
                   BREVES PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

 

                                         “A vida me concedeu verdadeiros mestres, privilégio que  
                                         tenho sempre presente. Homens e mulheres generosos que 
                                         não só me doaram o que sabiam, como me ensinaram 
                                         a paixão pelo saber. Devo a esses mestres (...) quase tudo 
                                         do pouco que sei”.  
                                                                                                               Alcione Araújo 

 

Começar a falar de um assunto sobre o qual muitos e muitas já se debruçaram não é 

uma tarefa nada fácil. Cantado em verso e prosa desde há muito tempo, o AMOR até hoje 

continua intrigando e instigando geração de poetas, ensaístas, filósofos, cientistas de várias 

áreas de conhecimento. Como dizia Camões “é fogo que arde sem doer, é ferida que dói e não 

se sente”. Assim, depois desses versos o que resta mais ainda a ser dito sobre essa 

manifestação humana cujo símbolo maior para a Cristandade ocidental é o martírio de Jesus 

que deu sua vida por amor à humanidade.  

Numa época como a que estamos vivendo cheia de episódios de violência, de atos de 

desamor, pensamos ser bastante relevante trazer para o debate acadêmico o Tema das 

Virtudes, notadamente a Virtude do Amor focalizando a discussão na figura do professor, 

sobretudo quando temos observado nos meios de comunicação atos violentos cometidos no 

espaço escolar contra os professores e contra os alunos também. Acredito também que o 

professor e seu processo de formação precisam ser repensados à luz dos estudos sobre a 

Moralidade Humana que têm contribuído cada vez mais para ampliar e trazer novos 

elementos para a problemática que estamos nos propondo a abordar. 

Além desses aspectos mencionados, sou psicólogo de formação acadêmica e interesso-

me pela área educacional, pois atuo como professor há cerca de 30 anos. A formação de 

psicólogo veio se somar ao meu ofício de professor e no ensino universitário quase sempre 

estive ligado aos cursos de Pedagogia, de Formação de Professores e Licenciaturas de modo 

geral. Como psicólogo também sempre estive atuando com cursos de Capacitação Docente, já 

tendo atuado como psicólogo escolar e Supervisor de Estágio em Psicologia Escolar. Assim, 

como se pode observar é longa e vasta minha experiência no contexto do Magistério.   

Enquanto psicólogo ligado a cursos de formação de professores, sempre me inquietei 

com várias questões que afetam a formação e atuação desses profissionais: suas escolhas, seus 

conflitos e alegrias, seus tropeços, sua glória e seus fracassos.  
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Como sabemos, em nosso país não há muito que comemorar no reino do ensino. A 

revista Nova Escola (outubro de 2004) publicou recentemente uma reportagem sobre a vida 

de professores de alguns países: Espanha, Alemanha, Inglaterra e outros. A matéria versava 

sobre vários aspectos da carreira professoral: salários, etc. O quadro referente à situação 

brasileira traz dados bastante desalentadores principalmente no que se refere à questão 

salarial: os professores brasileiros do Ensino Fundamental recebem no início da carreira de 

U$ 170 a U$ 240 que se mostram irrisórios se comparados aos mais de U$ 2.000,00 que 

recebem os professores espanhóis, alemães e ingleses (esses chegam a ganhar como salário 

inicial U$ 35.000,00/ano). Se atentarmos para outros indicadores, férias, por exemplo, 

veremos que nossa situação é para lá de precária: Finlândia, 14 semanas/ano; Alemanha, 12 

semanas/ano; Inglaterra, 13 semanas; Estados Unidos, o verão todo (junho/julho/agosto). 

Brasil, férias de 04 semanas e mais um recesso que varia de acordo com a rede de ensino. 

Ao tomarmos conhecimento de tal matéria, ficaram-nos várias indagações, em meio a 

tantas vicissitudes, tanto desalento, como explicar e compreender o que faz ou que fatores 

fazem o professor se tornar amoroso, se ligando tanto à sua profissão. O que faz professores 

que atuam em lugares bastante inóspitos passarem horas a fio dentro de um caminhão para 

chegar à escola? Quais são suas motivações? Seus desejos e seus princípios? Será que 

podemos atribuir o forte vínculo desses professores e professoras à presença da Virtude do 

Amor em suas representações de si? Essa é a nossa questão norteadora principal e é isso que 

pretendemos investigar: O amor é percebido como valor importante em suas representações 

de si? Que outros valores e princípios podem ser evidenciados nessas representações? Quais 

são suas motivações? Seus desejos e suas inquietações? 

Esclarecemos que a virtude do amor, tal como a tratamos, foi tomada em três planos: 

amor pelo conhecimento/pelos conteúdos que ministra; amor pela escola/pela educação; amor 

pela relação com os alunos, pelo seu desenvolvimento e por sua aprendizagem. Interessa-nos 

investigar também aspectos que poderiam estar influenciando esses profissionais a 

permanecerem no campo profissional da educação: abnegação, renúncia, sacerdócio ou nada 

disso.  

Por outro lado, acreditamos ser um bom momento para se investigar outras facetas da 

figura do professor, como, por exemplo, sua dimensionalidade psicológica, mais subjetiva. 

Aspectos metodológicos, didáticos são igualmente importantes, mas defendemos a 

necessidade de se investigar outros aspectos: seus desejos, aspirações, sonhos, frustrações e 

alegrias.  
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Nossa pesquisa se insere numa rede de outros estudos no contexto da Psicologia que 

investigam as virtudes morais onde se destacam, notadamente os trabalhos do profº Yves de 

La Taille, da profª Suzana Menin, Luciene Paulino Tognetta, Jussara Tortella, Nádia Freire, 

Fátima Lukjanenko e outros.   

Além de todas as questões abordadas, consideramos que nosso trabalho poderá 

ampliar a discussão sobre essa área temática investigando como os professores se vêem, se 

percebem o que acrescentaria mais elementos a esse campo investigativo.  

 

                                           Capítulo I  

          Da moral e das virtudes: a perspectiva da Filosofia 

 

Para se compreender a importância dada às dimensões morais presentes na 

subjetividade humana, faz-se necessário discutir algumas idéias apresentadas pela Filosofia, 

ao longo dos tempos. Sabe-se que estudos sobre a moralidade humana sempre estiveram 

presentes como uma preocupação em autores dentro da Teologia, da Filosofia e outras áreas. 

Como nossa investigação está situada dentro do campo de conhecimento conhecido como 

Psicologia Moral, julgamos fundamental abrir um item para discutirmos os fundamentos 

filosóficos subjacentes à discussão sobre a moralidade humana.  

 

1.1 – Aristóteles e a Ética da Felicidade 

 

Em nossa retrospectiva histórica, inicialmente serão discutidas as reflexões 

desenvolvidas por Aristóteles (384-322 a.C.) postuladas em seu Ética a Nicômaco. Para o 

filósofo, as artes, as ciências, as ações humanas visam a um bem qualquer, sendo que o bem 

“... é aquilo a que as coisas tendem” (2001 p. 17). Esse bem no discurso aristotélico, esse sumo 

bem a que as sociedades humanas deveriam visar é a Felicidade sendo que a Ciência Política 

deve subordinar as demais ciências, investigando e legislando sobre o que devemos fazer e o 

que devemos evitar, tendo como finalidade última o bem estar humano.  

Para Aristóteles, a Felicidade é considerada com um bem absoluto e incondicional na 

medida em que é buscada como sendo algo desejável em si mesmo, nunca como um meio 

para se atingir outra coisa. Como bem absoluto que é, a Felicidade é concebida também como 

auto-suficiente, ou seja, é aquilo que, em si mesmo, faz a vida ser desejável já que não é 

carente de nada. Por ser tratada como a mais desejável de todas as coisas, “... a felicidade é 

algo absoluto e auto-suficiente, e a finalidade da ação” (ib., p. 26). Assim, o homem feliz vive 
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e age bem, pois a felicidade é definida como um tipo de boa vida e boa ação. Por outro lado, 

ao ser identificada com a virtude em geral, ou com algum tipo particular de virtude, diz-se que 

a felicidade faz o homem agir conforme a virtude. O conceito e as propriedades da virtude 

serão tratados em parágrafos posteriores. 

Segundo o pensamento aristotélico, as atividades realizadas conforme a virtude são 

aprazíveis por si mesmas, na medida em que o prazer é um estado de alma e as coisas que 

amamos são agradáveis em si. Nesse sentido, os homens felizes (e virtuosos) praticam atos 

virtuosos aprazíveis em si mesmos e por sua própria natureza, sendo a felicidade percebida 

como a melhor, a mais nobre e mais aprazível coisa existente no mundo.  

E conforme já foi assinalado anteriormente, a Ciência Política, tal como Aristóteles a 

entendia, buscava como finalidade para a vida política o melhor dos fins. Seu principal 

objetivo era trabalhar para tornar os cidadãos da polis bons e praticantes de ações nobres, 

portanto Virtuosos e Felizes. Se pensarmos, portanto, a partir desses pressupostos, as pessoas 

felizes, portanto virtuosas, são dignas e merecedoras de louvor por possuírem determinadas 

qualidades e valorizarem o que é bom, importante e conforme a virtude. Nas palavras do 

filósofo grego (ib., p. 206) 

a felicidade é algo louvável e perfeito. Também parece ser assim porque ela 
é um primeiro princípio, pois fazemos todas as coisas tendo-a em vista, e o 
primeiro princípio e causa dos bens é, conforme afirmamos, algo louvável e 
divino  
 

Ainda com relação a esse ponto, ele nos diz que verdadeiramente político é o homem 

que estudou e considera a virtude como acima de todas as outras coisas e trabalha para que os 

homens sejam bons e obedeçam às leis. Já que se começou a falar das virtudes, faz-se 

necessário esclarecer que, para Aristóteles, as virtudes dividem-se em virtudes intelectuais e 

virtudes morais. Para os propósitos de nosso trabalho, iremos nos deter na segunda categoria, 

ou seja, nas virtudes morais.  

Em uma primeira aproximação ao pensamento aristotélico, diz-se que Virtudes são as 

“... disposições de espírito louváveis” (ib., p. 39). Além disso, pode-se dizer que as virtudes 

morais são adquiridas como resultado do hábito. Ele postulava que a natureza confere aos 

homens a capacidade de desenvolvê-las, e caberia, conseqüentemente, ao hábito, o 

aperfeiçoamento de tal capacidade. Nesse caso, é o exercício e a prática de atos virtuosos que 

torna os homens virtuosos. Dito de outra forma, o homem virtuoso é aquele que “... age de 

acordo com a regra justa” (ib., p. 42). Argumentava também que o homem virtuoso deve 

apresentar três características constitutivas e centrais: primeiramente, o agente deve saber ou 

ter conhecimento do que está fazendo; depois, deve escolher os atos em função dos próprios 
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atos e, por último, suas ações devem estar fundamentadas por uma disposição moral 

constante e inabalável.  

O homem virtuoso é um homem feliz. As virtudes se estabelecem pela via da 

experiência e na perspectiva piagetiana, outra fonte de inspiração teórica desse trabalho tem-

se a importância da ação estruturante do sujeito. O uso da razão é um outro ponto que 

aproxima a teoria aristotélica das virtudes dos pressupostos teóricos piagetianos. O 

desenvolvimento cognitivo é uma condição necessária para a evolução dos juízos morais 

embora se saiba que não é suficiente para explicar o raciocínio e o comportamento moral.   

O filósofo grego asseverava também que as virtudes podem ser representadas por 

certos modos de escolha ou também que elas envolvem escolhas. Reiterando o que já foi 

assinalado, “... toda virtude ou excelência, não apenas põe em boa condição a coisa a que dá 

excelência, como também faz com que a função dessa coisa seja bem desempenhada” (ib.., p. 

46). No homem, a virtude será a disposição que o torna bom fazendo-o melhorar cada vez 

mais a sua condição humana. No caso do presente trabalho investigativo, acredita-se que o 

professor amoroso deve possuir essa disposição, assinalada por Aristóteles, para desempenhar 

cada vez melhor a sua função de educar e conseqüentemente buscando tornar-se uma boa 

pessoa e feliz.   

Com relação às virtudes morais, na ótica aristotélica vale a pena mencionar que elas 

referem-se às paixões e ações humanas devendo possuir a qualidade de visar o meio-termo. 

Nem excesso nem carência, a virtude resplandece em toda sua plenitude consubstanciando-se 

em uma espécie de mediania. Fazendo uma leitura a partir da ótica piagetiana, poder-se-ia 

dizer que as virtudes representariam uma conduta tendendo à busca de um equilíbrio para o 

sujeito. Assim, pode-se dizer que a excelência e o meio-termo são características 

fundamentais da virtude (ib.., p.49) 

A virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a escolha de 
ações e paixões, e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a 
nós, que é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado 
de sabedoria prática 
 

Sobre a sabedoria prática, discutir-se-ão o significado e a importância do conceito 

posteriormente. Por ora, convém relembrar que o homem virtuoso é raro e o seu agir é tão 

nobre quanto louvável. Por outro lado, aquele que pratica ações que são agradáveis ou nobres, 

o faz por prazer. Aqui cabe fazer um parêntese sobre as idéias interessantes de Aristóteles, 

associando-as aos propósitos de nossa investigação: seria o professor amoroso raro nos 

tempos atuais?; além disso, como o tema das virtudes remete-nos à questão das escolhas, vale 

a pena salientar que a escolha refere-se ao obter ou evitar algo bom ou mau; nesse sentido, ela 
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“... é louvada pelo fato de relacionar-se com o objeto conveniente ou por ser acertada” (ib.., p. 

2001)  

E, na medida em que o desejo visa um determinado objeto que é o fim, o verdadeiro 

desejo de um homem bom “... é que é verdadeiramente um objeto de desejo” (ib.., p. 64). 

Indaguemo-nos, com base nessas reflexões, mais uma vez: que escolhas faz o professor 

amoroso? que desejos norteiam o seu desempenho profissional? 

Por ora, os questionamentos apresentados ficarão como uma bússola, uma referência a 

nos guiar nesse conjunto de questões que cercam o presente trabalho. Façamos, então, uma 

primeira síntese de tudo o que já foi abordado até agora: o ato virtuoso é um ato voluntário; as 

virtudes são simultaneamente meios e disposições de caráter e os homens virtuosos agem de 

acordo com as prescrições da regra justa. Mais ainda, as ações virtuosas são praticadas tendo 

em vista o que é nobre, portanto, o homem virtuoso agirá por prazer, sem sofrimento já que o 

agir virtuoso é agradável e digno de louvor e admiração (ib..,  p.82). 

Ainda de acordo com o filósofo grego, a justiça é a virtude completa no mais próprio e 

pleno sentido da palavra e, entre todas as virtudes, ela significa o bem de um outro, pois ela se 

relaciona com o próximo que pode ser qualquer pessoa. Seguindo esse raciocínio, o melhor 

dos homens não é o que exerce sua virtude em relação a sua pessoa, mas em relação a um 

outro, pois esta é tarefa difícil (ib., p. 105). 

Assim e posto que a virtude moral é uma disposição de caráter relacionada à escolha e 

esta é fundamentada em um desejo deliberado; as escolhas acertadas são aquelas impelidas 

pelo raciocínio verdadeiro e pelo reto desejo. Logo, a origem da ação é a escolha e a origem 

da escolha é o desejo e o raciocínio visando algum fim. Depreende-se, a partir daí, que as 

boas e as más ações são, conseqüentemente, uma combinação de intelecto e caráter, portanto, 

de afeto.  

Quanto à sabedoria prática, ela refere-se à capacidade do homem de deliberar sobre o 

que é bom e conveniente, sobre as coisas que conduzem a uma vida boa, ou seja, trata-se de 

uma capacidade voltada para o agir relacionado aos bens humanos.  

Para Aristóteles, a pessoa que quer se tornar boa deve ser bem exercitada e habituada, 

abstendo-se de praticar voluntária ou involuntariamente ações más. E isso pode ser 

conseguido por uma lei baseada ao mesmo tempo numa espécie de sabedoria e razão prática.  

(Ibid., p. 236).  

Conforme pôde ser observado, todas essas reflexões são da maior relevância e 

extremamente pertinentes à problemática enfocada no presente estudo. Até no que se refere à 

máxima segundo a qual as boas e más ações são fruto de uma combinação entre inteligência e 
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afeto, há uma grande aproximação de tais idéias com o pensamento piagetiano, sobretudo 

quando este afirma que em toda conduta humana (incluindo aí os juízos e os comportamentos 

morais) há uma indissociabilidade entre aspectos afetivos e aspectos cognitivos. Sendo as 

virtudes morais ligadas a escolhas do que é bom e conveniente, vê-se mais uma vez elementos 

de ligação com os estudos piagetianos sobre o juízo moral, sobre a moral da autonomia, da 

cooperação e do respeito mútuo. O homem virtuoso aristotélico preocupa-se com o bem estar 

do outro assim como o homem piagetiano autônomo e cooperativo coordena os seus pontos 

de vista com os de seus semelhantes, respeitando-os e considerando-os tão legítimos quanto 

os seus. 

 

1.2 – Kant e a moral do Dever: os imperativos categóricos e hipotéticos 

 

Um outro filósofo que traz grande contribuição para os propósitos do presente trabalho 

é Immanuel Kant de quem iremos apresentar algumas idéias que                   

servirão também como ponto de referência para a temática em foco. Segundo ele, pode-se 

denominar de Metafísica a parte da Filosofia Pura que procura investigar determinados 

objetos de conhecimento. Esta Metafísica se divide, pois, em duas partes: uma Metafísica da 

Natureza e uma Metafísica dos Costumes. A Ética ligada aos costumes apresenta uma parte 

empírica denominada, simplesmente, de Antropologia Prática e uma parte racional que seria a 

Moral propriamente dita e é dessa que passaremos a tratar, a partir de agora.  

Dentro dessa abordagem, uma Metafísica dos Costumes é imprescindível e necessária 

para fundamentar e respaldar a origem dos princípios práticos, pois o que “... deve ser 

moralmente bom não basta que seja conforme à lei moral, mas, isto sim, tem de se cumprir 

pela lei moral” (Kant, 2003, p. 16). E na ótica kantiana, a lei moral deve ser buscada, em sua 

pureza e autenticidade, em uma filosofia pura, sendo que essa Metafísica deve vir antes 

mesmo de uma filosofia moral.  

Na perspectiva kantiana, nada existe de ilimitadamente bom nem neste mundo nem 

fora dele, a não ser uma única coisa: a boa vontade. Pode-se até dizer que até para sermos 

dignos de ser felizes, a boa vontade é condição indispensável. Esta vontade não é boa pelo 

que realiza ou promove, ou como algo que se usa para alcançar outra finalidade; na verdade, 

esta vontade é boa em si mesma, ou seja, tão somente pelo querer. Como Kant menciona, ela 

é “... reluzente como uma jóia, como algo que em si já tem pleno valor” (ib.,  p.22). Assim, a 

vontade precisa ser o bem supremo e condição para que todo o resto aconteça, mesmo a 

aspiração à felicidade. Além disso, o supremo destino da razão consiste na constituição de 
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uma boa vontade e, por outro lado, o conceito de boa vontade está contido no conceito de 

Dever.  

Na filosofia kantiana, o mais alto valor moral é concebido às ações humanas 

praticadas não por inclinação, mas por dever e, na sua visão, essas são as ações que têm um 

autêntico valor moral. Assim, fazer o bem por dever é o que ele chama de amor prático que se 

funda na vontade e em princípios de ação. Para Kant, esse é “o único amor que pode ser 

ordenado” (ib., p. 27).  

A esse respeito, pode-se inclusive afirmar que uma ação praticada por dever tem valor 

moral não porque através dela se possa alcançar ou conseguir outra coisa, mas pelo simples 

fato de ela ter sido determinada pelo princípio do querer de acordo com o qual a ação foi 

realizada, não importando todos os outros objetos colocados pela faculdade de desejar.  

É nesse sentido que se pode falar de uma vontade colocada como um princípio a priori 

que determinaria a realização da ação moral. Aqui, entenda-se por dever aquela necessidade 

de se agir por respeito à lei. Kant chamava de respeito a determinação imediata da vontade 

pela lei, além da consciência dessa determinação, de uma forma tal que se possa ver o efeito 

da lei sobre o sujeito e não a sua causa. Portanto, o objeto para o qual o respeito se inclina é a 

lei que os homens se impõem a si próprios e que se apresenta como necessária em si. Sendo 

algo que nos impomos a nós mesmos, a lei é “uma decorrência de nossa vontade e se faz 

análoga ao temor, por um lado, e à inclinação, por outro” (ib. p. 29).   

