunos fizessem alguma 

coisa relacionada a seu próprio ponto de vista ético e afins. Minha colega contou que 

na escola dela eles chegaram na sala um dia e a professora já tinha jogado todo lixo 

no chão e os alunos ficaram indignados dizendo que a responsável não limpou o 

chão. Só que no outro dia eles tinham aprendido a consultar a responsável, não sair 

reclamando ou acusando.  

AL6: Foi uma aula de direitos e deveres que tive no fundamental I, acho que era a 2ª 

série. A professora falou "na constituição está dizendo que vocês têm direitos e 

deveres, então por exemplo, aqui na escola vocês têm direito a ter uma escola 

limpa, professor que ministre aula direito, mas vocês têm também o dever de se 

comportarem e fazerem todas as atividades. Seus pais os colocaram na escola para 

isso. Então os governantes têm o dever de te dar saúde, educação, não sei o que, 

mas você também tem o dever de pagar imposto". Foi uma coisa muito subjetiva 

para o pessoal da 2ª série. Então todo mundo saiu assim "tenho direito a tudo". No 

outro dia quando a gente chegou na sala estava o lixo no chão, estava uma 

bagunça. Ela tinha falado também de representação, que não era legal todo mundo 

fazendo baderna, que era legal você ter um representante que soubesse da vontade 

de todo mundo, que era sobre eleger pessoas. Elegeram alguém, acho que foi eu.  

Tiago: Você foi eleita representante? 

AL6: Sim. 

Tiago: Quem contou sobre aquela experiência em que o professor ligou a câmera 

durante uma atividade e depois todos puderam ver como agiram em relação aos 

colegas?  

AL4: AL1.  

Tiago: Vocês disseram que aquela experiência foi boa porque e os fez refletir sobre 

atitudes. Há outras experiências que gostariam de relatar em relação a Ética? 

AL1: Teve aquela aula de filosofia que o professor fez uma dinâmica e você tinha 

que chamar várias pessoas e você ficar no centro. Você teria que se jogar 

espontaneamente para alguém te segurar. Então aí você trabalharia o seu lado ético 
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para você segurar o outro e a própria pessoa trabalhar a confiança dela nas pessoas 

que ela chamou. Se eu chamo AL3, AL4, AL6 é porque eu tenho confiança nelas, 

então espero que delas parta uma reação que vá me ajudar e que vá ter 

solidariedade. Então assim foi engraçado e foi bom pra gente ver como as pessoas 

são e agem eticamente.  

AL1: E teve dois momentos. Um que a pessoa escolhia as pessoas que iam te 

segurar e outra que o professor escolhia. Então quando era a outra pessoa você não 

tinha aquela confiança, você não sabia se aquela pessoa ia ser ética e te segurar.  

AL3: Você fica receosa. Depois o professor trabalhou e explicou pra gente tudo 

aquilo, que a gente deveria ser ético, que a gente deveria ter a confiança no outro, 

mesmo sem conhecer bem. Então foi muito legal. 

Tiago: Qual professor realizou esta atividade? 

AL4: X, de filosofia. Na sala a gente teve uma aula em que a professora estava 

tentando explicar para a gente a diferença de igualdade e justiça. Era outra coisa, só 

que a gente não estava entendendo porque era muito teórico e estava todo mundo 

dizendo "é a mesma cosia" e ela parou e falou "não, vou chamar a pessoa mais 

baixa da sala e a pessoa mais alta". Não foi AL6 a pessoa mais alta, foi outra 

menina e uma menina muito alta e ela pegou duas cadeiras do mesmo tamanho e 

falou "subam nessas duas cadeiras. Agora imaginem que vocês tenham uma parede 

do tamanho da menina mais baixa. Isso que eu fiz agora de mandar as duas 

pessoas subirem na cadeira é igualdade ou justiça?" Aí parou e ficou aquela 

discussão na sala "será que é justo para a menina que é mais baixa não poder olhar 

o que a mais alta está olhando?", "mas você deu a mesma oportunidade. Ela não 

podia fazer tal coisa?" Foi justamente essa discussão e poder ver aquilo na prática 

mesmo. Ela recebeu a mesma cadeira que a outra, então no caso estão numa 

situação de igualdade, mas era justo que uma pudesse ver algo e a outra não? Foi 

justamente essa discussão que acabou gerando outras discussões na sala. Então 

no final a gente tinha que meio explicar para a professora o que era de fato, 

conceitualmente mas também na prática. Ela apresentou o conceito pra gente e a 

gente apresentava um conceito pra ela.  

Tiago: Em qual aula foi? 

AL5: História. Mas na primeira aula de ética se não me engano foi com o professor 

Everaldo também, mas ele abordou o dilema ético. 

AL3: Ele apresentou o dilema: se seria justo alguém que achasse um dinheiro na 

rua, pegasse o dinheiro para salvar sua mãe. Realmente tenho que pensar para 

responder isso. 

AL3: Houve uma reflexão de qual seria a nossa ação. Acho que aquela abordagem a 

partir do dilema. 
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Tiago: Foi difícil chegar a uma solução? 

AL3: Muito difícil. Estou no 3º ano e ainda tenho dúvidas sobre minha resposta.  

Tiago: Volta a pensar se aquilo era correto, não é?  

AL3: São coisas que a gente não para pensar assim no dia a dia, quando você está 

sentado, "pega o dinheiro...”, "não, mas alguém perdeu aquele dinheiro”, ou “será 

que tal pessoa que perdeu estava precisando?", "quem precisa mais?", fica sempre 

nessa questão assim, essa discussão, quase um paradoxo das soluções dos 

problemas. Então é interessante gerar essa discussão até para que a pessoa possa 

ter um pensamento mais crítico, que ela possa ter uma análise mais ética em 

relação a esse problema.  

Tiago: Quantas vezes na vida a gente não vai se deparar com uma situação assim 

ou parecida, não é mesmo? Como devo agir? É certo ou errado? A ética consiste 

nessa capacidade de decisão e de escolha, sem dúvida. E nem sempre haverá um 

manual com respostas prontas e definitivas. Vamos finalizando por aqui. Agradeço 

muito a disponibilidade e interesse de vocês em comparecer aqui hoje para este 

bate-papo. Foi um imenso prazer conhecê-los e ouvi-los. Obrigado.  
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APÊNDICE F - Transcrição da entrevista com gestor 
 

 

 

Data da realização da entrevista (gravada em áudio): 24 de novembro de 2015 

Participante: 

GE - Coordenadora Pedagógica 
 

Tiago: Gostaria de ouvir um depoimento seu sobre o Ensino de Ética a partir do 

desenvolvimento do projeto Ética na Escola: para a vida e o trabalho. Trata-se de 

um projeto inovador porque a ética foi inserida no currículo do Ensino Médio, como 

uma disciplina. Você acha que é importante ensinar ética? Por quê?  

GE: É importante porque o que a gente vivencia hoje é a desconstrução de alguns 

valores socialmente. Por conta de algumas famílias precisarem, de repente, de um 

apoio da escola na formação desse jovem. O projeto de ética veio como uma forma 

de favorecer o resgate desses alunos. O que a gente observa é uma mudança de 

comportamento, mudança de pensamento, mudança de postura dentro e fora da 

sala de aula. O que favorece também o rendimento deles também nas aulas. 

Tiago: Melhorou o rendimento? Como? 

GE: Melhora. O que a gente vê na verdade na cultura escolar do Brasil é que se não 

estudei posso olhar para meu colega, buscar a resposta do meu colega e copiar na 

minha avaliação. Os alunos que fazem parte do projeto de ética, o que você observa 

é que eles se dedicam mais aos estudos para que eles não incorram nessa atitude. 

Então a gente observa uma maior atenção, um maior interesse, maior participação e 

um resultado melhor. 

Tiago: Então você acredita que eles adquirem mais autonomia e maturidade?  

GE: Com certeza. E o gerenciamento do aprendizado deles. 

Tiago: Em relação a formação para o trabalho, você acha que a ética de alguma 

forma pôde contribuir para que os alunos adquirissem competências e valores para 

a vida profissional e para um dia adentrarem o mundo do trabalho?  

GE: Com certeza. A gente tem uma ação. Somos uma escola que é Educação 

Básica vinculada à Educação Profissionalizante. Então somos do SESI e eles tem 

no segundo e no terceiro ano o vínculo com o SENAI também, no CAI Básico, que é 

o curso de aprendizagem industrial básica, no segundo ano, e o técnico, que é no 

terceiro. Então o que a gente já vê é a base que eles recebem no curso, não só no 

treinamento, no preparo, mas nas discussões dos temas de ética. As posturas, tanto 
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aqui quanto lá, reverberam positivamente na avaliação dos professores, que muitas 

vezes podem ajudar na indicação de um estágio. O aluno acaba se sobressaindo em 

relação ao grupo, por conta de postura, por conta de posicionamentos éticos que 

geram resultados positivos. Então a gente tem alunos nossos que vão para o 

mercado de trabalho e levam com eles os aprendizados que adquiriram. 