No âmbito desse pensar, todo e qualquer princípio supremo da moralidade independe 

de toda experiência e deve repousar na razão pura. Esta que é ligada à pura filosofia dos 

costumes (metafísica) implica em que “os princípios morais não se fundam nas 

particularidades da natureza humana, mas têm de existir por si mesmos a priori, deles se 

podendo derivar regras práticas para a natureza humana” (ib. p. 41).  

Dito de outra maneira, Kant defende que todos os conceitos morais se originam total e 

completamente a priori na razão. Segue argumentando que só os seres humanos agem de 

acordo com princípios, ou seja, a partir da representação das leis. E para derivar as ações das 

leis, exige-se o uso da razão, ou da vontade, que nada mais é do que um outro nome para a 

razão prática. Assim, na demonstração kantiana, “a vontade é a faculdade de não escolher 

nada mais que a razão, independentemente da inclinação: conhece-a como praticamente 

necessária como algo bom” (ib., p. 43). 

Ainda com respeito a essa questão, o pensador germânico denomina de imperativo a 

fórmula do mandamento da razão o qual, por sua vez, define-se como a representação do 

princípio objetivo e constitutivo da vontade. Para o filósofo, todos os imperativos traduzem-se 
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pelo verbo dever que compreende a relação da lei objetiva da razão com a vontade a qual por 

sua constituição subjetiva não se encontra determinada por tal lei. Assim, dentro desse 

esquema, os imperativos são fórmulas construídas “para exprimir a relação entre as leis 

objetivas do querer em geral e a imperfeição subjetiva da vontade desse ou daquele ser 

racional – da vontade humana, por exemplo” (ib., p. 45).  

Na ótica kantiana, os imperativos se subdividem em categóricos e hipotéticos. Estes se 

referem à necessidade prática de uma ação possível que os seres humanos realizam como 

meios para obterem qualquer outra coisa que se queira ou que seja possível querer. Já os 

categóricos representam as ações objetivamente necessárias por si mesmas, sem haver 

qualquer relação com outros fins (ib., p.45) 

No caso de a ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o 
imperativo é hipotético; se a ação é representada como boa em si, por 
conseguinte como necessária em uma vontade em si conforme à razão como 
princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico (...) O imperativo 
hipotético diz somente que a ação é boa em vista de                     
algum propósito possível ou real (...) O imperativo categórico que – sem 
referência a qualquer outro propósito, isto é, sem qualquer outra finalidade – 
declara a ação como em si  objetivamente necessária   
 

Para o filósofo alemão, o imperativo categórico não se relaciona com os conteúdos da 

ação nem com os efeitos que esta possa produzir, mas com a forma e o princípio de onde ela 

mesma se origina. Esse imperativo que não está preocupado com o resultado produzido pode 

ser denominado de imperativo da moralidade. Esse não se limita por qualquer condição e 

pode ser chamado de mandamento absoluto já que necessário.  

Os mandamentos da moralidade sob o estatuto da lei compreendem “o conceito de 

uma necessidade incondicionada, objetiva e, em conseqüência, universalmente válida, e 

mandamentos são leis a que se deve obediência, isto é, a que se deve cumprir mesmo contra a 

inclinação” (ib., p. 47).  

Kant enuncia o imperativo categórico da seguinte forma: “age só segundo a máxima 

tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (ib., p. 51). Intimamente 

ligado ao imperativo categórico, temos o conceito de dever, ou seja, uma necessidade prática 

e incondicionada da ação. Válidos para todo e qualquer ser racional, portanto, são como leis 

“para toda vontade humana” (ib., p. 56). Kant também afirmava que o homem e todo o ser 

racional existe como um fim em si mesmo e não pode nem deve ser usado arbitrariamente 

como meio dessa ou daquela vontade. 

Dessa posição, deriva um outro imperativo com a seguinte enunciação: “age de tal 

maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer 
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outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (ib., p.59). A 

idéia aqui é pensar e tratar o homem não como um objeto ou uma coisa que possa ser utilizada 

e posteriormente descartada, mas como um ser “considerado sempre em todas as suas ações 

como fim em si mesmo” (ib., p. 60).  

A partir dessas últimas considerações, temos uma possível conclusão segundo a qual a 

moralidade refere-se ao seguinte princípio: “jamais praticar uma ação senão em acordo com a 

máxima que se saiba poder se tornar uma lei universal” (ib., p. 64). Kant também ressaltava o 

fato de que a única coisa que existe acima de qualquer preço e, por isso, não encontra 

equivalente algum, compreende uma dignidade. No âmbito dessa discussão, chega-se à outra 

importante conclusão “a moralidade e a humanidade enquanto capaz de moralidade são as 

únicas coisas providas de dignidade” (ib., p. 64). 

Onde estariam, pois, segundo a visão kantiana, as razões e as justificativas que possam 

fundamentar tão elevadas pretensões dos sentimentos morais bons? Nada melhor e mais 

apropriado que o próprio Kant para nos esclarecer um ponto tão importante quanto esse: 

Nada menos do que a possibilidade que proporciona ao ser racional de 
participar na legislação universal e o torna, por meio disso, apto a ser 
membro de um possível reino dos fins, ao qual estava destinado já por sua 
própria natureza e, exatamente por isso, como legislador no reino dos fins, 
como livre a respeito de todas as leis da natureza, obedecendo                     
unicamente àquelas que ele mesmo se dá, e segundo as quais as suas 
máximas podem pertencer a uma legislação universal (à qual ele 
simultaneamente se submete)  (ib. p. 66) 
 

Uma outra fonte também citada por Kant e que concederia valor moral às ações 

humanas não seria nem o medo muito menos as inclinações humanas, mas tão somente o 

respeito à lei. Nesse sentido, uma vontade regulada pelo princípio da autonomia é aquela que 

só escolhe as máximas, incluindo o próprio querer, que sejam simultaneamente consideradas 

como lei universal. Portanto, Vontade, Imperativos Categóricos e Autonomia são termos que 

estão inelutavelmente indissociados. Assim, por exemplo, deve-se fomentar a felicidade 

alheia não por interesse de qualquer natureza, mas tão somente pelo fato de que a máxima que 

exclui tal felicidade não pode ser concebida “em um só e mesmo querer como lei universal” 

(ib., p. 73).   

Com base nos pressupostos kantianos apresentados e nos propósitos da presente 

investigação, poder-se-ia refletir sobre as seguintes questões:  

. o que dentro da filosofia kantiana nos poderia ser útil para investigar a presença ou a 

ausência da virtude do Amor no exercício do magistério? Além dessa, gostaríamos de 
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apresentar, ainda que de forma introdutória, algumas questões que nos provoca a leitura do 

texto kantiano: 

. no universo do ensinar e do aprender, há espaço para se pensar a necessidade de 

alguns imperativos categóricos? Caso afirmativo, quais seriam eles?  

. o professor precisaria cumprir certos deveres no exercício de sua função ou se 

poderia confiar nas inclinações de sua vontade subjetiva? 

. como conciliar deveres, vontade e inclinações pessoais? Por enquanto fiquemos 

apenas com estas indagações acreditando-se que a presente investigação possa levantar 

algumas considerações encaminhando possibilidades de respostas a tais questionamentos, ou 

quem sabe, mais perguntas ainda. 

 

1.3 - Comte-Sponville e o absoluto relativo: entre a moral e a ética 

 

Que diferenças podem ser estabelecidas entre moral e ética? Para buscar possíveis 

respostas referentes a essa questão, discutir-se-ão algumas das idéias esboçadas pelo filósofo 

francês Comte-Sponville que muito interessam às finalidades de nossa temática, 

principalmente quando formos discutir seus postulados acerca da interdependência entre a 

Moral e o Amor. Comecemos com a sua afirmação de que a moral consiste num conjunto de 

interdições e imperativos tentando responder às questões de como é preciso agir e o que se 

deve fazer. Trata-se, em última análise, da eterna oposição entre o Bem e o Mal, “... qualquer 

que seja o sentido em que o entendamos” (1999, p. 193). A ética significa uma reflexão 

filosófica que, para além da moral, indaga a respeito do que faz o sentido ou o preço da vida 

humana. Ela procura responder às questões sobre o “como viver” e “o que é uma vida boa, 

uma vida bem-sucedida?” (ib., p. 193). 

Sabemos que essa discussão é um debate clássico na filosofia ainda não esgotado; por 

ora, importa preservar essa diferenciação inicial. O que é interessante ressaltar no pensamento 

de Comte-Sponville são certas oposições que ele estabelece em relação à parte do pensamento 

kantiano. Enquanto o filósofo alemão preconiza em sua Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes o dever como uma necessidade de se agir por respeito à Lei, situando-a como 

universal, incondicional, absoluta, Comte-Sponville considera que as leis são históricas, 

empíricas de alguma forma, particulares, condicionadas e que algumas vezes apresentam-se 

como problemáticas, em sua aplicação, e não muito transparentes se atentarmos para suas 

fontes e os princípios que emprega.  
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A partir dessa oposição, pode-se pensar, segundo tal perspectiva, que a lei moral 

possui um  

certo conteúdo indissociavelmente intelectual e afetivo, sempre singular, 
sempre condicionado, sempre ‘ em situação’, para falar como Sartre, sempre 
relacional, sempre preso no corpo e no inconsciente, sempre arraigado na 
história, e sobre o qual o coração, como dizia Pascal, ou o sentimento, como 
diria Hume nos ensinam mais que a razão (ib., p. 199).  
 

Talvez nem só razão nem só emoção, mas os dois agindo cada um dentro da sua 

especificidade. Sem reducionismos como queria Piaget mas indissociabilidade, 

interdependência e integração. Sinto-me tentado a acreditar e defender esse caminho.                                  

Na visão de Comte-Sponville, não sendo o dever nem incondicional nem 

incondicionado nem a razão a rainha absoluta que comanda sozinha a vida humana, não 

haveria imperativos categóricos nem mandamentos absolutos como defendia Kant. Para ele, 

as idéias são sempre sociais, históricas e relativas, portanto discutíveis. Ao invés de um 

absoluto universal, tal como pretendia Kant, Sponville defende a idéia de um absoluto 

relativo, segundo ele, “um absoluto para nós, não em si, um absoluto subjetivo (aquilo sobre o 

que não cederíamos, ou não gostaríamos de ceder, a preço algum), ou melhor, um absoluto 

prático (um absoluto em ato, que é objeto não da razão mas da vontade” (ib.., p. 203). Dentro 

dessa perspectiva, a moral seria constituída sim de princípios que seriam reguladores, 

relativos, históricos, submetidos tanto à potência da razão quanto às “evidências do coração e 

aos cálculos da prudência (...) Não há moral sem princípios, sem dúvida. Mas não há 

princípios morais sem prudência” (ib., p. 204).  

Na fórmula de Comte-Sponville, agir moralmente implicaria agir por amor, por 

compaixão, generosidade ou por coragem, desde que também o homem se valesse de sua 

razão. Para ele, agir com o coração não dispensa o uso da inteligência. Entretanto, para o 

filósofo, não sabemos amar e como necessitamos das demais virtudes (generosidade e 

compaixão), a moral torna-se necessária e a palavra dever ainda possui um sentido muito forte 

e necessário em nossa vida. Nesse ponto, pode-se perceber uma concordância bastante 

expressiva entre o pensamento kantiano e as idéias de Comte-Sponville. 

Ainda com relação à distinção entre Ética e Moral, para Comte-Sponville (1999) a 

segunda nos diz o que fazer por dever, submetendo-nos a uma injunção ou mandamento. Já o 

agir ético se faz calcado no desejo ou no amor. “A moral ordena, a ética aconselha. A moral 

responde à pergunta: ‘que devo fazer?’. A ética, à pergunta: ‘como viver?’ (ib., p. 206). Sendo 

simultaneamente sua origem e a verdade da moral, a ética assinala a direção e a consumação 
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da moral. Pois, “nenhum valor vale a não ser proporcionalmente ao amor que temos por ele” 

(ib., p. 206, grifo nosso). 

Entretanto, a moral é necessária porque não sabemos amar, ou empalidecemos a 

capacidade de. A relação entre moral e amor serão posteriormente apresentadas quando se 

discutirão de forma aprofundada as idéias do autor a esse respeito. Por enquanto, guarde-se 

essa noção básica de que a construção da moral foi a maneira que a espécie humana encontrou 

para permanecer fiel ao amor quando este não se encontrasse presente.  

Um outro ponto destacável entre o conjunto de idéias que estão sendo apresentadas 

refere-se ao fato de que os valores são relativos a certos sujeitos e os sujeitos pertencem a uma 

história e a uma sociedade que são reais. Isso não significa dizer que o valor, por ser 

particular, deva renunciar à dimensão necessária e universal; significa sim situar o valor 

dentro de um horizonte, não de uma lei, mas muito mais concebido como um ideal do que um 

imperativo. A partir desses pressupostos, pode-se pensar em fundar a moral na ética, ou dito 

de outra maneira, enraizá-la em seu solo verdadeiro: a humanidade e o amor à humanidade. 

Novamente, inserindo tais reflexões na investigação que buscamos realizar, apresentamos as 

seguintes indagações:  

. o professor amoroso teria como princípio básico de sua atuação profissional, esse 

amor à humanidade?  

. seria central em sua identidade essa postura ética (que profissional desejo ser) com 

relação ao seu ofício de ensinar e à vida de um modo geral (que vida vale a pena ser vivida)? 

Como se pode constatar, mais questões estão sendo acrescentadas, pois, de fato, a 

problemática alvo de nosso estudo é bastante complexa e ainda temos muito mais perguntas e 

questionamentos do que respostas. Afinal de contas, “nada é fácil de entender”.  

                                                                                                                                                           

1.4 – Charles Taylor e a orientação para o Bem 

 

Um outro autor, ainda na área da Filosofia, que tem valiosas reflexões para a temática 

aqui enfocada é Charles Taylor (1997). Suas idéias, além de bastante interessantes e 

instigantes, podem se articular às de outros autores que compõem a teia teórica sobre a qual 

nos apoiamos. Comecemos, então, citando sua premissa de que os seres humanos estão 

capacitados para alguma espécie de vida melhor sendo estes considerados objetos idôneos 

para nosso respeito: que sua vida e integridade são sagradas ou desfrutam de imunidade e não 

hão de ser atacadas. O respeito à integridade das pessoas compreende a proteção de sua 
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liberdade de expressão para expressar e desenvolver suas próprias opiniões, definir seus 

próprios conceitos com respeito à vida e traçar seus próprios planos de vida.  

Na visão de Taylor, pautamos nossas condutas, nossos juízos a partir de um 

dispositivo que ele denomina de marcos referenciais os quais proporcionam o fundamento, 

implícito ou explícito, para nossos juízos, intuições ou reações morais. Assim, articular um 

marco referencial é explicar o que dá sentido a nossas respostas morais. Porém, o mesmo fato 

de que uma vez foi tão sólido tenha se desmanchado no ar, nos demonstra que não se trata de 

algo arraigado na natureza do SER, mas algo mutante, sendo, portanto, sujeito a 

interpretações humanas variáveis.  

Na perspectiva taylorista, é impossível conceber uma pessoa e inclusive uma cultura a 

qual entenda que as situações existenciais possam desfazer-se por completo dos marcos 

referenciais, isto é, das discriminações qualitativas do incomparavelmente superior 

considerando esse dispositivo como um princípio, ou seja, horizontes dentro dos quais 

vivemos nossas vidas e que lhes dão sentido. 

Ao lado dessa questão, uma outra reflexão feita pelo autor diz respeito à natureza do 

conceito de IDENTIDADE. Com relação a esse ponto, ele diz que saber                   

quem somos nós é conhecer em que posição (onde) nos encontramos. Nossa IDENTIDADE 

se define, assim, pelos compromissos e identificações que proporcionam o marco ou 

horizonte dentro do qual buscamos determinar, caso a caso, as coisas boas e valiosas; aquilo 

que se deve fazer, as coisas merecedoras de nossa aprovação e aquelas a que devemos nos 

opor.  

Isso significa que quando as pessoas se definem desta ou daquela maneira, elas 

procuram situar-se dentro de um marco que determina sua postura acerca do que é o bem, o 

que é digno de consideração, o admirável e o valioso. Caso perdessem esse compromisso ou 

essa identificação, elas ficariam à deriva e já não saberiam estabelecer, com referência a um 

importante conjunto de questões, qual é o significado das coisas para elas.  

Nessa ótica, alguém que está vivendo uma crise de identidade encontra-se em uma 

profunda forma de desorientação, pois se trata de uma pessoa que além de não saber quem é, 

pode se sentir com uma desconcertante incerteza a  respeito do lugar em que se situa. Diz-se, 

então, que tais sujeitos carecem do marco ou horizonte dentro do qual as coisas adquirem uma 

significação estável; dentro do qual é possível perceber, como boas e significativas, certas 

possibilidades vitais, e outras, como más ou triviais.  
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Portanto, saber Quem Sou Eu?, é  encontrar-se orientado num espaço moral,  dentro 

do qual se colocam questões acerca do bem ou do mal; acerca do que vale a pena fazer ou 

não, do que tem importância e significado e o que é banal e secundário.  

Por outro lado, parte da resposta a essa pergunta é histórica e para se formular a 

questão em termos de identidade,  é imprescindível como  pré-condição, um certo 

desenvolvimento em nossa compreensão de nós mesmos. Segundo o autor, a IDENTIDADE 

humana é mais profunda e multilateral do que qualquer possível articulação que façamos dela. 

Mais uma vez, encontramo-nos diante de idéias as quais nos remetem a essa complexidade 

misteriosa e maravilhosa da vida humana e que, por conseguinte, precisamos de vários 

suportes para que possamos, pelo menos, nos indagar e tentar explicá-la. 

Taylor (1997) também afirma que nossa orientação moral fundamental é essencial 

para alguém ser um interlocutor humano capaz de responder por si mesmo.  A base ontológica 

é definida pelos marcos referenciais de nosso espaço moral dentro do qual nos localizamos e 

nos posicionamos. Assume-se também, dentro dessa ótica, que o agente humano existe em um 

espaço de interrogantes, ou seja, de interlocução. 

Em resumo, pode-se dizer de tudo o que foi apresentado até aqui, o seguinte: a 

IDENTIDADE compreende então: compromissos, identificações e valorações. Ela é calcada 

numa comunidade ou rede de interlocutores (papel da linguagem); a IDENTIDADE define o 

espaço das distinções qualitativas, dentro do qual vivemos e realizamos nossas escolhas. É 

parte da ação humana existir em um espaço de questões sobre os bens potentemente 

valorados, antes de qualquer escolha ou mudança cultural aleatória. Por essa razão, costuma-

se dizer que uma pessoa em crise de identidade expressa-se na imagem de um agente humano 

livre e carente de todos os marcos referenciais. Isso porque por não saber situar-se diante de 

questões de importância fundamental, esse indivíduo não saberia orientar-se em relação a elas 

e não teria condições de respondê-las por si mesma.   

Para Taylor, a noção do Eu, que conecta com nossa necessidade de identidade, toma 

esse traço essencial da ação humana: a impossibilidade de nos sustentar sem uma certa 

orientação ao bem, o fato de que cada um de nós, essencialmente “somos” a posição (o lugar) 

que assumimos em relação a isso. Assim, somos somente EUS nessas questões concretas que 

nos são importantes: “O que sou enquanto um self, minha identidade, define-se 

essencialmente pela maneira como as coisas têm significação para mim” (Taylor, 1997: p. 

52). 
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Há, além disso, uma característica que é fundamental com relação ao EU: um EU só se 

desenvolve no meio de outros EUS; portanto, é impossível alguém se descrever sem fazer 

referências às pessoas que o rodeiam.  

De acordo com o autor, a definição que damos de nossa pessoa se compreende como 

resposta à pergunta: “Quem Sou Eu?”. E esta pergunta encontra seu sentido original no 

intercâmbio entre FALANTES: defino quem sou EU ao definir o LUGAR de onde eu falo: 

numa árvore genealógica, num contexto social, na geografia dos status e das funções sociais 

que desempenhamos, em nossas relações íntimas com aqueles a quem amamos e também, 

essencialmente, no espaço da orientação moral e espiritual dentro da qual existem nossas 

relações definidoras mais importantes. A plena definição da identidade de alguém envolve, 

em geral, não só sua posição em assuntos morais e espirituais como também alguma 

referência a uma comunidade determinada referenciada.  