Profissionalmente é positivo. 

Tiago: Eles levam essa experiência?  

GE: Com certeza. 

Tiago: Você que trabalhou mais na gestão pedagógica do projeto aqui na escola, 

você acredita que a ética pode ser ensinada na escola? A escola tem essa função? 

Não seria mais um conteúdo apenas?  

GE: Pode e deve. O que acontece? Durante muito tempo a gente teve filosofia, 

sociologia, história e geografia no processo de ensino da área 3. Já houve 

discussões sobre retirar da matriz curricular, no sentido de Brasil, a filosofia. Se eu 

tiro filosofia que é uma das disciplinas nas quais a gente trabalha bastante ética, 

preciso encontrar a estratégia para que essa disciplina, ou esse tema, não se perca. 

Então planejar, pensar, executar, realizar precisa sim ser pautado em pensamento 

ético, em atitude ética. Se não, lá na frente, o que vai restar para a gente?  

Tiago: Então não é uma disciplina a mais no currículo, apenas?  

GE: Ela é essencial. 

Tiago: Por que você acha que o Sesi se preocupou em incluir ética na escola, sendo 

uma instituição mantida pela indústria, muito ligada a questão do trabalho e ao 

desenvolvimento das competências técnicas? Por que o Sesi atualmente tem se 

preocupado com a formação ética?  

GE: Não é puxar brasa para sardinha da gente. Mas a Rede Sesi de Ensino tem um 

olhar que vai mais além. Não estou colocando que as outras escolas não tenham, 

mas o nosso trabalho é voltado na formação integral desse indivíduo. Ele não vem 

para escola apenas para aprender física, química, matemática ou qualquer outra 

disciplina por aprender. Ele precisa aprender, ele precisa compreender a relevância 

do que ele está aprendendo e exercitar na vida prática dele. Quando a gente procura 

favorecer com que ele desenvolva esse aspecto da personalidade, da formação 

enquanto cidadão e da formação enquanto profissional, a gente está pensando que 

é preciso projetar esse aluno para o mercado de trabalho. Eu preciso projetar esse 

aluno como uma pessoa que saiba dos seus direitos, mas também tenha 

consciência dos seus deveres. E execute seus deveres e garanta seus direitos. Mas 

para isso preciso preparar ele. Então por isso que o Sesi pensa que o ensino de 

ética poderia fomentar, poderia dar o lastro para que esse nosso aluno não apenas 

ouça falar de ética numa aula de filosofia, mas que ele vivencie a nossa proposta. 
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Tiago: E pela experiência com outras disciplinas inclusive, pois é interdisciplinar.  

GE: Sim. 

Tiago: Parece que os professores trabalham com muita parceria. 

GE: Sim, a gente procura trabalhar muito no foco interdisciplinar. 

Tiago: Você acha que a ética pode ser um caminho para a resolução de conflitos 

dentro e fora da escola?  

GE: Existem cursos que são chamados gestão de conflitos. Alguns dos cursos 

buscam a solidariedade, o resgate de valores, perfis éticos para poder fundamentar. 

O que a gente faz? No momento que a gente instrumentaliza esse aluno e favorece 

com que ele tenha um pensamento reflexivo antes de uma atitude reflexiva, eu 

minimizo a quantidade de situações que acontecem. Então o aluno que passa pelo 

projeto, antes dele agir, ele reflete. Então muitas vezes numa situação que se fosse 

um outro contexto que ele iria reagir, ele para e reflete, ele chega a outra conclusão. 

Então um conflito que poderia surgir não surge.  

Tiago: E você conseguiu observar essa mudança no comportamento dos alunos?  

GE: A gente tem um trabalho desenvolvido com interseriação, também com nossos 

alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. É um projeto piloto. Fica evidente como 

os meninos começam a respeitar mais ainda as diferenças, eles têm uma tolerância 

maior com os colegas. Na hora que surge o conflito, que eles percebem que não vão 

conseguir resolver, eles acionam o professor tutor para que o professor tutor possa 

fazer a intervenção. Havendo a necessidade, a coordenação também é inserida para 

que eles possam fazer o trabalho de apaziguar, de resolver e chegar a um 

consenso. 