Um outro ponto muito importante é que a pergunta sobre nossa condição nunca pode 

ser esgotada para nós por aquilo que somos porque estamos também mudando e nos tornando 

todo o tempo. Segundo o autor que estamos discutindo, a fim de entender minimamente nossa 

vida, para construirmos uma identidade, precisamos de uma orientação para o bem, o que 

significa algum sentido que nos proporciona uma discriminação qualitativa, do 

incomparavelmente superior. E essa orientação para o bem precisa incorporar a compreensão 

de nossa vida como uma história em andamento. Assim, para termos uma compreensão de 

quem somos, precisamos descobrir/reconstituir nossa história de como viemos a ser o que 

somos e para que onde (lugares) estamos nos movendo. É como se tentássemos buscar essa 

compreensão de nossa vida como uma narrativa: saber quem somos implica saber aquilo em 

que nos tornamos.  

Todas essas idéias são valiosas e pertinentes para nosso trabalho de investigação na 

medida em que elas enfatizam os elementos fundamentais (valores, orientação para o bem, 

avaliações qualitativas) que devem estar presentes na construção de nossa identidade ou 

personalidade moral.  

Assim, acredita-se que a teorização trazida por Taylor contribuirá significativamente 

para se compreender de forma mais profunda sobre a figura do professor, sua identidade, seu 

Si Mesmo como um sujeito que se posiciona, que avalia, julga e toma determinadas atitudes a 

partir de uma compreensão moral do seu papel enquanto educador.  
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                                              Capítulo II 

                           O Si Mesmo, as Representações de Si 

 

2. 1 – A Contribuição da Psicologia Genética de Jean Piaget 

Embora nosso trabalho não possa ser considerado como uma investigação 

propriamente piagetiana, várias idéias do mestre genebrino inspiram nossa pesquisa e, 

especialmente na presente seção, consideramos válido apresentar algumas das reflexões 

desenvolvidas por Piaget, em seu livro, A construção do real na criança (1937/2001), 

sobretudo a parte que diz respeito ao processo de construção da consciência de si. 

Justificamos tal uso uma vez que nossa tese refere-se às representações de si feitas por 

professores do ensino fundamental relacionando-as à presença ou ausência do Amor. 

Ainda que no livro acima citado, Piaget discuta como a criança vai construindo, 

através de um longo processo, as várias categorias que compõem o Real – objeto, espaço, 

causalidade, tempo – consideramos que suas reflexões a respeito de como a criança vai se 

situando como um sujeito entre outros sujeitos contribui de alguma forma para os propósitos 

de nossa pesquisa.   

Nessa obra, o autor com base em seus dados de pesquisa, afirma que, no início de sua 

história evolutiva, a criança ignora a si mesma e se acredita direcionando as coisas. É por isso 

que Piaget caracteriza esse momento inicial da subjetividade infantil de mágica-fenomenista. 

A magia infantil é caracterizada pela crença na eficácia da atividade própria, incentivada pelas 

aproximações fortuitas devidas à experiência imediata ou fenomenista e pode ser encontrada 

durante toda a infância nos momentos de apreensão e de desejo. Essas são algumas das 

características do que foi denominado por ele de estágio sensório-motor (0-2 anos de idade, 

em média) quando, para a criança, o universo (mundo) encontra-se misturado às sensações de 

um eu ignorante de si mesmo e, ao final desse período, consegue se situar praticamente num 

mundo estável e permanente, independente da própria atividade.                                                                   

Dentro dessa dinâmica evolutiva, a criança, inicialmente, percebe-se em um estado de 

indiferenciação caótica entre assimilação e acomodação que caminha, progressiva e 

gradualmente, para um estado de diferenciação com coordenações correlatas. No início, o 

universo consiste em quadros perceptivos móveis e plásticos na atividade da criança. 

Por outro lado, a criança caminha de um egocentrismo integral e inconsciente para 

uma solidificação e objetivação crescentes. E ao mesmo tempo em que a criança constrói e 

coordena seus instrumentos intelectuais, descobre a si mesma, situando-se como um objeto 

ativo entre outros em um universo exterior a ela.  
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De acordo com a teoria piagetiana a assimilação tem uma natureza conservadora e 

submete o meio ao organismo; já a acomodação é fonte de mudança e sujeita o organismo às 

pressões sucessivas do meio. Pode-se dizer que a relação entre os dois processos é de 

permanente tensão. A acomodação vencedora possibilita que os esquemas vão se 

diferenciando cada vez mais, marcando o início de novas associações. O incômodo provocado 

pelo contato com o novo é substituído por um interesse do indivíduo pela busca e pelo novo. 

Quanto mais os esquemas se diferenciam, menor se torna a distância entre o novo e o 

conhecido. A novidade deixa de ser um incômodo e se torna um problema a ser pesquisado. A 

questão que se coloca para o sujeito é conservar as novas aquisições conciliando-as com as 

antigas. 

A Acomodação, do ponto de vista social, nada mais é, com efeito, do que a imitação e 

o conjunto das operações que possibilitam ao indivíduo submeter-se aos exemplos e 

imperativos do grupo. Quanto à assimilação, ela consiste em incorporar a realidade à 

atividade e às perspectivas do eu.                                                                                                                     

Ressalte-se que nessa abordagem, a inteligência é pensada como a unidade 

articuladora fundamental que organiza tanto a construção/organização do real quanto a 

construção/organização do ‘si mesmo’. Pode-se dizer então que os primeiros conhecimentos 

(do universo e de si mesmo) adquiridos pelo indivíduo são relativos à aparência mais imediata 

das coisas ou ao aspecto mais externo e material do seu ser. Trata-se de uma ‘consciência’ 

basicamente corporal. O mundo é apreendido e compreendido, nesse início, pelo corpo da 

criança.  

No início, o Eu não se diferencia do Não-Eu e os estágios iniciais reproduzem a 

organização morfológico-reflexa da criança. A medida em que se acentua e se aprofunda a 

coordenação entre a assimilação e a acomodação, vai ocorrendo uma descentração na criança, 

consolidando e objetivando o real a ponto da criança passar a se situar nele.  

Na visão piagetiana, durante os primeiros meses da existência, a criança não diferencia 

o mundo exterior de sua própria atividade: a realidade é percebida como se fossem quadros, 

que ainda não foram consolidados em objetos nem coordenados em um espaço coerente. A 

realidade parece-lhe ser comandada por seus desejos e seus esforços sem que estes sejam, 

aliás, atribuídos a um EU distinto desse universo. Ou seja, não há uma consciência de um Eu 

ou Si Mesmo separado do mundo físico e social. Como o próprio Piaget assinala, trata-se de 

um “narcisismo sem Narciso, isto, é, sem a consciência pessoal, propriamente dita” (1978, p. 

22). Depois, proporcionalmente aos avanços da inteligência que vai elaborando objetos e 

espaço, tecendo uma estreita rede de relações entre esses quadros, a criança atribui às coisas e 
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às pessoas uma causalidade autônoma, passando a conceber a existência de relações causais 

independentes dela, e seu próprio corpo se torna fonte, entre outras, de efeitos integrados 

nesse sistema de conjunto.  

Quando a criança começa a representar as coisas em si mesmas e não mais só agir 

sobre elas, sua perspectiva egocêntrica mescla-se com a objetividade e a relatividade, ela 

deixa de ser suficiente e torna-se necessário coordená-la com outras. A necessidade de 

comunicar ao outro ou obter do outro alguma informação sobre uma realidade referente ao 

espaço implica numa relação social que está na base da representação. É primeiro 

representando para si a perspectiva do outro e coordenando-a com a sua que a criança 

resolverá concretamente o problema dos deslocamentos espaciais dos objetos. 

Com relação ao desenvolvimento sobre a noção de Si Mesmo, De Souza (2004) sugere 

que investigações enfocando “aspectos cognitivos e afetivos e em diferentes momentos da 

vida dos sujeitos contribuirão grandemente para a discussão das relações entre afetividade e 

cognição no desenvolvimento psicológico” (p. 68).                  

 

2.2 – As representações de si: a contribuição de Perron 

 

Como nosso trabalho objetivou discutir representações de si feitas por professores do 

Ensino Fundamental e o lugar ocupado pela virtude do Amor dentro dessas representações e 

após termos apresentado brevemente, dentro do seu modelo teórico, como Piaget entende esse 

movimento simultâneo de construção: do real (mundo físico e social) e do próprio sujeito (o 

Si Mesmo), passaremos a expor, a partir da Psicologia de origem francesa, uma discussão 

mais específica acerca do conceito de Representações de Si. 

De acordo com Perron (1991), o conceito de consciência de si serve para 

descrever/caracterizar “processos psicológicos por meio dos quais todo um conjunto de 

fenômenos – sensações, representações, idéias, desejos, crenças, estados corporais, etc. – se 

organizam enquanto totalidade constitutiva do Sujeito” (p. 12). Este conjunto denominado 

pelo sujeito de “Mim” é situado por esse sujeito no plano interno, definindo-o também como 

sendo sua própria vida psíquica. Por outro lado, este plano subjetivo é diferenciado pelo 

sujeito de um outro conjunto de fenômenos situado como sendo de origem externa, ou seja, o 

mundo circundante. 

Para Perron, representação define-se como a evocação ocorrida dentro do espaço 

psíquico interno quando o objeto lembrado encontra-se ausente. 
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Num primeiro sentido, considera-se que cada pessoa faz de si mesma uma 

representação quando ela evoca aspectos que segundo ela própria a definem como pessoa. 

Que fique claro o seguinte: é no espaço psíquico interno que se situa claramente esta evocação 

(ib., p. 14).  

Há, além dessa, uma segunda compreensão do termo em foco trazida à discussão pelos 

profissionais que trabalham na área da dramaturgia. Nessa linha de raciocínio, pensemos 

assim: encenar uma representação seria semelhante a apresentar-se (a pessoa) como se fosse 

um personagem, interpretando-a e sugerindo uma interpretação dessa personagem. Dentro 

dessa ótica, toda representação de si compreenderia uma dupla dimensão: de uma 

interpretação e uma nova apresentação; de onde se conclui, portanto, a pertinência do conceito 

de representação.  

Assim, Representações de si, com efeito, são representações que o sujeito faz de si 

mesmo: imagens de si construídas como um conjunto de valores. E um outro ponto a ser 

destacado é que todas as características usadas pelo sujeito para se definir são, com efeito, 

percebidas, em diferentes graus, como desejáveis ou não. Mais ainda, pode-se dizer que no 

mais íntimo dessa consciência de si – do sentimento de ser esse Si Mesmo, diferente de todos 

as outras pessoas – encontra-se a sensação de Ser Valor enquanto Pessoa. Isso significa que  

esse “sentimento de coerência e de permanência que define aos olhos da pessoa sua própria 

existência tende a coincidir com o sentimento de ser valor enquanto pessoa: “Sou valor 

porque sou; Sou porque sou valor” (ib., p. 24). Parafraseando Descartes, acrescentaríamos: 

Sou Pessoa, logo Sou Valor. 

Corroborando tais reflexões, La Taille (2002, p. 61) afirma que: 

Quando uma pessoa pensa em si, quando representa-se para si mesma, todas 

as imagens que constrói estão intimamente associadas  ao bem ou ao mal, ao 

desejável ou ao indesejável, ao certo ou ao errado, ao bonito ou ao feio, e 

assim por diante (...) conhecer-se implica necessariamente julgar-se. Ora, o 

vínculo entre as representações de si e a moral está justamente neste fato: a 

gênese daquilo que chamamos ‘personalidade moral’ será aquela do lugar 

que os valores morais ocuparão as representações de si   

 

Guardemos por ora essa contribuição de La Taille, pois elas nos serão úteis quando 

formos utilizá-la como uma de nossas fontes para analisar os dados obtidos por nossa 

pesquisa empírica. 
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E quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? 
                                 (Renato Russo) 
 
 
             Capítulo III 

 

                                 Inteligência, Afetividade e Moral:  

                       relações de constituição genética e recíproca.  

 

Nesse capítulo, centraremos nossa discussão nas relações entre alguns termos 

fundamentais e importantes para a temática que está sendo enfocada. Ainda que nosso estudo 

não possa ser considerado como um estudo de Psicologia Moral da forma como essa linha de 

investigação tem realizado seus estudos, cremos ser apropriado discutirmos as interações 

entre afeto, razão e moral já que consideramos como Sponville (2001) o Amor como uma 

virtude moral.  

Como o desenvolvimento moral de acordo com a teoria piagetiana já foi explorado em 

inúmeros trabalhos, citar aqui Tognetta, Tortella, Freire, La Taille, não vamos nos deter nesse 

esquema evolutivo. Além dos trabalhos mencionados, recomendamos a leitura do já clássico 

O Juízo Moral na Criança (Piaget, 1932/1977).  

Da discussão piagetiana sobre a evolução do juízo moral, queremos nos centrar em 

alguns aspectos que dizem respeito ao nosso objeto de estudo.   

Segundo Piaget (1964/1978), afetividade e cognição são dois elementos 

indissociáveis, irredutíveis e complementares, um implicando-se no outro. Para o autor, não 

há conduta puramente intelectual ou afetiva.  

É interessante ressaltar que, ao longo de seu desenvolvimento, a criança vai 

construindo as várias categorias que compõem o real (objeto, espaço, tempo e causalidade), 

substituindo seu “mundo de quadros flutuantes” por um outro composto de objetos 

permanentes que se deslocam de forma espácio-temporal sem desaparecer e relacionáveis 

através de uma causalidade objetiva e espacializada; paralelamente a esses acontecimentos, 

vai refinando seus instrumentos cognitivos que lhe permitem estruturar o real fazendo, por sua 

vez, com que sua afetividade se conecte a objetos permanentes e localizáveis e às pessoas 

concebidas como “esses objetos, excepcionalmente imprevistos e interessantes” (ib.., p. 23).  

Pode-se então dizer que a criança vai estruturando simultaneamente o real, seus 

esquemas afetivos e o seu universo interior.  Dito de outra forma, a consciência humana inicia 

sua construção apresentando-se centrada em si mesma (egocentrismo intelectual e afetivo) e, 
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pouco a pouco, os progressos típicos da inteligência sensório-motora vão fazendo com que a 

criança construa um universo objetivo, procurando situar seu próprio corpo como um objeto 

entre outros objetos e “ao qual se opõe a vida interior, localizada neste corpo” (ib.., p. 19). 

No Estágio Operatório, os progressos das relações interindividuais são inegáveis e 

evidentes na medida em que as crianças tornando-se capazes de cooperar entre si não mais 

confundem seus pontos de vista “com o dos outros, dissociando-os mesmo para coordená-los” 

(ib., p. 43). 

Por outro lado, após os sete anos operam-se duas grandes transformações que por sua 

vez trarão profundas implicações para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e moral.  

Para o plano da inteligência, a criança inicia sua “construção lógica, que constitui, 

precisamente, o sistema de relações que permite a coordenação dos pontos de vista entre si” 

(ib., p.44). Com relação às outras dimensões, as coordenações sociais e cognitivas engendram 

a moral da cooperação e da autonomia opondo-se à heteronomia intuitiva da primeira infância 

também argumenta que “Os instrumentos mentais que vão permitir esta dupla coordenação, 

lógica e moral, são constituídos pela operação, no tocante à inteligência, e pela vontade no 

plano afetivo” (ib., p. 45).                                                                                                                                

Segundo a ótica piagetiana, uma operação é um elemento de fundamental importância 

na construção da inteligência humana: trata-se de uma ação efetiva ou interiorizada. Suas 

características principais são: o fato de ser reversível e coordenada conjuntamente com outras 

operações, produzindo uma estrutura de conjunto e que comporta leis de totalidade.  

Uma ação é dita reversível quando a operação é anulada por uma outra inversa, como 

no exemplo da aritmética: a subtração é o inverso da adição e vice-versa. Faz-se importante 

ressaltar que para o avanço do processo de socialização infantil, a conquista da reversibilidade 

no plano cognitivo terá seu equivalente no plano sócio-afetivo com o surgimento da 

reciprocidade (reversibilidade simétrica) que estará na base das relações sociais de 

cooperação.  

Ressalte-se também que dentro do modelo piagetiano, a dimensão afetiva recebe a 

denominação de Interesse sendo esse considerado o regulador energético que mobiliza e 

impulsiona as condutas humanas em direção a objetos, situações e pessoas: “Em todos os 

níveis, a ação supõe sempre um interesse que a desencadeia” (ib., p. 12). Sabe-se também que 

o interesse é o prolongamento de algum tipo de necessidade seja ela fisiológica, afetiva ou 

intelectual. É inegável segundo essa visão que resultados positivos podem ser alcançados 

entre os escolares quando as atividades propostas e os conteúdos trabalhados no espaço 

escolar apelam e respondem aos seus interesses e necessidades. Principalmente para as 
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finalidades do presente estudo, o interesse apresenta um outro aspecto ligado a sistemas de 

valores que variam e se diferenciam no decurso do desenvolvimento humano “determinando 

finalidades sempre mais complexas para a ação” (Ibid., p. 39).  

Com relação aos sentimentos morais manifestados desde cedo pelas crianças, Piaget 

nos brinda com o conceito de respeito unilateral misto de afeição e temor, que as crianças 

nutrem e desenvolvem em relação às pessoas mais velhas e seus pais. Nesse sentido, na ótica 

piagetiana, a primeira moral da criança é a da obediência, e o primeiro dever dos pequenos, 

durante muito tempo, permanece sendo a vontade dos pais e dos maiores. É legítimo então se 

afirmar que a moral da primeira infância manifesta-se de forma essencialmente heterônoma 

posto que dependente de uma vontade exterior encarnada nos seres respeitados, considerados 

superiores pelas crianças ou nos pais. 

Na seqüência do desenvolvimento dos sentimentos morais, um outro tipo de respeito 

sucede ao respeito unilateral, típico dos primeiros anos de vida das crianças. Esse novo 

sentimento surgido graças às relações de cooperação entre as crianças e à conquista da 

reciprocidade ou reversibilidade simétrica foi denominado por Piaget de respeito mútuo o 

qual existe na medida em que os indivíduos se “atribuem, reciprocamente, um valor pessoal 

equivalente, não se limitando a valorizar uma ou outra ação específica” (ib., pp. 56-57 ). 

Com o surgimento do respeito mútuo, os valores morais tendem a se organizar de uma 

forma nova nas crianças favorecendo-lhes a construção de uma autonomia moral relativa; 

nesse sentido, pode-se considerar que a moral da cooperação engendrando a autonomia do 

sujeito é de natureza qualitativamente superior à moral da submissão encarnada na 

heteronomia.  

E segundo Piaget “À medida que estes (sentimentos) se organizam, observa-se ao 

contrário, constituírem-se regulações cuja forma de equilíbrio é a vontade (ib., p. 59). Sendo 

considerada um regulador energético, este elemento afetivo favorece determinadas condutas 

em detrimento de outras. Pode-se dizer que ela surge quando há um conflito entre duas 

tendências entre uma forte (inferior: a fruição de um prazer há muito desejado) e uma fraca 

(superior: um dever). A vontade, como dizia Piaget, manifesta-se quando a tendência 

inferior/forte é suplantada pela tendência superior/frágil.                                                                                

Sabe-se que os sistemas de interesses ou valores variam de forma dinâmica de acordo 

com a atividade em foco, dirigindo os sistemas energéticos internos, regulando-os de forma 

constante e automática. 

A vontade apresenta-se como uma regulação reversível, comparando-se, nesse sentido, 

a uma operação fazendo com que os deveres mais fracos que desejos bem definidos sejam 
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restabelecidos segundo uma hierarquia de valores lutando por sua conservação posterior. 

Assim, de acordo com Piaget (ib.) compreende-se que a vontade “... se desenvolva durante o 

mesmo período que as operações intelectuais, enquanto que os valores morais se organizam 

em sistemas autônomos comparáveis aos agrupamentos lógicos” (p. 61).   

Caberia então à psicologia do desenvolvimento, como sendo um problema de extrema 

relevância, buscar a compreensão de como, através do Ato de Vontade, as tendências fracas e 

superiores, no início das condutas, transformam-se em tendências mais fortes superando as 

tendências inicialmente fortes ligadas a desejos considerados inferiores.    

Em uma conduta concreta, inteligência e afetividade estão constantemente 

indissociáveis; devendo, entretanto, serem consideradas de natureza diferente.  

E para aprofundarmos mais detalhadamente as complexas relações entre inteligência e 

afetividade, faz-se necessário incluir em nossa discussão o conceito de Estrutura dentro da 

visão psicogenética piagetiana. Segundo o mestre genebrino, as características definidoras do 

conceito são: fechamento, realização e estabilidade, ao menos provisória já que tende a um 

equilíbrio terminal. Os sistemas cognitivos estão mais ou menos estruturados segundo o nível 

de desenvolvimento. Não existe estrutura sem dimensão energética e reciprocamente; dito de 

outra forma, a toda estrutura nova deve corresponder uma nova forma de regulação 

energética; para cada nível de conduta afetiva deve corresponder igualmente certo tipo de 

estrutura cognitiva (1954/1994). 

Trazendo essas idéias para o campo dos estudos sobre a moralidade humana, no nível 

da moral autônoma, encontraremos justamente, ao lado dos sentimentos não normativos, todo 

um sistema de sentimentos normativos que asseguram a conservação de certos valores. Uma 

norma é, por exemplo, o sentimento do DEVER. A moral é uma lógica da ação como a lógica 

é uma moral do pensamento.  

Valor é um outro conceito essencial para a presente discussão. O valor está ligado a 

uma espécie de expansão da atividade, do eu, na conquista do universo. Esta expansão põe em 

jogo a assimilação, a compreensão da realidade física e social; e o valor pode ser considerado 

como um intercâmbio afetivo com o exterior, objeto ou pessoa. O valor intervém já desde a 

ação primária desde que o sujeito se põe em relação com o mundo exterior. É ele que 

determinará as energias que o sujeito deverá empregar em suas ações; diz-se também que o 

valor continuará a desempenhar um importante papel no desenvolvimento dos sentimentos. O 

valor também pode ser definido como uma dimensão geral da afetividade e não como um 

sentimento particular e privilegiado. O problema está em se investigar quando e por que 

intervém a valoração.  
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Dessa forma, é legítimo se afirmar que o valor está intrinsecamente ligado às ações 

mesmas do sujeito, na medida em que um objeto ou uma pessoa tem valor quando enriquecem 

a ação própria. Por outro lado, ao sistema de valores construído pelos sujeitos se seguirão 

valores interindividuais que pressupõem a reciprocidade. Entenda-se aqui reciprocidade como 

“um enriquecimento mútuo dos interlocutores pelo intercâmbio de atitudes” (Piaget, 

1953/1994, p.246). Por sua vez, essa reciprocidade engendrará um descentramento afetivo que 

conduzirá aos sentimentos normativos e à vida moral.  

É no estágio Sensório-Motor que aparecem os primeiros contatos com o próximo e em 

conseqüência, as primeiras formas de sentimentos interindividuais, o que supõe então o 

descentramento da afetividade, focada, até então, no próprio sujeito.    

Pode-se dizer que quando o Outro se transforma em um objeto independente do campo 

perceptivo da criança, ou seja, permanente e autônomo, as relações entre o Eu e o Outro 

começam a se tornar relações de verdadeiro intercâmbio. Disso resulta uma valoração mais 

estruturada e mais estável, considerada o começo dos “sentimentos morais” interindividuais.        

Assim, paralelamente ao desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, os 

sentimentos morais começarão a se desenvolver sendo que, pelo fato de já poderem se 

conservar transformar-se-ão progressivamente em sentimentos normativos e em escalas de 

valores.    

Os valores atribuídos às pessoas serão o ponto de partida dos sentimentos morais, 

cujas formas elementares são a simpatia e a antipatia. Por outro lado, os dois sistemas que 

mediam a relação dos sujeitos com o mundo exterior (valorações e regulações internas) 

encontram seu ponto de união no mecanismo de interesse. O interesse é definido como um 

regulador energético e traduz a relação da necessidade experimentada pelo sujeito com o 

objeto suscetível de satisfazê-la. Enquanto que a necessidade provoca um desequilíbrio, sua 

satisfação traz a reequilibração. Em outras palavras, pode-se dizer que o interesse é um 

elemento que impulsiona/dirige a ação do Sujeito em relação a Objetos e Pessoas com a 

finalidade de satisfazer uma dada Necessidade.                                                                                              

O conteúdo do interesse, seu aspecto qualitativo, constitui o Valor cuja característica 

fundamental é regular a distribuição dos Fins e dos Meios.  

Enquanto que no período Sensório-Motor, as trocas e os sentimentos desaparecem 

juntamente com as sensações, no plano representativo, a satisfação experienciada é duradoura. 

Nessa etapa, o correspondente da representação cognitiva será o reconhecimento afetivo. 

Trata-se de um sentimento não normativo, parcialmente recíproco, mas que introduz uma “ 

reciprocidade de atitudes, orientada no sentido de uma conservação” (ib., p. 250). Nesse 
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sentido, a emergência da conservação produz o esboço dos sentimentos normativos e, 

enquanto esquema, é similar ao esquema das regulações da inteligência.  

Assumindo as proposições de Bovet, Piaget (1954/1994) afirma que o sentimento de 

obrigação relaciona-se com o sentimento de respeito interindividual, denominado, na 

perspectiva piagetiana, de respeito unilateral que se caracteriza por ser o primeiro 

sentimento que antecede os sentimentos normativos e por ser pertinente à moral da 

obediência. Ressalte-se que os sentimentos propriamente normativos só aparecerão no estágio 

da inteligência operatória, concomitantemente ao surgimento da moral autônoma e do 

respeito mútuo já assinalado anteriormente.  

Uma das características principais do nível pré-operatório são os raciocínios efetuados 

pelas crianças onde já se percebe de forma rudimentar a presença da operação, porém ainda 

ligados fortemente a uma configuração perceptiva. No terreno da norma moral, é fundamental 

que ela seja definida a partir da convergência de três condições: uma norma generaliza-se para 

situações semelhantes (não somente às idênticas); a norma se conserva para além das 

situações e das condições representativas que a produziram; e, por fim, a norma está 

interligada ao sentimento e à moral autônoma.                                                                                               

Ao ingressar no estágio Operatório-Concreto, o universo afetivo da criança (incluindo 

os sentimentos morais) se desenvolve tendendo a um equilíbrio já que os valores começaram 

a se conservar desde o período anterior. No nível das operações concretas, tais valores passam 

a se constituir pouco a pouco como sistemas coordenados entre si incluindo aí a 

reversibilidade. Esse movimento é paralelo à dinâmica da inteligência e os sentimentos 

tornar-se-ão sentimentos morais ou afetos normativos (Piaget, 1953/1994). Note-se que no 

plano afetivo, ocorre um movimento equivalente ao que se passa no terreno da dimensão 

cognitiva (inteligência), ou seja, aqui teremos a presença da Vontade definida como “. 

instrumento da conservação dos valores” (ib., p. 271).  

Na visão piagetiana, assim como o sujeito deve dominar a configuração perceptiva 

momentânea, liberando-se dela e fazendo emergir relações que não estavam dadas na origem 

(descentramento cognitivo), no ato voluntário, ou seja, no plano afetivo, deve igualmente 

superar a configuração afetiva inicial, transformando seu ponto de vista, fazendo aparecer 

relações que não estavam dadas no começo. 

Mais ainda pode-se dizer que a vontade é análoga (no plano afetivo) ao 

descentramento cognitivo. Além disso, a força das tendências conflituosas não é, de modo 

algum, absoluta sendo referente à configuração (ib., p. 276)  
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 A fortiori, quando duas tendências antagônicas estão presentes sua força 
comparada depende, em cada momento, da configuração do campo, como 
também depende do campo da imposição comparada, da experiência 
perceptiva, dos elementos da configuração. A modificação das forças 
consecutiva ao descentramento é um efeito de campo            
     

E como já foi mencionado em outras partes desse texto, como não há atos puramente 

cognitivos ou afetivos, o ato voluntário não escaparia dessa premissa. Assim, a decisão 

voluntária não é somente um produto da razão nem só o efeito de representações. O 

descentramento é uma revivescência de um passado experienciado. Segundo a ótica 

piagetiana, esse descentramento afetivo é um depositário de valores momentaneamente 

esquecidos e, nesse processo, o sujeito “reencontra situações antigas, que revive valores e não 

somente imagens-recordações” (Ibid., p. 277). Portanto, o descentramento da vontade ocorre 

paralelamente ao descentramento cognitivo, supondo como interdependentes os dois 

descentramentos sem reduzir, entretanto, um ao outro.  

Em resumo, na visão piagetiana, considera-se a vontade como uma regulação de 

segundo grau, uma regulação das regulações, da mesma forma como se diz que, no plano 

cognitivo, a operação é uma ação sobre as ações. Dito de outra maneira, a expressão da 

vontade assenta-se na conservação de um sistema de valores de natureza superior enquanto 

que o ato de vontade “... consiste em subordinar a situação dada a uma escala permanente de 

valores” (ib., p. 278). 

Articular todas essas idéias à problemática de nossa investigação, ou seja, sobre as 

representações de si em professores, significa pensar na dimensão psicológica desses sujeitos 

também a partir da perspectiva da psicogenética piagetiana: suas idéias, seus valores, seus 

marcos referenciais, aquilo que julgam como desejável e valioso, como se sustentam nesse 

lugar no meio de tantas vicissitudes que a contemporaneidade lhes coloca.  

 

3. 1 – Alguns apontamentos sobre aspectos metodológicos da pesquisa  

 

Como nossa investigação está também inspirada no modelo epistemológico 

piagetiano, gostaríamos de abordar algumas questões relevantes para fundamentar, no 

contexto da epistemologia genética tal como ela foi pensada por Piaget (1980) e alguns 

continuadores de sua obra: Garcia (2002), Delval (2002), nossa proposta de pesquisa.    

Queremos ressaltar que nossas observações não se colocam como uma abordagem 

exaustiva de um tema tão vasto quanto complexo. Nossa finalidade principal é chamar a 

atenção de pontos que consideramos úteis e relevantes para nossa investigação.  
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Dentro da perspectiva que estamos discutindo, há primeiramente um sujeito que age 

sobre os objetos; por sua vez, essas ações apresentam coordenações que comportam um 

aspecto lógico. Em seguida, essas ações se interiorizam em operações a partir do momento 

que se aplicam aos objetos representados simbolicamente. Assim, se as regras de manipulação 

de tais símbolos constituem uma lógica é porque as operações lingüístico-lógicas dão 

continuidade às ações concretas e efetivas do sujeito sobre os objetos. Nesse sentido, é de 

fundamental importância a presença de um sujeito para realizar tais operações da mesma 

maneira que ele aprendeu a executá-las primeiramente sobre objetos concretos. Sem a 

presença de um sujeito concebido com essas características, a linguagem tornar-se-ia 

meramente uma vasta cópia sonora dos fenômenos do universo.                                                                    

Ressalte-se que o modelo piagetiano se insere dentro de uma epistemologia calcada 

essencialmente numa visão dialética. De um lado, o pesquisador suíço buscava conciliar a 

gênese das estruturas com a possibilidade de sua formalização em cada patamar de equilíbrio 

conseguido durante o seu desenvolvimento; por outro, considerava imprescindível se 

determinar o que cabe ao sujeito e o que cabe ao objeto considerando suas interações 

indissociáveis e dinâmicas.  

Ele argumentava também que nenhum sistema é definitivo e que nenhum fundamento 

será estável para sempre, admitindo que cada construção é relativa a uma situação particular e 

a um dado momento histórico. Alertava também para o fato de que isso não implica uma 

posição relativista pejorativamente falando já que o conquistado não está ameaçado de 

desaparecimento “mas é simplesmente chamado a integrar-se em construções cada vez mais 

largas e mais compreensivas” (ib., p. 102).                     

Na definição piagetiana, a epistemologia pode ser entendida como o estudo que trata 

das relações de conhecimento entre o sujeito e os objetos. Segundo ele, estas relações 

comportam algumas questões: de um lado, tem-se que um objeto só é conhecido pela 

experiência e essa é sempre relativa a um sujeito tornando-se imprescindível, portanto, 

investigar como o sujeito organiza suas experiências.  Nesse sentido, as atividades do sujeito 

compreendem duas dimensões: suas próprias ações (ou “condutas”) e a consciência que toma 

delas. Portanto, o único problema psicológico que interessa à epistemologia não é o que o 

sujeito pensa de uma dada estrutura em sua consciência, mas sim como é que o sujeito a 

adquiriu, ou que procedimentos empregou para construí-la (ib., pp. 104-105).  

De um modo geral, considera-se a epistemologia genética como “o estudo das 

passagens dos estados de menor conhecimento aos estados de conhecimento mais avançado” 

(ib., p.111). Com relação a algumas características do conhecimento científico, Piaget nos 



 29

apresenta as seguintes questões: as ciências são sempre inacabadas; a constituição de todo 

conhecimento científico implica em se passar de um estado de menor conhecimento a um 

estado considerado como avançado/superior por “juiz especializado” sem que isso implique 

qualquer referência a um estado acabado, estático ou definitivo. 

Garcia (2002), um físico que chegou a trabalhar com Piaget traz interessantes 

contribuições para o tema que estamos tratando nessa seção quando se propõe a discutir “as 

conclusões epistemológicas fundamentais que constituem o núcleo da teoria piagetiana do 

conhecimento” (p.44). De suas reflexões, chamamos a atenção para as seguintes conclusões 

(teses): 

1 . O conhecimento é um processo contínuo produzido por meio das interações organizadoras 

entre um sujeito (epistêmico) que busca conhecer e a realidade constituída pelos objetos aqui 

chamados de objetos de conhecimento. Esse princípio assume que o sujeito precisa coordenar 

suas próprias ações para poder agir de forma coordenada sobre os objetos; ou seja, nas 

diferentes e múltiplas interações que o sujeito estabelece com o mundo físico e social, ele 

constrói as formas pelas quais passa a organizar os diversos objetos com os quais interage. 

Mais ainda, admite-se que tais formas de organização influenciam e fundamentam toda 

interpretação que o sujeito venha a fazer da realidade. Por fim, as formas usadas pelo sujeito 

para dar conta de suas interações com os objetos vão se desenvolvendo, à medida que ele vai 

organizando, elaborando novas experiências até chegar às estruturas da lógica formal 

matemática; 

 

2 .   O desenvolvimento do conhecimento não se dá por acúmulo, por simples expansão dos 

elementos nem acontece de forma linear. De acordo com a teoria piagetiana, o conhecimento 

ocorre por reorganizações sucessivas e isso implica em aceitar que o sujeito vai elaborando 

por etapas seus instrumentos cognitivos que lhe permitem interatuar com a realidade física e 

sócio-cultural; 

 

3 .   Acredita-se também que o meio sócio-cultural influencia o desenvolvimento do sujeito do 

conhecimento desde o início. Começando pelas relações familiares, de parentesco, aumenta 

progressivamente com a aquisição da linguagem e posteriormente com a influência das 

múltiplas instituições presentes no tecido social, incluindo aqui o próprio conhecimento 

científico. Os próprios mecanismos de assimilação dos objetos de conhecimento são 

estruturados a partir dessa influência social, histórica e cultural.  
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Como a questão norteadora dessa tese refere-se ao valor de ser um professor amoroso 

presente nas representações de si (hierarquia de valores) feitas por professores do Ensino 

Fundamental, acreditamos que as reflexões feitas por Garcia (2002) acerca do sistema teórico 

criado por Piaget são muito pertinentes na medida em que podemos considerar a presença ou 

a ausência da virtude do amor nas representações que esses profissionais fazem de si como 

uma forma por eles desenvolvida para dar conta e organizar as diferentes interações que 

estabelecem com o mundo físico, social e consigo mesmo. 

Tal argumento se fortalece já que Piaget consolidou-se como um pesquisador 

interessado em investigar as várias formas por meio das quais a inteligência vai se 

construindo nas múltiplas interações que estabelece com a realidade física e social. Dentro 

dessa perspectiva, o conceito de representações de si, também central na presente 

investigação, formulado por Perron (1991), possui um estatuto epistemológico equivalente ao 

conceito piagetiano de forma, na medida em que tais representações são a forma que os 

sujeitos desenvolvem para dar corpo a sua Identidade. Outrossim, acreditamos que esse 

autoconhecimento foi sendo construído e organizado por esses sujeitos à medida que foram 

elaborando as diversas e diferentes experiências pessoais e profissionais por eles vividas. 

Além disso, cabe-nos pensar que tais representações de si são fortemente influenciadas e 

determinadas pela inserção social, cultural e histórica desses sujeitos. 

Um outro ponto relevante apontado em Garcia (2002, p. 37), fundamental para nossa 

discussão epistemológica, refere-se ao conceito de análise retrodutiva a partir da qual, é 

possível ao pesquisador retroceder  

“... a níveis cada vez mais primitivos, nos quais é possível identificar 
coordenações de ações e formas de ‘fazer relação’ entre os objetos 
sobre os quais se exercem as ações (...) Somente então se podem 
retomar as etapas do desenvolvimento, mas não num caminho 
unidirecional e, sim, num ‘ir e vir’ que vai desvelando aos poucos os 
processos envolvidos e dão prova da sucessão de etapas e subetapas”.  
 

           Dessa maneira, como o presente trabalho está centrado na investigação sobre o valor de 

ser um professor amoroso presente ou ausente na hierarquia de valores subjacente às 

representações de si que professores desenvolveram ao longo de suas vidas profissionais, 

acreditamos que durante a fase de análise e discussão dos dados, esse movimento 

analítico/interpretativo de ir e vir nas informações coletadas pode se transformar em um 

instrumento de forte poder explicativo na medida em que várias possibilidades de 

interpretação, a partir daí, poderão ser construídas, revelando diversos processos, realizando 

recortes.   



 31

Além dos aspectos mencionados e como este estudo encontra-se entre as áreas que 

investigam o Desenvolvimento Humano na interface com o contexto Educacional, apoiamo-

nos mais uma vez nas reflexões piagetianas (1954/1994) que afirmam caber à psicologia do 

desenvolvimento, como sendo um problema de extrema significância, buscar a compreensão 

de como, através da Vontade, as tendências fracas e superiores, no início das condutas, 

transformam-se em tendências mais fortes superando as tendências inicialmente fortes ligadas 

a desejos considerados inferiores. Dessa maneira, nossa pesquisa procurará levantar algumas 

questões buscando explicar/situar a Virtude do Amor como um elemento importante para os 

professores pesquisados.          

Como iremos usar a entrevista como um dos instrumentos de nossa coleta de dados, 

cremos ser útil discutir alguns pontos sobre o Método Clínico, usado por Piaget em suas 

investigações, posto que nossa entrevista está inspirada em alguns dos princípios de tal 

método. A esse respeito, Delval (2002) o define como sendo caracterizado por uma “ 

intervenção constante do experimentador em resposta à atuação do sujeito, com a finalidade 

de descobrir os caminhos que segue seu pensamento, dos quais o sujeito não tem consciência 

e que, portanto, não pode tornar explícitos de maneira voluntária” (p.53). Para esse 

pesquisador de inspiração piagetiana, o método não modificou seus traços essenciais embora 

tenha atravessado diversas fases e sofrido algumas variações.                                                                        

  Delval (ib., p. 64) afirma também que, mesmo com as modificações que foi 

realizando no método ao longo de suas inúmeras pesquisas, as perguntas piagetianas 

continuaram a perseguir as preocupações que já se colocavam bem no início do trabalho 

investigativo de Piaget: como o sujeito constrói as suas representações da realidade. Para 

esse pesquisador, o método clínico é um procedimento de investigação de como as crianças 

(ao que eu acrescentaria os adultos também), percebem, agem e sentem; nesse contexto, o 

pesquisador objetiva descobrir o que não é evidente no que os sujeitos fazem ou dizem, o que 

está subjacente à sua conduta, seja nas ações ou nas palavras. A essência do método está 

centrada no tipo de atividade do experimentador e de interação com o sujeito (ib., p. 67). O 

pressuposto do método clínico de que os sujeitos têm uma estrutura de pensamento coerente, 

constroem representações da realidade à sua volta e revelam isso ao longo da entrevista ou das 

ações. 
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                                                    Capítulo IV  

                            As virtudes morais: da sua importância 

                                      e do seu estatuto científico 

 

4. 1 – Introduzindo a Temática  

  

Iniciemos a presente seção, assinalando que o vocábulo Virtude refere-se a uma 

característica, uma propriedade ou uma qualidade própria, necessária de algo para que certos 

efeitos sejam produzidos. Nesse sentido, a virtude de um carro é servir de transporte para 

pessoas, objetos etc. Já no domínio propriamente humano, virtude significa uma apreciação 

valorativa que se possa fazer de um sujeito ou mesmo um grupo, uma cultura; 

Segundo La Taille (2000), as virtudes possibilitam aos sujeitos humanos fazerem um 

julgamento valorativo de si e dos outros, já que implicam num “.quadro de referências a partir 

do qual cada um se entende como ser humano” (p. 111). O autor propõe um alargamento da 

definição do que vem a ser o respeito moral argumentando que ao respeitarmos moralmente 

um semelhante nosso, estaríamos concedendo ao outro alguma coisa, que lhe seja de direito, 

algo que esteja lhe faltando ou simplesmente que lhe dê prazer ou lhe traga felicidade. A 

partir desses pressupostos, afirma que algumas condutas ainda que pertençam ao domínio 

pessoal, também podem ser legitimamente inscritas no domínio da moral uma vez que 

beneficiam outros. Em função disso, pode-se reivindicar que não só a virtude justiça adquira o 

estatuto de legítima merecedora de investigações no âmbito da Psicologia Moral como 

também o AMOR, a compaixão, a fidelidade entre outras.  