Tiago: Você poderia destacar, em especial, alguma experiência desses professores, 

algum trabalho relevante que aconteceu? Eles relataram muitas experiências 

positivas. 

GE: São tantos. 

Tiago: São muitos? 

GE: A gente teve os microcontos, que foi o pessoal de redação que trabalhou. A 

gente tem a situação da ideia de que o adolescente não gosta de escrever. Então 

quando você propõe o microconto, propõe um trabalho com um tema especifico, é 

diferente. Inicialmente a gente pensou que iria ter uma certa resistência. Mas a 

forma como o professor direcionou o trabalho, o rendimento, a atenção deles foi 

muito boa. Tem uma outra ação que a gente desenvolve aqui na escola que é 

chamada Casa Cheia. A gente chama de altos papos. A gente seleciona por 

exemplo matemática e relaciona com o trabalho de ética e nos reunimos na 
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biblioteca da escola. Então toda escola é convidada a participar. A gente tem 

professores, trazemos convidados de fora e lá discutem alunos, professores e 

convidados sobre a temática. A gente observa muito a mudança e a melhora, o 

crescimento dos alunos também nessas ações. 

Tiago: Os alunos falam bastante que o material é bem teórico. Até os professores 

também. De fato, observo que este primeiro material é bem denso, teórico. Para que 

se possa melhorar esse projeto, você considera que há alguma coisa que fica um 

pouco a desejar? Percebeu aspectos negativos? 

GE: Como você bem falou, é o primeiro material, então já tivemos algumas reuniões 

sobre a possibilidade de revisitar esse material, alguns temas e fazer uma 

ampliação. A gente está esperando para agora em 2016 retomar as reuniões para 

que a gente possa realmente dar sugestões para de repente incluírem algumas 

atividades mais vivenciais, algumas coisas mais práticas como vídeos. Porque 

quando você atrela recursos variados, você estimula ainda mais a participação 

desse estudante. Tanto que isso você vê na produção do material. É além de um 

exercício no caderno, é além de uma entrega de uma pesquisa. É uma revista, uma 

palestra, um debate. São ações que eles desenvolvem dentro daquilo que eles 

conhecem em cima do tema que a gente trabalha. 

Tiago: Tem alguma relação, você acha que esses alunos aprendendo ética se 

tornam mais críticos?  

GE: Com certeza.  

Tiago: E passam também a exigir da escola e do professor muito mais. Querendo ou 

não os alunos estão recebendo conhecimentos para que sejam mais autônomos e 

críticos. Percebem a diferença nas atitudes? Cobram mais? 

GE: Com certeza. Até um tempo atrás de um modo geral, o professor era o detentor 

do saber. Era o professor que determinava o que você aprendia, como e quando. 

Com o processo de trabalho modificado na educação e a chegada da ética na nossa 

escola, você observa alunos mais analíticos, eles não aceitam passivamente tudo 

que vem do professor. Eles questionam, mas claro que dentro de uma linha de 

respeito. Mas ele questiona, não simplesmente não concorda porque não concorda. 

Eles não concordam ou questionam com embasamento. 

Tiago: Com argumento. 

GE: Então o professor precisa, sem sombra de dúvida, estudar mais, se preparar 

mais e ter uma relação interpessoal muito boa com esses estudantes. 

Tiago: Foi o que eles disseram. Realmente eles são meio que provocados. Eles são 

bem críticos. 

GE: Bastante. 
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Tiago: Esse é o preço a ser pago. Se você ensina ética você vai ter aluno no seu pé 

cobrando. 

GE: Os meninos trouxeram material do jogo. 

Tiago: Achei muito bom. 

GE: O momento da construção desse jogo foi interessante. Não só os alunos 

envolvidos, mas muitos professores envolvidos, além dos professores que estavam 

diretamente ligados com ele em robótica. A comunidade escolar acaba direta ou 

indiretamente ajudando e influenciando as ações. Então é uma troca constante. E 

precisa estar preparado para poder atender nossos alunos.  

Tiago: Começa a exigir mais do professor também.  

GE: Exige bastante. 

Tiago: Porque realmente vi que eles são bem críticos. E eles se posicionam. Os 

professores também disseram que são bem críticos. A ética ajudou eles a se 

tornarem ainda mais críticos. 

Ge: Com certeza. 

Tiago: Ter mais autonomia para falar, dar um depoimento.  

GE: Eles mencionaram o Parlamento Jovem?  

Tiago: Mencionaram, que é um grande projeto.  

GE: Que tem uma raiz também no projeto de ética. Então a gente vê nossos 

meninos indo pra Brasília, sendo selecionados já no primeiro ano em que a gente 

participou. 

Tiago: Também tem os deputados jovens?  

GE: Temos, só que não estão aqui agora.  

Tiago: Quantos são?  

GE: São 6 vagas para o estado da Bahia e a gente levou 5 vagas. E a gente fica na 

brincadeira que só são 6? No primeiro ano levamos 4 vagas, que foi no ano 

passado. Esse ano a gente levou 5. Se for continuar aumentando 

proporcionalmente, no ano que vem só vai dar Sesi. 

Tiago: Realmente. É uma participação efetivamente política. Você percebe que essa 

formação e atuação política dos alunos é relevante na escola? Quais os efeitos 

disso? 

GE: Com certeza. A gente observa os próprios pais envolvidos, como comentam 

conosco. Começa o horário político, o pai troca ou desliga a televisão e vai fazer 
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alguma outra coisa. E os pais nos relatam em algumas reuniões, quando vem 

conversar com os professores ou conosco, que quando ele vai desligar o filho fala 

que quer ver a plataforma de governo da pessoa. Então começam a usar 

terminologias, começam a questionar alguma coisa, inclusive fazendo a própria 

família refletir sobre isso. Então a gente consegue fazer nosso papel social da 

escola no caso. Não é só educar dentro da sala de aula, mas fazer com que essa 

educação ultrapasse os muros da escola. 

Tiago: Se tornem multiplicadores. Realmente disseram que percebem isso, que eles 

muitas vezes conseguem influenciar ou esclarecer os pais. E acabam mostrando 

para os pais, para a família, as coisas de forma mais ampla e crítica. Sobre a 

diversidade, por exemplo, vi vários materiais sobre isso. Você acha que hoje há um 

ambiente mais favorável para discutir temas como identidade, gênero, sexualidade, 

que às vezes são tabus dentro da escola? A ética contribuiu para que houvesse um 

espaço mais plural e democrático para discutir essas questões?  

GE: Tem. O que acontece. Quando entrei aqui na escola me deparei com uma 

realidade diferente em relação às escolas em que trabalhei até então. Os alunos que 

têm uma outra orientação sexual se permitem se mostrar sem receio de uma 

represália. Existe um respeito, existe uma possibilidade de discutir uma temática 

para que eles possam explicar e esclarecer os demais. Por ignorância, ela gera uma 

reação negativa. Então no momento em que você traz a consciência da informação, 

você favorece que outras pessoas consigam realmente compreender o lado do 

outro. A gente tem os temas que abordam a questão do respeito, da valorização e 

da conscientização em cima da diversidade que temos. Não só em relação à cultura, 

mas em relação a escolhas, a gênero, etnia, qualquer que seja. Aqui a gente 

observa muito que eles têm sim maturidade, inclusive nos Altos Papos, quando a 

gente passa um filme para discussão, que existe uma postura muito positiva em 

relação a respeitar o outro. 

Tiago: Isso é muito positivo. Percebo mesmo que há uma consciência. Falam 

sempre com uma consciência das coisas, com respeito pelo outro. E a escola é um 

lugar de debate e de formação, de desconstrução de preconceitos. E eles 

produziram materiais que são informativos mesmo. Então eu vejo que ampliaram o 

que aprenderam, quiseram também informar ou formar outros estudantes.  

GE: Os nossos alunos sempre vão além. Então o professor entra na sala com o 

material, seja de que disciplina for, de qualquer projeto que seja, mas ele acaba 

percebendo que pode ir além, que os meninos permitem, eles apostam no que o 

professor está trazendo para eles, eles acreditam e vão adiante. O que o professor 

vai dando para eles, estimulando, incentivando, os alunos respondem e respondem 

muito bem. Tanto que você está vendo o material informativo, são cartilhas.  

Tiago: São cartilhas sobre vários temas. 
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GE: Isso. E foi de inciativa dos alunos. Eles quiseram produzir para informar outros 

jovens sobre tais questões.  

Tiago: E muito bem escritos, com conceitos. Houve uma preocupação também com 

o conhecimento teórico, com o esclarecimento a respeito dos temas.  
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ANEXO A – Mapa de localização da escola 
 

 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA SESI “DJALMA PESSOA”  

SALVADOR-BA 

 

Fonte: google maps. Disponível em: <goo.gl/46dhWN>. Acesso em: 22 jul. 2017. 
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