Assim, no contexto da ciência psicológica, há inúmeras razões pelas quais deve-se 

apostar e realizar investigações acerca das virtudes. Embora o tema não seja propriamente 

recente na história das sociedades humanas, há séculos e séculos vêm se falando delas; 

contudo, no âmbito da psicologia trata-se de algo extremamente contemporâneo.  

Sabe-se que no seio das religiões, culturas e filosofias encontram-se abundantes 

referências às virtudes visto tratar-se de um conceito que recobre uma diversidade de 

características tipicamente humanas. Basta darmos uma boa olhada nos livros sagrados das 

principais religiões existentes em nosso planeta para concluirmos sobre a importância 

atribuída às Virtudes em tais textos: a Bíblia cristã, o Alcorão ou a Tora. 

Por outro lado, é fato corriqueiro em nosso cotidiano e nas culturas de um modo geral, 

colocar-se como uma necessidade o julgamento e o pensamento dessas características que se 

convencionou denominá-las de virtudes. Além disso, La Taille (ib.) afirma que não seria 
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exagero algum afirmar que desde cedo, as crianças começam a pensar e a se posicionar diante 

de condutas humanas julgando-as pela ótica das virtudes e, por fim, pode-se asseverar que 

além de ser um assunto humano, as virtudes inscrevem-se no âmbito moral e universal. E só 

esse fato justificaria a realização de investigações a respeito do tema.  

Já no domínio propriamente humano, virtude significa uma apreciação valorativa que 

se possa fazer de um sujeito ou mesmo um grupo, uma cultura. Um outro ponto merecedor de 

destaque refere-se a que as virtudes podem estar relacionadas às características pessoais dos 

seres humanos merecendo que se assinalem aquelas que são objeto de nossa admiração e de 

nosso apreço.  

Além disso, as virtudes apontam também para o ideal humano de busca da excelência 

como algo almejado, desejado. No pensamento filosófico da Antigüidade grega, as idéias 

aristotélicas já faziam alusão à pessoa virtuosa como uma pessoa boa que age e quer o bem 

para si e para os outros. Nessa linha de argumentação, tal leitura insere o tema das virtudes 

numa perspectiva ética uma vez que, segundo o filósofo, a Ética se definiria pela busca da 

felicidade.  

Em suma, as virtudes são aspectos importantes na existência humana por referirem-se 

não só a valores desejáveis, como também por fazerem parte do universo da moralidade, 

permitindo uma leitura do caráter de uma pessoa.  

Ainda a esse respeito, La Taille (ib.) argumenta que o conceito de caráter relaciona-se 

a uma apreciação ética da personalidade. E já que as virtudes nos permitem avaliar o caráter 

(personalidade) de uma pessoa, consideramos pertinente relacionar igualmente o tema das 

virtudes ao das representações que os indivíduos fazem a respeito de si mesmos sendo esse o 

tema que pretendemos aprofundar em nossa investigação.  

Nesse ponto da discussão, cabe uma ressalva no sentido de relacionar o tema das 

virtudes no contexto dos estudos da Psicologia Moral, linha de investigação aberta com o 

clássico trabalho de Piaget intitulado O Juízo Moral na Criança (1932/1977). Seguindo as 

considerações aristotélicas, são as virtudes morais as que nos interessam investigar; ainda que 

para este filósofo haja uma distinção entre virtudes intelectuais (inteligência) e morais (como 

a temperança ou a prudência). Nas investigações psicológicas acerca da moralidade humana, 

de um modo geral, o objeto de estudo eleito gira em torno de tudo o que diga respeito à 

justiça.  

Dentro de uma perspectiva axiológica e seguindo as reflexões de Tugendhat (apud La 

Taille, 2000) a discussão sobre as virtudes esteve ausente nas éticas consideradas modernas. 
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De acordo com La Taille o respeito que se tem por uma pessoa pressupõe reconhecê-la 

como possuidora de direitos que ele define como morais. O que estaria na base desse respeito 

seria o reconhecimento do outro como sendo possuidor de direitos. Portanto, o 

reconhecimento dos direitos morais corresponderia, em contrapartida, ao dever de serem tais 

direitos respeitados. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, os deveres implicam em regras 

de condutas que podem ser formuladas com alguma clareza. No campo dos estudos da 

Psicologia Moral, tem-se procurado definir de certa forma o que vem a ser MORAL; no 

contexto dessas idéias, são morais as condutas e os juízos que consideram e efetivamente 

respeitam os direitos alheios 

 

4. 2 – O Amor como Virtude 

 

Na área da filosofia, podem ser encontrados vários trabalhos que tratam das virtudes. 

Iremos apresentar um que consideramos fundamental para o tema que pretendemos explorar 

na presente investigação.  

 Trata-se do livro de André Comte-Sponville, intitulado Pequeno tratado das grandes 

virtudes (2000): para este autor, uma virtude é uma força que impulsiona ou que faz agir. Se a 

virtude da lâmpada é iluminar os ambientes, a virtude dos sujeitos humanos é querer e agir de 

forma humana. Por outro lado, as virtudes conferem excelência àqueles que as possuem, ou 

seja, “a virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o 

homem de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade” (p. 08).                                                   

 Dentro dessa linha de argumentação, pode-se pensar também nas virtudes enquanto 

disposições de coração, caráter ou natureza. Não nascemos virtuosos mas nos tornamos assim 

pela influência de outros homens; as virtudes são, portanto, históricas e adquiridas. 

 Embora haja uma outra categoria de virtudes consideradas na reflexão aristotélica 

como intelectuais, o que nos interessa particularmente são as assim denominadas virtudes 

morais, ou seja, aquelas que conferem um poder especialmente particular aos seres humanos: 

poder que faz um homem parecer “mais humano ou mais excelente” (ib., p. 09).   

 De todas as virtudes apresentadas por Comte-Sponville, a que passaremos a discutir é 

o AMOR: o amor enquanto espontaneidade alegre, pois esse é o foco principal de nosso 

trabalho: o Amor presente (ou ausente) nas Representações de Si de professores do Ensino 

Fundamental. 

 Para o filósofo, o dever só aparece pela ausência do amor visto que a moral prescreve 

que devemos realizar determinadas ações e se o amor estivesse presente, essas ações seriam 
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livremente praticadas. A moral seria como se fosse um simulacro do amor e o filósofo 

argumenta que precisamos da moral por falta de amor. Contudo, a capacidade de se 

desenvolver moralmente só desabrocha “pelo pouco de amor, ainda que a nós mesmos, que 

nos foi dado, que soubemos conservar, sonhar ou reencontrar” (ib. p. 245). E para responder o 

que é o AMOR, o autor propõe três respostas que, a seu ver, muito mais do que opostas são 

como se fossem os três lados de um mesmo triângulo. Passemos, então, a examinar 

detidamente cada lado dessa curiosa pirâmide. 

 O primeiro lado que iremos examinar recebe o nome de Eros. Toda a discussão dessa 

parte está centrada, entre outros, nas idéias platônicas expressas em sua obra, O Banquete. A 

partir daí, várias reflexões são feitas a respeito do tema. Sendo o amor uma forma de desejo, é 

o desejo de um certo objeto que lhe faz falta em particular: só se deseja aquilo que falta, o que 

não se tem.  

 Nesse sentido, não há amor feliz já que o próprio amor se traduz pela falta de 

felicidade e para Comte-Sponville, o amor erótico é o mais forte, o mais violento: prenhe de 

sofrimentos, fracassos e desilusões. Seu nome é Eros e seu auge é a paixão amorosa. Já que 

esse amor é todo falta, a paixão é sofrimento também. Além disso, da essência do amor fazem 

parte a ilusão e a efemeridade. 

 Mas será que esse é o único amor que somos capazes de sentir ? Será que só sabemos 

sentir falta ? Então, poderíamos perguntar que amor (virtude) é esse que só conduz ao 

sofrimento ou à religião ?  

 Para responder a essa pergunta, Comte-Sponville (ib., p. 263) nos apresenta o 

segundo nome do AMOR: é a Philia que, nas palavras do filósofo, poderia ser traduzido da 

seguinte maneira: 

Desejar o que fazemos, o que temos ou o que existe chama-se querer, 
chama-se agir, chama gozar ou regozijar-se (...) Há ação, há prazer, há 
alegria cada vez que desejamos o que fazemos, o que temos, o que somos ou 
o que existe, em suma, cada vez que desejamos o que não nos falta 

 

Falar dessa forma de amar é falar muito mais de uma tensão alegre, afirmativa e vital. 

Muito mais do que sofrimento e frustração, o amor Philia aponta para uma experiência da 

potência e da plenitude. Como podemos perceber, a partir de nossa vida e de nossos 

semelhantes, o amor enquanto Eros e enquanto Philia se mesclam, se complementam e se 

diferenciam: há o amor que sofre com a falta, com a perda e o amor que damos ou fazemos. 

esse é ação. E um bom exemplo que pode ser dado para ilustrar esse tipo de amor é a 
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amizade: aqui não há falta, sofrimento ou ciúme; ao contrário, tem-se a comunidade, a 

partilha e a fidelidade.  

Não só falta, antes: força, energia, potência. Dentro desse enfoque, Comte-Sponville, 

inspirado pelo pensamento spinozista, apresenta-nos uma outra face ou lado de nossa 

pirâmide amorosa. Desta feita, como potência de agir, força de existir: “amar é poder 

desfrutar alguma coisa ou se regozijar dela” (ib. p. 269). 

Nessa perspectiva, o amor é alegria, pois a alegria é primeira. Dessa maneira, amor e 

alegria se mesclam profundamente: “só há amor alegre, só há alegria no amor” (ib.., p. 273). 

Aprofundando mais essas idéias, ele afirma que o prazer amoroso no sentido mais pleno e 

grandioso da palavra, só acontece “... quando a alma se regozija e isso é o que ocorre 

especialmente nas relações interpessoais” (ib., p. 270).  

Com base nessas premissas, formulamos as seguintes questões:  

. o professor é um sujeito amoroso?  

. ele se regozija com os frutos de seu trabalho?  

. sente prazer e se alegra com o que faz?  

E ainda dentro do espírito dessas reflexões, indaguemo-nos: no exercício do 

magistério há celebração pelo que se vive, pelo que se faz? o professor se regozija com o 

regozijo que ele possibilita?   

Para finalizar nossas considerações sobre essa segunda forma de amar, coloquemos 

mais uma vez em cena as palavras de Sponville (ib., p. 274): 

philia é o amor, quando desabrocha entre humanos e quaisquer que sejam 
suas formas (...) Digamos que é o amor-alegria, na medida em que é 
recíproco ou pode sê-lo: é a alegria de amar e ser amado, é a benevolência 
mútua ou capaz de se tornar mútua, é a vida partilhada, a escolha assumida, 
o prazer e a confiança recíprocos, em suma é o amor-ação, que se opõe por 
isso a erôs (o amor-paixão), mesmo que nada proíba que possam convergir 
ou ir de par 

 

No caso de nosso estudo, esses dois aspectos do amor, Eros e Philia, são bastante 

pertinentes. Já que estamos preocupados em investigar se no conjunto das representações que 

fazem de si, professores se percebem como profissionais amorosos, cabe muito bem a idéia de 

um amor apaixonado (Eros), que se move pela falta, pela incompletude e pela paixão.    

Esclareçamos que a busca daquilo que falta (Eros), daquilo que desejamos se 

complementa ou pode se complementar com o amor (Philia), com a potência que impulsiona a 

ação, com a alegria compartilhada e como não poderia deixar de ser com o regozijar que o 

regozijo provocado no outro me proporciona. 
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Quando retornamos ao texto de Sponville (2000), deparamo-nos com o último nome 

do amor, sua última manifestação. Aquele que torna o amor a mais elevada das virtudes ainda 

que a mais pobre, a mais mesquinha e a mais estreita, principalmente se forem considerados 

seus possíveis objetos.  

A outra forma de amar é um amor que se encontra para além da falta (Eros) e além da 

pura alegria e do regozijo (Philia). Trata-se de um amor que não é nem falta nem potência. 

Nem paixão nem amizade. É um amor universal, desinteressado que é capaz de amar até seus 

próprios inimigos. Que nome dar a esse amor tão poderoso? Mais uma vez, faz-se necessário 

recorrer-se ao grego clássico das Escrituras. Aqui encontramos uma palavra derivada do verbo 

agapan que significa acolher com amizade, amar e querer bem (ib. p. 290). Desse verbo, 

surge uma outra palavra que será usada para chamar essa nova forma de amar: Agapé. Essa é 

a palavra encontrada no evangelho de são João: Deus é amor. Theos agapé estin. Daí 

derivaram duas palavras, Caritas ou o amor, o afeto, o que torna caro; a segunda de origem 

francesa charité ou caridade.   

É esse amor que Comte-Sponville (2000) considera como o mais raro, o mais 

milagroso e o mais precioso. É um sentimento que faz ceder para não invadir seus 

semelhantes, para não esbarrar nele “o amor desinteressado, o amor gratuito, o puro amor (...) 

o amor que dá (...) não a seu amigo (...), mas ao estranho, mas ao desconhecido, mas ao 

inimigo” (ib., p. 298).  

Nesse sentido, a caridade derivada do Agapé seria como que uma amizade universal e 

desinteressada. Nela, podemos ver uma certa idéia de humanidade, a partir da qual todos os 

homens estariam ligados entre si. Comte-Sponville afirma que é o amor permanente que se 

estende à totalidade e à universalidade dos homens, bons ou maus, amigos ou inimigos. Esse 

amor traz para as relações interpessoais um certo horizonte de universalidade. “É a aceitação 

alegre do outro, e de qualquer um. Tal como ele é e quem quer que seja” (ib., p. 306).  

Para resumir tudo o que foi exposto até agora, gostaríamos de mais uma vez citar as 

palavras de Comte-Sponville (ib., p. 310) sobre as três formas de amar que foram 

apresentadas 

Há um amor que é como uma fome, outro que ressoa como uma gargalhada. 
A caridade mais pareceria um sorriso, quando não, o que lhe sucede, uma 
vontade de chorar  
                              

Queremos esclarecer que em nosso trabalho, a ênfase maior recairá na expressão 

amorosa que Comte-Sponville denomina de Philia pois julgamos que essa faceta pode clarear 

ainda mais as razões que levam os professores a se engajar de forma tão veemente e 
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comprometida com o seu ofício de ensinar. Embora, se reconheça também que há aspectos 

das duas outras expressões, Eros e Agapé que podem muito bem estar presentes como 

orientação no Si Mesmo de professores; como por exemplo, o caráter de universalidade que 

Agapé traz para o terreno das relações interpessoais, criando laços entre todos os seres 

humanos e transformando a humanidade em valor universal; Eros, com sua força primeira 

pode muito esclarecer e ampliar a potência e a alegria de Philia, transformando os professores 

em seres apaixonados pelo que fazem e vivendo intensamente as conseqüências dessa paixão.  

Assim, a partir dessas pressupostos, consideramos o professor amoroso como alguém: 

.  que se regozija como o regozijo que provoca nos alunos;  

. que se preocupa e se alegra com o desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunos 

e alunas; 

. que manifesta um vínculo afetivo com a disciplina que ministra; 

.  que valoriza o patrimônio cultural, artístico e científico construído pela humanidade 

e disponibilizado por essa instituição social que é a escola e da qual é um de seus atores mais 

importantes.  

Ao lado de todas essas características, acredita-se que o professor amoroso é 

profundamente compromissado, diríamos mesmo, apaixonado por seu trabalho e que assume 

a responsabilidade pelas conseqüências e efeitos que provoca. 
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                                   Capítulo V 

            As pesquisas psicológicas sobre Virtudes. 

 

 

Dentre as pesquisas realizadas sobre a moralidade enquanto dimensão fundamental no 

psiquismo humano, iremos apresentar algumas que interessam mais de perto ao objeto de 

nossa investigação, especialmente, aquelas cujo problema central girou em torno das virtudes 

consideradas morais.  

Os estudos enfocados inserem-se na linha de investigação denominada Psicologia 

Moral iniciada a partir da obra clássica de Jean Piaget intitulada O Juízo Moral na Criança 

(1932/1977). 

Já que estamos falando de pesquisas sobre Virtudes, no cenário acadêmico brasileiro, é 

notória a contribuição do profº Yves de La Taille, do Instituto de Psicologia da USP. De 

inspiração notadamente piagetiana, os trabalhos desse investigador têm aprofundado de forma 

interessante a referida área temática, esclarecendo pontos importantes e ampliando a 

compreensão/explicação psicológica acerca do fenômeno das Virtudes. Segundo o citado 

pesquisador, tanto as virtudes relativas à dimensão contratual quanto às movidas por 

altruísmo “são merecedoras de estudos psicológicos”. (La Taille, 2000, p.116).  

Enfocando o problema dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar com bastante 

segurança que a psicologia, enquanto uma ciência descritiva e explicativa do comportamento 

e da subjetividade humana, precisa realizar investigações para tentar compreender que lugar 

as virtudes ocupam no universo moral das pessoas e em suas personalidades.  

Para evidenciar e confirmar a importância das virtudes enquanto força motivacional 

importantíssima na gênese da moralidade humana, La Taille (2000) faz referências a estudos 

realizados (La Taille e outros, 1998) sobre as representações, concepções que as crianças 

fazem a respeito das virtudes morais. Por exemplo, em dados coletados junto a crianças sobre 

a Virtude da Polidez, demonstrou-se que tal virtude (a Boa-Educação ou polidez) pode ser 

situada em dois domínios (Turiel citado por La Taille, 2000): o primeiro é o domínio do 

convencional, a partir do qual atos verbais corriqueiros podem ser empregados para facilitar, 

suavizar as relações interindividuais. O segundo domínio refere-se propriamente ao campo da 

moralidade, no qual a polidez é considerada fundamental, pois sua presença traduziria uma 

consideração, um respeito pelo outro, por sua integridade física, emocional e psíquica. Já sua 

ausência demonstraria falta de respeito, possibilidade de ferir o outro, etc. Nesse sentido, as 
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respostas dadas pelas crianças, sobre a virtude da polidez, indicam a importância desta para a 

emergência da moralidade infantil.  

Em um outro trabalho de La Taille (2002), podemos encontrar fortes razões para 

defendermos a tese de que a psicologia deve empreender múltiplas investigações sobre a 

importância das virtudes morais para a construção do pensar e agir morais. Nesse trabalho, o 

Eu é entendido como um conjunto de representações de si; os conceitos de identidade e 

personalidade são considerados semelhantes sendo enfocados como um sistema dinâmico que 

o sujeito vai construindo em suas múltiplas e várias interações com o mundo físico e social; 

os valores morais se integram ao Eu como força motivacional explicativa para o juízo e as 

condutas morais; as representações que o sujeito faz de si mesmo são sempre situadas em 

planos valorativos e o autor acredita que os indivíduos estão sempre em busca de 

representações positivas de si e que tal busca serve como fonte explicativa básica para as 

condutas humanas.   

Em artigo, La Taille (2001) ainda pesquisando a respeito do lugar que a virtude 

polidez ocupa no despertar da gênese da moralidade infantil, apresenta-nos instigantes 

reflexões que passaremos a enumerar a seguir:                                                                                                

    I – Foram realizados 04 estudos com 90 crianças, distribuídos em três grupos de 

cada, sendo 15 meninos e 15 meninas. As idades pesquisadas foram respectivamente 06, 09 e 

12 anos; 

    II – Dois dos estudos realizados demonstraram ainda que indiretamente que as 

crianças emitem juízos não sobre atos, mas sobre pessoas; 

   III – Como conseqüência de tal constatação, o pesquisador assinala que as crianças 

constroem sua moralidade não só refletindo e observando regras e valores como também “ 

observando e avaliando as pessoas que, em volta, agem de diferentes maneiras” (ib. p. 110); 

   IV – O julgamento sobre o caráter das pessoas é um elemento relevante para o 

desenvolvimento da moralidade humana; 

   V – Em termos pedagógicos, pode-se pensar em uma proposta educacional 

enriquecida pela inclusão das virtudes, embora uma série de cuidados precise ser tomada, 

como, por exemplo, o perigo de se cair em ciladas maniqueístas; 

   VI – O que as pesquisas psicológicas e experiências pedagógicas vêm demonstrando 

é que a moralidade se constrói muito mais na e pela cotidianidade, pela experiência ética, em 

situações efetivamente cooperativas e democráticas do que pela transmissão e “ contemplação 

de modelos edificantes” (ib., 112); 
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  VII – Para finalizar, o autor enfatiza que uma educação moral deve contemplar 

aspectos tais como: a cooperação, relações intersubjetivas calcadas na solidariedade, 

procurando incluir obviamente as outras virtudes. Complementando essa observação, 

argumenta ser preciso que “a educação se debruce sobre a singularidade de cada uma delas, 

tanto do ponto de vista de pesquisas empíricas a respeito de seu lugar no universo moral 

infantil e adolescente, como da elaboração de práticas pedagógicas particulares” (ib. p. 114).                      

No campo das pesquisas psicológicas sobre as Virtudes, Tognetta (2003) buscou 

investigar como problema central se crianças, freqüentando ambientes escolares distintos 

(ambientes cooperativos e ambientes autoritários), apresentariam “diferenças no julgamento 

de dilemas que envolvem a solidariedade” (p. 189). A amostra dos participantes consistiu em 

46 crianças, de ambos os sexos oriundas de duas escolas municipais, sendo uma caracterizada 

por apresentar relações interpessoais coercitivas e a outra definida como um ambiente sócio-

moral cooperativo. A hipótese que norteou o trabalho pode, assim, ser definida:  

um ambiente sócio-moral construtivista, cuja metodologia proporcione o 
desenvolvimento das estruturas cognitivas, que possibilitam a descentração 
de pontos de vista e a reciprocidade, a tomada de consciência dos valores e 
cujas relações afetivas se baseiem no respeito mútuo e promovam a 
manifestação de sentimentos, poderia caracterizar-se como melhor promotor 
de juízos mais elevados quanto a questões de solidariedade (ib., 190) 
                                 
 

Para responder às suas indagações e, em consonância com a hipótese formulada, a 

pesquisadora realizou uma série de procedimentos de coleta de dados, utilizando-se de: 

observações de sala de aula, a fim de caracterizar as relações interpessoais que permeavam os 

dois ambientes investigados; resoluções de dilemas propostos aos sujeitos da pesquisa 

envolvendo questões de solidariedade; elaboração, por parte das crianças, de desenhos após a 

apresentação dos dilemas permitindo uma reflexão sobre os desdobramentos pedagógicos dos 

trabalhos realizados com as virtudes (incluindo a solidariedade) nos dois ambientes escolares 

focalizados pela pesquisa e, por fim, aplicação de provas piagetianas objetivando a 

caracterização dos níveis cognitivos das crianças considerando-se que para Piaget há 

interdependência e indissociabilidade entre aspectos afetivos, cognitivos e morais. 

De acordo com a autora, os resultados obtidos através dos diferentes procedimentos 

indicaram que as relações presentes em cada ambiente influenciaram, fortemente, nos juízos 

apresentados pelas crianças com relação a questões envolvendo a solidariedade.  

Por outro lado, os resultados obtidos pela pesquisa confirmaram que crianças, as quais 

experienciam em seus ambientes escolares relações baseadas no respeito mútuo e na 

cooperação, colocam-se mais sensíveis a tal virtude. Segundo Tognetta, é na vivência da 
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cooperação, onde desabrocha o respeito mútuo, que se promove a evolução da moralidade. 

Somente em ambientes com essa configuração, pode-se “refletir sobre o comportamento 

interpessoal, sobre a convivência social, sobre o tipo de vida que se leva, sobre os valores que 

pretendem conduzir o comportamento ou sobre as vivências conflitivas” (ib.., p. 239). Ou 

seja, para que a solidariedade possa efetivamente ser construída, é necessário que todo um 

ambiente possa ser pensado e concretizado: acolhedor, respeitoso e valorizando 

constantemente a expressão das experiências sentidas e vividas pelas crianças.  

Dias (2002) foi outra investigadora que, no campo dos estudos psicológicos sobre as 

Virtudes, buscou compreender como crianças entre 06 e 07 anos de idade chegam a conceber 

virtudes morais como Coragem e Generosidade. A investigação foi realizada ao longo de um 

ano letivo em uma classe de 1ª série do Ensino fundamental, em uma escola que atende uma 

clientela de classe média alta, da cidade de São Paulo. 

O trabalho foi estruturado como um misto de investigação científica e intervenção 

pedagógica, uma vez que a pesquisadora desempenhava também o papel de professora da 

classe pesquisada.   

O estudo contou com a participação de 23 crianças e foi realizado através de uma série 

de atividades subdivididas em dois momentos: no primeiro chamado de diagnóstico, onde as 

hipóteses iniciais a respeito do tema Virtudes eram discutidas coletivamente pelas crianças e 

registradas pela professora; no segundo, denominado de atividades intervenção, a 

professora/pesquisadora oportunizava a discussão e a sistematização de situações envolvendo 

coragem e generosidade.   

No total, realizaram-se 15 atividades utilizando-se como suportes didáticos: histórias, 

músicas e relatos orais e escritos.  

Apoiada nos dados obtidos, a pesquisadora chegou a algumas conclusões: 

. há claras indicações sobre o valor atribuído às virtudes pelas crianças pesquisadas em 

seu desenvolvimento moral;  

. os sujeitos demonstraram admirar o que as pessoas fazem bem e o que é realizado da 

melhor forma possível; 

. as crianças conseguiram identificar características pessoais como beleza e 

habilidades físicas bem como qualidades propriamente morais – resolver problemas de forma 

pacífica, ajudar as pessoas, ser humilde, etc.;  

. além disso, as crianças participantes da pesquisa apresentaram critérios de 

classificação de tais características. Assim, em função dessas considerações, a pesquisadora 



 43

acredita ter respondido afirmativamente sua pergunta inicial e conclui que o tema virtude 

suscita o interesse de crianças da faixa etária foco de sua investigação.   

Um outro trabalho consultado nessa presente revisão de pesquisas psicológicas sobre o 

lugar das Virtudes no contexto da moralidade é a Tese de doutorado de Silva (2002); o 

pesquisador realizou “um estudo psicogenético entre escolares, sobre a fidelidade à palavra 

empenhada, com o qual se procurou saber se tal fidelidade comparece como valor que 

influencia as relações interpessoais” (p. 135, grifos do autor).  

Além disso, procurou responder às seguintes questões: se a importância atribuída a 

essa fidelidade é influenciada pelo sexo e idade dos participantes; se tal fidelidade se altera 

por conta da natureza e do conteúdo da infração praticada; se, quando confrontada com a ética 

e a virtude da generosidade, a fidelidade à palavra dada ainda permanece, etc.                   

As teses principais defendidas pelo autor, entre outras, eram:  

uma virtude não domina as demais, embora, assim como Aristóteles vemos a 
justiça como a virtude das virtudes, já que ela praticamente engloba todas as 
outras e é fundamental para a garantida da harmonia social; são várias as 
virtudes relacionadas entre si, que podem ser intra ou interpessoais. Logo, a 
concepção moral defendida no presente estudo entende que a moral deve 
levar em consideração, também, aspectos relacionados à constituição de uma 
vida boa” (ib. p. 140, grifos do autor) 
 

Para atingir os objetivos propostos, Silva realizou uma pesquisa empírica com 186 

estudantes matriculados em escolas públicas municipais de Ensino Fundamental, da cidade de 

Assis (SP). A idade dos sujeitos variou entre 06 e 12 anos e na amostra, buscou-se fazer uma 

distribuição eqüitativa entre meninos e meninas.   

Empregaram-se, como instrumento para a coleta de informações, historietas (assim 

nomeadas pelo pesquisador) contendo dilemas morais, tomadas como ponto de partida para a 

realização da entrevista clínica posterior, segundo o modelo postulado nos estudos piagetianos 

sobre a moral (1932/1994). Contendo variações para cada situação apresentada, os/as 

participantes responderam a um total de 900 dilemas onde se procurou confrontar a fidelidade 

à palavra empenhada em três contextos diferenciados: furto, generosidade e mentira. Os 

resultados apontaram para as seguintes questões: 

- os escolares, em sua grande maioria, aparecem mais próximos da ética da justiça do 

que propriamente da fidelidade à palavra empenhada. Isso significa que a honestidade, a 

generosidade e a veracidade são valores mais caros a eles do que manter fidelidade a uma 

palavra empenhada; 

- os juízos morais apresentados pelos/as estudantes indicaram a preponderância da 

Heteronomia. Os argumentos explicitados indicam claramente uma visão simples e irrefletida. 



 44

Tanto nas situações de manutenção como de violação da fidelidade à palavra empenhada, vê-

se que os sujeitos julgaram as historietas “movidos por deveres impostos pelas figuras vistas 

como de autoridade” (ib., p. 231); 

- o estudo não aponta para a existência de uma psicogênese (níveis ou períodos) da 

fidelidade à palavra empenhada. Não se evidenciaram diferenças nem quantitativas nem 

qualitativas nas justificativas apresentadas pelos sujeitos independentemente de faixa etária; 

- os resultados indicaram a existência de duas visões morais: uma mais voltada para o 

universo masculino e a outra para o universo feminino. No tocante às situações envolvendo o 

autor de uma mentira ou quando se tratava do empréstimo de dinheiro à irmã, amigas ou 

colegas de grupo, as meninas mostraram-se mais féis do que os meninos; 

- as informações coletadas apontaram que há um leque de variáveis influenciando os 

julgamentos morais dos/as participantes, tais como: no caso do furto, os atos julgados 

moralmente condenáveis envolviam objetos de grande valor material. Nas situações de 

mentira, os escolares condenavam aquelas que produziam danos consideráveis aos afetados. 

Observa-se nos dois casos a presença da responsabilidade objetiva típica da moral da 

heteronomia onde o que está em jogo são as conseqüências materiais dos atos e não a 

intencionalidade dos sujeitos que os praticam; 

- a razão é condição necessária, mas não suficiente como determinante do nível de 

desenvolvimento moral. Ficou demonstrado, por exemplo, que a maioria dos participantes de 

12 anos, apesar de possuidores dos instrumentos indicadores da lógica mental operatória, 

ofereceram muitas indicações de serem sujeitos heterônomos. Isso mais uma vez nos coloca 

frente a frente com esse dilema: há muitos mais mistérios entre o julgar e o fazer do que sabe 

a nossa mais cara psicologia. A razão é uma parte importante que explica o desenvolvimento 

da moralidade nos seres humanos, mas não é a única nem a mais poderosa; 

- duas outras conclusões importantes apontadas pelo pesquisador foram: praticar atos 

considerados censuráveis (ser mesquinho, ser desonesto e mentir) traz conseqüências 

negativas para os relacionamentos interpessoais, mesmo para os sujeitos que consideraram 

como conduta correta manter a fidelidade à palavra empenhada. Além disso, os sujeitos 

demonstraram em seus julgamentos que desrespeitar acordos estabelecidos (como a fidelidade 

à palavra dada) provocam igualmente o fim dos relacionamentos.  

Sabe-se que, a partir da perspectiva piagetiana, o desenvolvimento psicológico 

humano, compreendendo os múltiplos aspectos – cognitivo, afetivo, social e moral – é fruto 

de processos integrativos, construtivos e evolutivos. Para que os sujeitos atinjam, então, os 

patamares mais avançados desses processos, o ambiente ideal é o de tipo cooperativo.  
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E foi com base nesses pressupostos que Polesi Lukjanenko (1995) realizou uma 

pesquisa procurando compreender a dimensão psicológica de professores que educam as 

crianças, no contexto escolar.                                                                                                            

A autora decidiu investigar “se professores com níveis mais elevados de Julgamento 

Moral proporcionarão aos alunos um ambiente mais cooperativo” (p. 2). Polesi Lukjanenko 

definiu esse tipo de ambiente como sendo aquele o qual 

deve favorecer a troca entre os indivíduos e pressupõe a coordenação das 
operações de dois ou mais sujeitos. As relações sociais estabelecidas neste 
ambiente, não ocorrem por imposição, repetição e crença. Ocorrem 
discussões, trocas de ponto de vista, controle mútuo dos argumentos e provas 
(ib., p. 46).  
 

A partir dessas considerações, colocou-se como problema para essa pesquisa a 

seguinte questão: “o julgamento moral do professor influencia na criação de um ‘ambiente 

cooperativo’? Como?” (ib., p. 03).  Também procurou avaliar o nível dos raciocínios morais 

de professores de uma escola de Educação Básica, da cidade de Itatiba (SP); ao mesmo 

tempo, buscou detectar o tipo de ambiente de sala de aula proporcionado por esses professores 

para enfim relacionar os níveis de julgamento moral dos professores com os ambientes que 

eles proporcionavam a seus alunos. 

A hipótese formulada pela pesquisadora era a de que os professores que apresentassem 

os mais avançados níveis de julgamento moral tenderiam a proporcionar ambientes 

cooperativos a seus alunos.  

A pesquisa contou com uma amostra de 20 professores selecionados aleatoriamente. 

Seis dilemas morais foram apresentados para que os docentes pudessem julgá-los; realizaram-

se também observações dos ambientes proporcionados por esses professores a seus alunos. Os 

dados (entrevistas) foram analisados levando-se em consideração os julgamentos morais 

verbalizados pelos professores centrando-se a pesquisadora no raciocínio empregado por eles 

para justificar tais julgamentos.  

A autora conclui que: os professores que apresentaram um nível de julgamento moral 

mais elevado eram os que estabeleciam “um ambiente social mais rico em interações sociais” 

(ib., p. 127), confirmando sua hipótese inicial. Portanto, os professores que apresentaram 

argumentos de juízo moral mais elevado “parecem proporcionar um ambiente mais 

‘cooperativo’ e professores com argumentos de Juízo Moral de nível menos elevado parecem 

proporcionar um ambiente menos cooperativo em sala de aula” (ib., p. 129). 

Ainda no contexto de trabalhos voltados para o estudo de aspectos afetivos, sociais e 

morais, insere-se a investigação de Tortella (2001) que buscou responder às seguintes 
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questões: “Quais são as representações reais que as crianças, em diferentes níveis de 

desenvolvimento, têm sobre seus amigos e não amigos? Como a compreensão do significado 

se modifica com a idade?” (pp. 3-4).  

A pesquisa fundamentou-se na Epistemologia Genética piagetiana e lançando mão de 

diferentes procedimentos de coleta de dados, Tortella estudou 154 crianças de ambos os 

sexos, como idade variando de 6 a 11 anos, todas pertencentes a escolas públicas. A coleta foi 

realizada mediante entrevista clínica individual apoiada nos trabalhos piagetianos com uma 

duração média de 30 a 40 minutos. Como não é nosso propósito descrever 

pormenorizadamente detalhes de cada procedimento utilizado pela pesquisadora, 

consideramos interessante apresentar e refletir sobre a discussão dos resultados obtidos bem 

como as considerações elaboradas pela pesquisadora. 

A autora afirma que – a pergunta inicial do por que estudar e escrever sobre o tema 

amizade – e a partir da fundamentação teórica trabalhada e dos dados obtidos, faz-se 

necessário uma melhor compreensão dos fatos relacionados ao tema pesquisado, já que, por se 

tratar de relações interpessoais, envolve questões intrigantes e complexas. 

Portanto “estudos voltados a analisar mais detalhadamente o desenvolvimento da 

compreensão da criança nos seus relacionamentos parecem-nos de fato fundamentais” (ib., p. 

219).  

Pode-se pensar também que as crianças, ao estabelecerem relações amistosas com 

outras crianças, estarão entrando em contato com regras sociais e, para ser possível dar 

continuidade a essas relações, precisarão elaborar novas formas de trocas sociais, diferentes 

daquelas que estabelece, por exemplo, com pessoas presentes em seus círculos familiares. 

Por se tratar de uma escolha feita pela própria criança, a autora considera que essa 

escolha “é um ponto fundamental para a construção da autonomia do sujeito” (ib., p. 220). 

Ora, se acreditamos que um dos objetivos das instituições escolares é proporcionar vivências 

e um ambiente que auxilie no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, essa 

consideração elaborada por Tortella é mais do que pertinente, é instigante e urgente é a sua 

aplicação. 

Por outro lado, a autora infere que relações de amizade contribuem para o 

desenvolvimento afetivo e social infantil bem como possibilitam a superação do egocentrismo 

na medida em que “A criança, ao se relacionar com seus amigos, pode enxergar outros pontos 

de vista, outras possibilidades que antes não eram percebidas” (Tortella, p. 220). Ressalta 

ainda a importância da amizade como uma forma de relacionamento interpessoal fundamental 
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para o desenvolvimento de dois aspectos fundamentais da personalidade humana: os 

princípios da igualdade e da reciprocidade. 

Ao envolver-se com pares da mesma idade, as crianças terão a oportunidade de 

compartilhar idéias e sentimentos, trocar pontos de vista e experiências, engajando-se em 

atividades lúdicas e desenvolvendo a cooperação. Essas múltiplas situações sociais poderão 

favorecer a discussão e a resolução de temas ainda não compreendidos pelas crianças. Tais 

considerações levam a pesquisadora a afirmar: “No estabelecimento da amizade, que pode ser 

definido como um relacionamento cooperativo, o ‘eu’ está localizado em um sistema maior de 

relações, que seria o ‘nós’” (ib., p. 227). 

A autora considera que os objetivos da pesquisa foram alcançados destacando que as 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho fizeram-na constatar a necessidade 

e a abertura para novas pesquisas que poderão contribuir para ampliar o entendimento das 

relações amistosas segundo a compreensão infantil a fim de que se possa respeitar o seu 

comportamento e reconhecer o que pode dificultar ou distorcer tais relações no contexto 

escolar. E conclui afirmando que “os comportamentos amistosos podem contribuir para a 

construção de um clima social e sócio-moral favorável à qualidade da educação e formação da 

personalidade das crianças” (ib., p. 236).  

Numa linha semelhante de investigação, Freire (2004) em sua Tese de Doutorado 

intitulada Educação para a Paz: um estudo psicogenético sobre a tolerância buscou 

investigar 

o desenvolvimento do conceito de tolerância com o objetivo de que, por 
meio dos resultados extraídos das falas dos participantes da pesquisa, os 
professores possam compreender mais adequadamente as reações de seus 
alunos, quando e como intervir no sentido de se estabelecer, nas aulas, um 
ambiente sócio-moral propício à Educação para a Paz (p. 4). 

 
Para que tal ambiente sócio-moral seja construído são necessárias atividades que 

façam as crianças e os adolescentes trocarem e confrontarem diferentes experiências e pontos 

de vista.  

A referida autora estabeleceu como um dos objetivos de sua pesquisa “analisar 

argumentos e explicações elaboradas pelos sujeitos, diante de histórias que colocam em jogo a 

permissividade, a tolerância e a intolerância” (ib., p. 05). 

Por outro lado, buscou também relacionar os argumentos apresentados por sujeitos de 

diferentes idades aos conceitos de autonomia, reciprocidade, respeito mútuo, descentração, 

solidariedade; como seu estudo apoiou-se no referencial teórico piagetiano, articulou os 
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resultados encontrados às diferentes fases do desenvolvimento postuladas pelo mestre 

genebrino. 

Freire objetivou também articular dialeticamente a Tolerância enfocando-a em suas 

relações com a razão, a afetividade e a moralidade sob a perspectiva de que as três dimensões 

encontram-se coordenadas nos sujeitos humanos considerados em sua singularidade. Esses 

princípios estão em consonância com La Taille (1992) para quem “a moralidade humana é o 

palco por excelência onde afetividade e Razão se encontram, via de regra, sob a forma do 

confronto” (p. 47). 

Como problema para sua pesquisa, Freire formulou as seguintes perguntas: “Quando a 

criança se torna capaz de exercer a tolerância ‘necessária’ à Educação para a Paz”? “Como 

educar para a tolerância?” estabelecendo como hipótese que “o desenvolvimento da noção de 

tolerância necessária à Educação para a Paz mantém estreita relação com o desenvolvimento 

da autonomia, de modo a possibilitar coordenações entre razão, afetividade e moralidade” 

(ib., p. 08).  

A pesquisadora assume que tolerância é uma das possíveis formas de reação que os 

seres humanos podem adotar diante de um conflito onde princípios foram violados.  

No que diz respeito à discussão do problema, declara também a autora ter privilegiado 

a compreensão do conceito de Tolerância compreendendo-a enquanto: uma atitude, um 

sentimento ou conduta moral. Dentro desse contexto, situa a Tolerância enquanto Virtude 

quando qualquer que seja a ação realizada desencadeia uma reação de não violência seja 

física, verbal ou psicológica (ib., p. 17-18). Ou seja, a Tolerância traduz-se numa busca ativa 

de atitudes não violentas, que se posicionam contra as injustiças, situadas nas relações 

interpessoais entre sujeitos de uma mesma cultura e “nas relações interindividuais quando os 

princípios de um mesmo grupo são violados” (ib., p. 43). 

Argumenta a autora que a escola é um dos espaços onde deveriam acontecer reuniões 

e associações integradoras. O regime mais adequado a preservar a tolerância é a democracia 

social, aquela que busca o equilíbrio das forças da cultura e da multicultura e da 

individualidade: neste equilíbrio, o regime deve defender ora a cultura, ora a individualidade, 

conforme os movimentos o exigirem (ib., p. 35). 

A tolerância representa, hoje, o respeito às opiniões das outras pessoas, bem como o 

direito de não concordar com elas. Aprender a tolerar significa adquirir a capacidade de os 

homens se reconhecerem como iguais e diferentes ao mesmo tempo. Por meio desta síntese, 

em que duas idéias consideradas opostas se harmonizam, é que se torna possível a 

democracia. Para se viver num espaço democrático, a tolerância deve ser a tônica presente, 
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pois a pessoa tolerante, mesmo desejando divulgar suas idéias, por excêntricas que sejam, 

evita conscientemente a utilização da violência como meio para conseguir impor suas idéias, 

subordinando as demais às suas. Até porque a pessoa tolerante precisa expor suas idéias não 

impô-las. Uma sociedade tolerante implica uma concepção pluralista onde se enfatiza a 

inclusão do maior número de iniciativas e de pontos de vista possíveis (ib., pp. 36-37).    

O objeto de estudo da tese de Freire (2004) é a Tolerância como uma das “condições 

psicológicas” postuladas por Piaget em seu artigo É possível uma educação para a Paz? 

(1934/1994). Como condições psicológicas, o estudo de Freire (2004) procurou abordar a 

tolerância enquanto um dos “móbeis de conduta” entre indivíduos de uma mesma sociedade: a 

escola. A autora chama de tolerância ao espírito de defesa de princípios sem a utilização de 

meios violentos (ib., p. 42).   

No entendimento da pesquisadora, escolas onde pais e comunidade participam estão 

sendo mais valorizadas, melhor cuidadas, menos depredadas e menos violentadas. Quando as 

pessoas exercitam a cidadania, estão exercitando a tolerância ao debaterem, ao se esforçarem 

em ouvir idéias diferentes das suas, ao se colocarem no lugar do outro, ao se calarem para 

permitir que o outro fale, ao não se calarem indiferentes diante de propostas contrárias às suas 

e ao se mostrarem dispostos a ouvir, dialogar e debater (ib., p. 63). 

É interessante a ótica de Freire ao pensar a tolerância como sinônimo de solidariedade, 

reciprocidade, respeito mútuo, cooperação, cidadania e alteridade. Esta última representa a 

descentração, levando o homem a compreender que não é o dono de verdades absolutas e 

acabadas, que não possui o dom de excluir ou de eliminar aquilo que é diferente. Ao 

contrário, é olhando para a cultura desde sua origem, perpassando valores da tradição – que o 

homem ganha a capacidade de articular de maneira fecunda pontos de vista antigos e novos, 

diferentes, e a capacidade de discernir e de prever. Sendo um estudo voltado para o tema de 

uma Educação para a Paz, Freire (2004) entende que Paz é fonte de comportamento ético nas 

relações que se estabelecem no cotidiano escolar (ib., p. 70).    

E é nesse sentido que, ao citar a obra de Paulo Freire, destaca a importância dada pelo 

grande educador brasileiro ao diálogo como fenômeno humano, indispensável à sua proposta 

de educação problematizadora. Para o referido autor, a palavra verdadeira transforma o 

mundo. O homem pronuncia o mundo e o transforma. Assim sendo, o diálogo impõe-se como 

caminho para que o homem ganhe significação enquanto homem, tornando-se uma exigência 

existencial. Quando os homens se encontram e pronunciam o mundo, esse encontro 

transforma-se em um ato de criação. O diálogo deve servir, pois, à libertação da humanidade e 

não à sua opressão. Pode-se dizer, então, que o diálogo encerra um profundo amor aos 
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homens e ao mundo. Nessa perspectiva, o diálogo é considerado como um procedimento 

educativo e humanizador, muito interessante para ser efetivado no cotidiano escolar. 

Seguindo-se essa linha de raciocínio, acredita-se que o exercício do debate, do diálogo 

em sala de aula auxilia no sentido de aprender a ouvir o outro, a esperar a sua vez, a ter 

autocontrole das emoções, estimulando a reflexão e o sentido crítico, fomentando a 

interdisciplinaridade, neutralizando a passividade e impulsionando a criatividade. Esse 

procedimento demanda estudos e leituras anteriores, questiona as idéias do senso comum e 

aproxima as pessoas de pensamentos diferentes e até opostos. Assim, possibilita a autonomia, 

a descentração, a reciprocidade, o respeito mútuo, colocando em jogo a tolerância.  

Nessa linha de raciocínio, fala-se em tolerância e não em amor, porque a tolerância é 

vista como um estágio que predispõe para o amor. O amor caracteriza a pessoa moralmente 

desenvolvida, altruísta, voltada para o outro e liberta da busca de satisfações egocêntricas (ib., 

pp. 105-106).  

Na tese de Freire (2004), a tolerância é vista como virtude, no sentido de condição 

psicológica que deve permear as relações humanas, de modo a transformá-las em relações 

mais pacíficas e harmoniosas – o que não significa ausência de conflitos ou de problemas 

sobre valores – mas a presença constante de uma disposição de espírito pronta a buscar (lutar) 

pela justiça. Tolerância é, pois virtude quando exercida e motivada pela busca da justiça, por 

dever moral (ib., pp. 114-115).   

Por outro lado, Freire (2004) considera que a noção de tolerância pode ser 

compreendida como possível de ser construída nos seres humanos. Dependendo para isso de 

um ambiente acolhedor, não-preconceituoso, justo e coerente (ib., p.123).  

Pode-se dizer também que o papel da interação social para o desenvolvimento global 

dos indivíduos é fundamental para situar a tolerância como noção social, já que para ser 

desenvolvida e conservada, são necessárias interações sociais cooperativas que promovam o 

desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões (cognitiva, afetiva, moral) 

favorecendo também a construção de princípios, o respeito mútuo e a reciprocidade (ib., p. 

126). 

Sendo a tolerância considerada uma condição psicológica que envolve justiça, valor – 

permeando as relações humanas – pode ser caracterizada no âmbito do conhecimento social. 

A tolerância é incluída como conhecimento social pois ela é colocada em jogo quando regras 

sociais, morais, convencionais estão sendo desrespeitadas.  
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Para Freire (2004), a tolerância pode ser compreendida também como um sentimento 

moral seguindo a perspectiva investigativa proposta por La Taille (2002) acerca da gênese da 

Vergonha como um sentimento moral e apoiada nas idéias piagetianas (1954/1994). 

As conclusões propostas por La Taille (2002) dão mais força ao problema que Freire 

(2004) procurou responder em sua Tese, ou seja: a partir de que fase do desenvolvimento a 

criança se torna capaz de tolerância enquanto sentimento moral (pp. 131-132-133-134). 

Educar para a Tolerância é educar a vontade. Pode-se dizer que há vontade quando, 

diante das opções entre um prazer e um dever, a opção é pelo dever. Para Piaget, ter vontade 

implica ter uma escala de valores à qual o sujeito se remete durante uma situação de conflito. 

Trata-se de uma conquista tal qual as operações lógicas. A vontade permite o estabelecimento 

de prioridades em longo prazo e o planejamento das ações. Portanto, nessa ótica educar para a 

tolerância é educar a vontade.   

A tolerância se faz necessária nas relações humanas entre os diferentes; quando as 

diferenças conflitam: valores de uma cultura entram em conflito com valores de uma outra 

cultura. Desejos próprios diferentes dos desejos do outro; então, questionamos sua presença e 

universalidade, diante de princípios violados. Assim, o conceito moderno (contemporâneo) de 

tolerância significa o desejo de resolver as diferenças por meio da não-violência, desejo de 

buscar novas formas de tolerar, apelando para noções mais profundas de justiça, e não para as 

formas mais fáceis, que desprezam o diálogo, a reflexão e o amor (ib., p. 
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 Inspirada no modelo epistemológico piagetiano, a pesquisadora procurou construir a 

psicogênese da tolerância nos moldes dos estudos realizados por La Taille (2002) acerca da 

psicogênese da Vergonha. 

Para levantar informações que possibilitassem respostas às questões formuladas, a 

pesquisadora utilizou o Método Clínico proposto por Piaget, onde o investigador conversa 

com o sujeito, o que lhe permite perseguir a resposta e conduzir a criança a terreno fértil no 

qual a idéia do problema poderá aflorar. Por outro lado, a essência do Método Clínico está em 
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discernir o que é e o que não é significativo nas respostas da criança, permitindo também que 

sejam observadas as transformações qualitativas do pensamento infantil (ib., pp. 189-190). 

A importância da utilização de tal método de investigação consiste no fato de que para 

se acompanhar o pensamento do sujeito entrevistado, necessita-se de um diálogo flexível, no 

qual as perguntas vão sendo formuladas conforme o pesquisador vai elaborando suas 

hipóteses acerca do pensamento do sujeito entrevistado (ib., p. 192). 

Em sua tese, Freire (2004) preocupou-se em verificar “como a tolerância pode ser um 

instrumento a favor de relações mais harmoniosas e menos violentas no ambiente escolar” e 

“como a psicologia genética pode contribuir para que a tolerância possa ser melhor 

compreendida, e seja inspiradora de atitudes que contribuam, por sua vez, para uma Educação 

para a Paz?” (ib., p. 195). 

Para responder às questões colocadas, Freire (2004) realizou uma pesquisa com 40 

alunos da rede pública de ensino de Bragança Paulista, distribuídos da seguinte maneira: 10 

alunos de 06 anos, 10 de 09 anos, 10 de 15 anos.  

Para investigar em qual estágio de seu desenvolvimento a criança torna-se capaz de 

manifestar tolerância, foram elaboradas e apresentadas aos participantes 06 histórias onde 

questões relacionadas à justiça, respeito mútuo, reciprocidade, autonomia e tolerância 

pudessem ser levantadas. Nessas histórias, os seguintes princípios foram violados: respeito à 

propriedade intelectual e material; respeito à integridade física e moral; respeito pelas pessoas 

que têm posições divergentes; respeito pelos excluídos e respeito à verdade.   

Como havia 40 participantes e 7 histórias, pois a de número 6 foi subdividida em 6a e 

6b, foram analisadas 280 histórias e entre os achados encontrados pela pesquisadora, 

gostaríamos de destacar que entre os sujeitos de 6 anos, predominaram respostas de 

intolerância, associadas à aplicação de sanções expiatórias(45 respostas o que perfaz 64,5%); 

já entre os participantes de 15 anos, 61 respostas, ou seja, 87,5% referem-se à tolerância sendo 

que os sujeitos expressaram respostas “que remetem à repreensão e já anunciam a eqüidade. 

Nota-se, portanto, que há mais tolerância dentre os maiores e mais intolerância dentre os 

menores” (ib.,  p. 274).  

A autora conclui que a tolerância considerada como necessária à Educação para a paz 

a qual requer atitudes não violentas na defesa de valores é mais expressiva nos participantes 

que emitiram respostas relacionadas à fase da autonomia. 

Quando uma pessoa sente-se desrespeitada em sua dignidade, seus valores, quando 

regras são quebradas e bens violados, defender esse valor emerge como uma necessidade. A 

forma como os seres humanos vão reagir na defesa desses valores pode variar em diferentes 
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perspectivas desde o ódio, a perseguição, a vingança, a complacência, o amor, o perdão até a 

tolerância. Para Freire, foi comprovada a hipótese inicial segundo a qual a criança torna-se 

capaz de apresentar respostas de tolerância como sentimento moral “paralelamente à 

construção da autonomia e da noção de justiça da igualdade” (ib.,  p. 320). 

Uma outra conclusão da pesquisa é que os participantes apresentaram um maior 

número de respostas favoráveis à tolerância, aplicando sanções por reciprocidade, ao 

defenderem os valores contidos nas histórias que lhes foram apresentadas. 

Sobre uma possível psicogênese da Tolerância, os resultados obtidos levaram Freire a 

refletir que:  

            1) durante a fase da heteronomia moral, a tolerância enquanto sentimento está presente 

e associada ao respeito unilateral, centrada na defesa dos valores materiais contidos nas 

histórias; portanto, não pode ainda ser considerada como sentimento moral. 

 2) no período da semi-autonomia moral, a tolerância se faz presente em certas 

situações, relacionada à necessidade de reciprocidade; entretanto, ainda remete-se ao respeito 

unilateral, defendendo valores materiais ou morais, sem a conservação e a coerência 

necessárias. 

3) na fase da autonomia moral, a tolerância como sentimento moral apresenta-se 

associada ao respeito e controle mútuo sendo que o participante considera “as intenções das 

personagens das histórias, à reciprocidade, à capacidade de se colocar na perspectiva do outro 

e de defender os valores concebidos como morais e universais” (ib.,  p. 324). 

A autora acredita também que educar para a tolerância como instrumento para a 

Educação para a paz implica em uma “educação para a auto-disciplina, para o respeito, para a 

coerência, para a autonomia e, principalmente, para princípios” (ib.. p. 325). 

Respostas de intolerância foram apresentadas, em sua grande maioria, pelos 

participantes de 6 e 9 anos. Tais respostas caracterizam a fase da heteronomia: o mais certo é 

a própria criança agredida punir o agressor, configurando respostas tipicamente expiatórias.  

Já as respostas de tolerância se fizeram mais presentes entre os participantes de 12 e de 

15 anos que apresentaram características da autonomia, observáveis nas respostas e nos 

argumentos, acreditando que é o próprio personagem agredido quem precisa resolver o 

conflito sem, entretanto, tomar atitudes de violência, pois estas gerariam mais violência. As 

respostas consideravam que o mais certo era conversar. 

Na seção em que Freire discute as implicações pedagógicas de seus achados de 

pesquisa, ela sugere que  
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A educação para a Paz no Currículo escolar deve ser contínua e permanente, 
influenciando todos os elementos da estrutura escolar, desde a filosofia da 
escola, seus valores até os objetivos, a organização, as metodologias, as 
relações professor-aluno, diretor-professor, aluno-aluno, professor-aluno, 
professor-professor, sempre no sentido de construção de pessoas solidárias, 
críticas, pacíficas. Sua dimensão transversal deve perpassar todo trabalho 
pedagógico em direção à conquista da autonomia, da auto-afirmação, da 
autodisciplina, da tolerância e do enfrentamento de conflitos de forma não-
violenta. (ib., pp. 338-339) 
 

A partir do referencial teórico e dos resultados da pesquisa, na Educação para a Paz, a 

tolerância deve ser exercida pelo diálogo (pela conversa), pelo debate, pela discussão de 

dilemas morais e pela resolução de conflitos. Deve estar relacionada ao dever, à auto-

disciplina e autocontrole (força de vontade). Por fim, deve voltar-se para a construção da 

autonomia, a coerência e a construção de princípios (ib.,  p. 350). 

Pesquisadora da área da Psicologia do Desenvolvimento e inspirada também no 

modelo epistemológico piagetiano, De Souza (2007) vem desenvolvendo um programa de 

investigações acerca das representações de certos contos de fada clássicos (Irmãos Grimm).  

Seus estudos realizados com crianças de 4 a 11 anos objetivaram investigar 

“elementos presentes em suas representações de histórias para identificar diferentes 

qualidades dessas representações e associá-las ao seu desenvolvimento mental, em suas 

dimensões cognitiva, afetiva e social/ moral” (p. 154). 

As pesquisas investigaram as identificações valorativas que as crianças demonstravam 

com relação aos vários personagens de tais contos. Os dados obtidos em seus estudos indicam 

que a qualidade das valorizações e virtudes apresenta uma variação de acordo com: aspectos 

materiais/concretos; atributos/habilidades e virtudes mais abstratas.  

As escolhas das qualidades admiráveis (desejáveis) bem como suas justificativas 

aparentemente seguiram critérios semelhantes, ou seja, crianças mais jovens tendiam a 

escolher qualidades materiais (posses) ou habilidades, do tipo: saltar, correr. Já as mais velhas 

escolhiam para admirar aspectos mais abstratos ou virtudes ligadas ao caráter dos 

personagens, como por exemplo, coragem, generosidade.     

Do conjunto das pesquisas apresentadas, depreende-se que a temática das virtudes tem 

mais do que garantido o seu lugar no contexto da ciência psicológica. A leitura desses 

trabalhos aponta claramente para a complexidade desse objeto de estudo; assim, para se 

compreender o juízo e o comportamento morais humanos precisamos da contribuição de 

vários saberes e dentro mesmo da psicologia, tudo parece indicar que um só referencial 

teórico não consegue dar conta de explicar assunto tão misterioso. Isso fica bem explicitado 
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no estudo de Silva (2002) ao mencionar que não existe um só princípio diretor para a 

moralidade humana nem tampouco é só a razão que dá conta de explicar o fenômeno. 

Os estudos de La Taille (2000, 2001), Paulino (2003) e Dias (2002) apontam a 

possibilidade, a necessidade e a relevância dessa área temática como objeto de investigações 

científicas. Por essa e outras razões, acreditamos que nossa pesquisa poderá contribuir para a 

ampliação do debate, trazendo novos elementos para a discussão.                                                                 

Por outro lado, as pesquisas de Paulino (2003) e Polesi Lukjanenko (1995) 

demonstram a inter-relação entre o desenvolvimento dos juízos morais, a construção da 

autonomia, da cooperação e participação dos educadores como personagens fundamentais 

nesse processo. Cremos que isso nos dá mais argumentos para justificar a realização de nosso 

estudo, com o intuito de buscar um aprofundamento maior e mais argumentos que nos ajudem 

a entender a dimensão psicológica presente na subjetividade dos professores, dando um 

destaque todo especial à presença ou ausência das Virtudes Morais, focalizando mais de perto 

a virtude do Amor.  

Mais ainda, seguindo algumas das reflexões propostas por Piaget acerca da 

interdependência entre aspectos cognitivos e afetivos da conduta humana, interessa-nos 

investigar o Amor como força energética (interesse, valor) que também possa estar mantendo 

a dedicação dos professores ao seu ofício de Ensinar. Ou seja, assumimos que o Amor é uma 

condição necessária mas não suficiente para manter os docentes no exercício do Magistério. 
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                                                           Capítulo VI 

            Da educação, do trabalho docente e da figura do mestre-professor 

 

Como o presente estudo refere-se ao lugar e à importância que o amor ocupa nas 

representações de si feitas por professores do Ensino Fundamental, convém apresentar as 

idéias produzidas a respeito da educação, do trabalho e da figura do professor. Tal discussão 

coloca-se como relevante uma vez que já há na literatura vários trabalhos trazendo 

provocativas reflexões acerca dos temas citados. E são alguns desses estudos que passaremos 

a apresentar.  

Iniciemos, pois, trazendo para o debate as idéias do filósofo e educador espanhol 

Fernando Savater (2000). Para ele, a educação é o mais humano e humanizador de todos os 

empenhos humanos. Educar significa então acreditar na perfectibilidade humana 

considerando que os homens possuem uma capacidade inata para realizar diferentes e 

múltiplas aprendizagens (valores, símbolos, técnicas). Além disso, abrigam o desejo de saber 

que anima o aprendizado de tais coisas que podem e devem ser sabidas por todos acreditando 

também que os seres humanos podem se melhorar uns aos outros por meio desse 

conhecimento.  

O referido autor assume que educar é um valor num duplo sentido da palavra. A 

educação é vista como algo válido e valioso “um ato de coragem, um passo à frente da 

valentia humana” (p. 24), revelando-se também como a tarefa mais propensa a “quebras 

psicológicas, a depressões, a cansaço desalentado acompanhado pela sensação de sofrer 

abandono numa sociedade exigente mas desorientada” (ib., p. 25). Sem negar a relevância que 

a educação possui nas sociedades humanas, o pensador espanhol defende uma visão 

extremamente otimista, mas sem cair naquele otimismo exageradamente romântico de achar 

que no reino do educar e do magistério tudo são flores.                                                                                  
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De acordo com a perspectiva de Savater, nascemos com a capacidade biológica para 

sermos humanos. Todavia, essa biológica humanidade precisa de uma confirmação posterior. 

Só chegamos a ser plenamente humanos quando nossos semelhantes nos contagiam com a sua 

própria humanidade, de forma deliberada e com a nossa participação efetiva. A condição 

humana é concomitantemente espontaneidade natural e deliberação artificial e intencional. 

Nas palavras do autor “chegar a ser totalmente humano – seja humano bom ou humano mau – 

é sempre uma arte” (ib., p. 31) e acrescentaríamos: implica um longo e contínuo aprendizado. 

Nesse sentido, nossa realização como seres humanos só acontece por meio de outros 

seres semelhantes a nós, com os quais os filhotes humanos farão o máximo esforço possível 

para se parecer.  

Ele afirma que é próprio do homem o aprender com outros homens, ser ensinado por 

eles. Para o autor, esse aprender humano não é tanto determinado pelo mundo, pelas coisas, 

pelos acontecimentos naturais ou por aquele conjunto de técnicas e rituais denominado de 

cultura; muito mais decisivo e determinante nos processos de aprendizagem de nossa 

humanidade é “a vinculação intersubjetiva com outras consciências” (ib., p. 39). A partir 

dessa reflexão, podemos deduzir a extrema relevância conferida ao papel dos professores, já 

que os mestres estão presentes, por muito tempo, ao longo da vida das pessoas. Ou seja, uma 

das tarefas que podemos atribuir aos professores é que sejam co-responsáveis pelo processo 

de humanização das novas gerações. 

Para ressaltar mais ainda seu posicionamento, o filósofo educador acrescenta que a 

vida humana consiste em se viver num mundo onde as coisas são o que são e comportam 

vários significados. Por significados, entenda-se a forma mental criada por nós, humanos, 

para através deles podermos nos comunicar uns com os outros. Dessa maneira, o sentido da 

vida humana imprescinde do diálogo, pois se origina no “intercâmbio de sentidos, da 

polifonia coral. Antes de mais nada, a educação é a revelação  dos outros, da condição 

humana como um concerto de cumplicidades inevitáveis” (ib., p. 44).  

Consideramos essas reflexões bem apropriadas às finalidades de nosso estudo, pois 

também acreditamos na força social que a educação (incluindo a escola e seus professores) 

pode e deve ter no sentido de estar transmitindo não só informações e conhecimentos, como 

também oportunizando e criando espaços de circulação de valores e princípios voltados para a 

preservação e expansão da vida. Que essas idéias se espalhem e ganhem cada vez mais 

adeptos e defensores. E, sobretudo, que sejam efetivamente colocadas em prática.  

Além dos aspectos já explicitados, pode-se pensar na educação enquanto um processo 

de humanização, no qual os participantes dão e recebem uns dos outros aquilo que ainda não 
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possuem. Dentro dessa perspectiva, admite-se como imperativo fundamental os humanos se 

reconhecerem uns aos outros enquanto semelhantes na sua humanidade sendo esse 

reconhecimento fundamental para que ocorra o amadurecimento pessoal de todos os sujeitos 

envolvidos.       

Sobre o papel dos professores, Savater (2000) alega que são imprescindíveis no 

começo: seu objetivo é formar indivíduos autônomos, capazes de caminhar por si mesmos. 

São eles que acreditam firmemente que o que estão ensinando vale à pena o esforço para ser 

aprendido. Insiste também que o professor ensina por meio da arte da persuasão; deve, 

portanto, seduzir sem hipnotizar. Sugere ainda que o professor estimule seus alunos a fazerem 

descobertas, abrindo-lhes o apetite pelo conhecimento e fomentando paixões intelectuais.  

Acrescenta também que faz parte da figura do educador a dimensão da 

responsabilidade pelo mundo. O que isso pode significar? Que ser responsável pelo mundo 

não implica aprová-lo tal como é, “mas assumi-lo conscientemente porque ele é e porque só a 

partir do que é pode ser emendado” (ib.., p. 177).  

Ainda com respeito ao papel social da educação, Savater postula que os professores 

transmitam aos alunos a idéia de que podem transformar tudo, a começar por si mesmos, 

mantendo-se conscientes e fiéis ao universal humano: sua única e verdadeira raiz. E, que o 

sentido fundamental humano da educação é fomentar, conservar e difundir o “amor intelectual 

ao humano” (ib., p. 211, grifos nossos).  

Acreditando que o principal e mais valioso efeito da boa educação é despertar a fome 

de mais educação, de novos aprendizados, a busca por novas informações: “O bem-educado 

sabe que nunca o está totalmente, mas que o está suficiente para querer estar mais” (ib.,  p. 

216).  

Dentro dessa temática que estamos enfocando, ou seja, em épocas nas quais tem-se 

apresentado de forma persistente o fenômeno da rarefação e esfacelamento da figura do 

mestre, o trabalho da professora e pesquisadora Marlene Dozol revela-se uma valiosa 

contribuição para se repensar o papel da educação nos dias atuais e “particularmente, do lugar 

e do papel do professor no contexto de nossa sociedade” (Severino, 2003, p. xiii).  

Em seu estudo, Dozol assinala, a propósito da autoridade, não se poder negar a relação 

de dependência que existe entre mestres e discípulos (alunos). Para a autora, o mestre retira 

sua autoridade na confiança que o discípulo nele deposita, acreditando-se, presumidamente 

que o primeiro possui as condições necessárias e adequadas para guiar o desenvolvimento do 

segundo, durante uma determinada época da sua vida.  
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A pesquisadora acredita haver uma certa idéia de superioridade no conceito de mestre 

e, no caso deste não a ter, questiona como, então, poderá ser apreciado e reconhecido como 

tal? E a esse propósito, acrescenta que sem essa superioridade intelectual não poderá ensinar 

os discípulos; por outro lado, se inferior na ordem moral, não será possível dar bons 

exemplos. 

 

 

 

Quando o mestre não duvida de sua capacidade, sucumbe ao próprio feitiço, 
não sabe que representa um papel; deleita-se com a própria imagem e poder; 
lança-se a projetos carreiristas, cuja regra é a falta de escrúpulos; contenta-se 
com ‘títulos de nobreza intelectual’, obtidos pelo culto interessado, artificial 
e servil aos seus membros; utiliza-se do saber para tiranizar; substitui o 
compromisso com a verdade por vaidades pessoais; e, por fim, é 
acometido pela soberba, ‘filha’ de um autoconceito e poder                   
ilusórios (Ibid., p. 12). 
 

Para a autora, é possível reconhecer um mestre por sua capacidade de mostrar a 

dimensão provisória e instável que todo e qualquer saber apresenta. Neste sentido, questões, 

exasperadamente, deixadas em aberto, podem se transformar em poderosos instrumentos para 

fazer explodir o desejo constante e incessante de conhecer simultaneamente a si e ao mundo. 

Ancorando-se no conceito de sedução, prossegue ainda assinalando que, para ser eficaz, a 

ação do mestre poderá se revestir tanto de uma certa graça ou de um certo encanto como, aos 

olhos do discípulo, poderá evocar paradigmas que, de alguma forma, fazem parte de seu 

universo mental, moral e afetivo.                      

O mestre, nessa concepção, pode ser sorridente ou circunspeto, elegante em suas 

argumentações bem como no modo como ouve, concorda ou critica seus ouvintes. É sereno e 

competente, promovendo tanto o caos quanto a ordem; irônico e mordaz quando necessário, é 

também generoso e genuinamente preocupado com aqueles que desejam mudar para melhor; 

estuda para ensinar e ensina para aprender, refinando o próprio espírito; seus exemplos são 

éticos e modestos.  

 Cético em relação aos seus saberes, tem, ao mesmo tempo, o pensamento livre e 

alado. Por fim, sendo expressivo ou engraçado, o mestre reúne, todavia “as qualidades que o 

fazem ser o que é: alguém que é capaz de raptar as almas e devolvê-las numa forma mais 

sofisticada, sem dispensar, contudo, os esforços dos verdadeiros donos” (ib., p. 25).       
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Examinemos, em seguida, as reflexões realizadas pelo profº Miguel Arroyo, eminente 

pesquisador e ex-secretário adjunto de educação da Prefeitura de Belo Horizonte e um dos 

coordenadores pela elaboração e implantação da Escola Plural. 

Um retrato na gaveta ou na parede como dói! (lembrando Drummond). Dói a 
imagem do professor que carregamos, a imagem de professor que a mídia e 
os governantes projetam sobre os mestres da Escola Básica. E nossa auto-
imagem é menos doída? Sabemos bastante o que pensam sobre os 
professores(as) seus governantes, as políticas de renovação curricular e as 
propostas dos centros de formação e requalificação. São as imagens dos 
outros, projetadas sobre o magistério. E nossa auto-imagem e autoprojeção? 
Como a categoria pensa em si mesma? No espelho dos outros ou no próprio 
espelho? (2000, p. 12. Grifos nossos). 

Arroyo afirma que se preserva em nós o mestre que tantos foram e que é possível 

modernizá-lo, mas que nunca deixamos de sê-lo. Segundo seu posicionamento, é preciso 

evocá-lo para que seja reencontrado.  

O termo ofício, escolhido pelo pesquisador, nos remete à figura de um artífice, pois 

implica um fazer qualificado e, portanto, profissional. Os ofícios, por sua vez, se referem a 

um coletivo de trabalhadores qualificados. Estamos falando dos mestres de um ofício que só 

eles sabem fazer. Possuem algo que lhes pertence, porque “aprenderam seus segredos, seus 

saberes e suas artes” (ib., p. 18). 

Assumimos a partir dessas idéias que educar incorpora as marcas de um ofício e de 

uma arte que foi aprendida no diálogo de gerações, compreendendo perícia, habilidades e 

saberes desenvolvidos pela espécie humana ao longo de sua história. Conseqüentemente, a 

idéia defendida é de que a escola funciona em torno dos professores, seu ofício, sua 

qualificação e seu profissionalismo. Sabemos que no passado ter um ofício representava 

orgulho, satisfação pessoal ao afirmar e defender uma identidade coletiva e individual. E aí, 

voltando o olhar para a temática de nossa pesquisa, perguntamo-nos sobre os professores da 

atualidade: “seu ofício” o que sentem por ele? Orgulham-se do que fazem? Sentem-se 

satisfeitos com o que são? Com quem o ou que se identificam? Essas foram algumas das 

questões que nortearam nossa investigação. 

Corroborando essas reflexões, argumentamos que os professores têm uma história, 

uma memória e dominam artes e segredos de um ofício que a contemporaneidade neoliberal 

como pretensas tintas progressistas intenta apresentar como descartável. Entretanto, mesmo 

que se coloquem outros elementos no cenário escolar: comunidade escolar, mídia, amigos da 

escola e tantos outros artefatos supostamente modernos, o núcleo da ação educativa 

continuará sendo a dimensão pessoal, o diálogo e o convívio intergeracional, o saber-fazer e 

as artes dos professores. É nisso que acreditamos e é por isso que continuaremos lutando.  
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Como Arroyo, cremos estar em um momento de reafirmação da dimensão do 

professor como um trabalhador qualificado, senhor de um saber de ofício, mestre nas artes do 

ensinar e do educar e, sobretudo, insubstituível, mesmo que essa afirmação contrarie as 

cantilenas neoliberais pseudoprogressistas. Por isso mesmo, ao se defender a escola e o 

magistério como um ofício, colocamo-nos na defesa daqueles que o exercem, de sua 

identidade e de sua necessária centralidade social. 

Pode-se pensar, todavia, que falar do ofício de mestre nos remeteria a um passado que 

se, para alguns, é considerado ultrapassado; para Arroyo e para nós isso é algo que necessita 

ser recuperado. E aí, importa, muito mais, entender que a expressão – ofício de mestre – e o 

passado que ela carrega, transforma os professores-mestres em continuadores de um saber-

fazer mergulhado em uma história. Segundo o autor em foco: “Vamos nessa estrada 

acompanhados por muitos mestres das artes de educar. Identificar nosso saber-fazer com essa 

memória poderá dar outra qualidade às lutas em defesa dos direitos profissionais” (ib., p. 24).  

Para ele, o magistério é uma das poucas profissões que merecem usar o verbo SER já 

que poucos são os trabalhos os quais se identificam tão intensamente com a totalidade da vida 

pessoal. Os tempos escolares invadem os outros tempos de nossa vida. Levam-se para casa 

não só cadernos, provas e material didático como também sonhos e angústia. É como se não 

déssemos conta de fazer a separação entre esses universos diferentes. Podemos até arriscar e 

ousar afirmar que ser professores e professoras “faz parte de nossa vida pessoal. É o outro em 

nós” (ib., p. 27, grifos nossos). E segundo o autor, a imagem do mestre foi socialmente 

construída a partir das diferentes formas de exercer esse ofício. 

Além desse aspecto, Arroyo evidencia que os docentes e educadores dependem do 

reconhecimento social dos tempos da vida humana que auxiliam a formar. Isto é, do valor que 

socialmente se atribui a esses tempos. Com relação a esse ponto, os mestres-pedagogos 

nasceram historicamente associados à sorte da infância, ao projeto de seu acompanhamento, 

formação e condução. Portanto, a figura do pedagogo ou do mestre vai se configurando 

simultaneamente ao movimento da configuração histórica da infância.                                                          

Essa proximal e histórica configuração inicial tornou os mestres cúmplices não tanto 

dos conteúdos das disciplinas, mas da infância mesmo. E essa constatação sugere que o 

mestre, antes de tentar descobrir seu verdadeiro rosto, pense no espelho que o reflete. “Esse 

espelho, de longos tempos, é o caráter inconcluso do ser humano. Ser um possível e não um 

dado. Logo ser educador é ser o mestre de obras do projeto arquitetado de sermos humanos” 

(ib., p. 41. Grifos nossos).  

Prosseguindo com tais reflexões, afirma que  
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Ser mestre, educador é um modo de ser e um dever-ser. Ser pedagogos de 
nós mesmos. Ter cuidados com nosso próprio percurso humano para assim 
podermos acompanhar o percurso das crianças, adolescentes e jovens. É uma 
conversa permanente com nós mesmos sobre a formação (ib.., p. 42). 
 

Nesse ponto da discussão, as idéias de Arroyo convergem com a posição de Savater já 

exposta anteriormente de que uma das funções dos professores é a de contribuir para o 

processo de humanização das novas gerações. Vemos, portanto, essa articulação entre a 

função de educar e o desenvolvimento da humanidade de todos os envolvidos nas práticas 

educativas. 

Há que se ressaltar também algumas outras questões fundamentais para ampliar mais 

ainda o leque das reflexões que estamos apresentando e discutindo: comecemos assinalando 

que todas as considerações feitas até o momento apontam para a defesa de um possível 

princípio orientador segundo o qual todo educador deveria, com o seu trabalho e sua 

personalidade, visar à formação de sujeitos éticos; esse princípio implica considerar o ofício 

do ensinar e do aprender como uma arte reinventada pressupondo, por parte do educador, 

sensibilidade, escuta, sintonia com a Vida, com o Humano; conseqüentemente, tal posição 

implica assumir o educar o educador como sendo um auxílio no processo de construção de 

sua sensibilidade perante o humano. 

Então, para resumirmos brevemente as idéias apresentadas até o momento, voltemos 

às questões que nortearam a realização do presente estudo:  

nas representações de si de professores do Ensino Fundamental, é possível observar a 

presença de questionamentos de natureza moral?  

que função social eles se atribuem?  

seria legítimo pensarmos num projeto educacional em que a formação do educador 

passasse por estudos e reflexões em torno do eixo das virtudes? e que procurasse incluir o 

Amor como um dos princípios diretores desejáveis no exercício de sua função?  

As indagações acima formuladas enraízam-se em idéias que consideram a escola como 

um espaço no qual crianças, adolescentes, jovens e adultos têm direito e acesso “ao 

conhecimento, ao saber, à cultura e seus significados, à memória coletiva, à identidade, à 

diversidade, ao desenvolvimento pleno como humanos” (ib., p. 53). Nesse sentido, os 

mestres-professores veriam os alunos como gente redescobrindo-se também como gente, 

humanos e ensinantes de algo mais do que a “matéria” que lecionam. Por fim, situariam seu 

ofício na complexa e histórica dinâmica da aprendizagem humana; portanto, dentro dessa 

visão, ser professor, mestre ou educador seria o mesmo que ensinar e aprender a sermos 

humanos.          
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Pimenta (2002), outra pesquisadora da área educacional, concebe a educação como um 

fenômeno de natureza complexa, influenciada por variáveis sociais, históricas e políticas. 

Sendo um produto do trabalho de seres humanos, retrata e reproduz a sociedade na qual está 

inserida; todavia, além de possuir a função de espelhar o contexto social maior, pode-se dizer 

que a educação “projeta a sociedade que se quer” (p. 17).   

Fazendo coro com tais inquietações, o trabalho de Contreras (2002) discute sobre a 

autonomia de professores. E ao refletir sobre a profissionalidade dos professores, destaca três 

aspectos importantes para se conceber o problema da autonomia a partir de uma perspectiva 

educativa. Tais aspectos nos ajudam, igualmente, a entender a forma para que se compreenda 

o ensino, assim como sobre o que significa e requer o trabalho de ensinar:                                                    

.  o primeiro deles deriva do fato de que o ensinar implica um compromisso de 

natureza moral de quem o realiza. Essa característica confere ao ensino um caráter especial, 

projetando-o para além de uma simples obrigação contratual que possa se estabelecer no 

momento da contratação do professor. Referido compromisso apóia-se no seguinte princípio    

 a finalidade da educação incorpora a noção de pessoa humana livre, o que é 
simultaneamente uma conquista  a que se aspira e um status moral sob o qual 
se realiza a prática educativa (...) o professor está comprometido com todos 
os seus alunos e alunas em seu desenvolvimento como pessoas, mesmo 
sabendo que isso costuma causar tensões e dilemas: é preciso atender o 
avanço na aprendizagem de seus alunos enquanto que não se pode esquecer 
das necessidades e do reconhecimento do valor que, como                     
pessoas lhe merece todo o alunado (p. 76). 

 

Segundo esse pressuposto e com o qual concordamos tudo o que os professores fazem, 

produzem conseqüências morais, mesmo não havendo uma intenção deliberada e 

propriamente moral com o trabalho que realizam.  

Com relação a esse ponto, o autor acrescenta que no âmbito do ensino há uma estreita 

vinculação entre as dimensões moral e emocional. Em que sentido, caberia perguntar. Para 

responder essa pergunta, Contreras argumenta que a dimensão emocional ou afetiva encontra-

se presente em toda relação educativa, pois ela envolve o cuidado e a preocupação pelo bem-

estar dos estudantes assim como pelas boas relações com colegas e famílias. Assim, desejar 

um bom ensino e comprometer-se com determinados valores e aspirações educativas são uma 

clara demonstração de que o compromisso moral, ao qual estamos nos referindo, compreende 

igualmente um impulso emotivo ou um sentimento. Tal posicionamento de “sentir-se 

compromissado ou ‘obrigado’ moralmente reflete esse aspecto emocional na vivência das 

vinculações com o que se considera valioso” (ib., p. 77).    
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Essa consciência moral (do professor) sobre o trabalho que realiza carrega 

concomitantemente a autonomia como valor profissional. E é somente assumindo 

autonomamente seus valores educativos e sua forma de concretizá-los na prática que se pode 

compreender a obrigação moral. A partir desses pressupostos considera-se desejável os 

professores desenvolverem sua consciência sobre o sentido do que é valioso educativamente;  

. o segundo ponto ressalta o caráter público do ofício do professor. Precisamente 

porque seu trabalho tem implicações éticas muito importantes, está em relação com o 

contraste e discussão dos princípios normativos e as realizações dos mesmos. A moralidade 

não é um fato isolado, mas, ao contrário, um fenômeno social, produto de nossa vida em 

comunidade na qual é preciso resolver problemas que afetam a existência das pessoas e seu 

desenvolvimento; sendo assim, é preciso elucidar o que é moralmente adequado para cada 

caso. A educação não é um problema da vida privada dos professores, mas uma ocupação 

socialmente encomendada e responsabilizada publicamente.  

No seu exercício profissional, os professores deparam-se com essa dupla perspectiva: 

de um lado, devem ser necessariamente autônomos em suas responsabilidades profissionais; 

de outro, são considerados publicamente responsáveis. Esse caráter público da 

profissionalidade docente nos remete a uma outra instigante dimensão: a significação política 

dentro da qual se desenrolam as práticas educativas; 

. Se entendermos a educação não se restringindo exclusivamente às salas de aula, mas 

compreendendo uma clara dimensão social e política, o entendimento sobre o trabalho de 

ensinar adquire novos contornos. Na medida em que a educação escolar pode estar 

desempenhando algum papel na educação das pessoas, que produza algum efeito sobre suas 

vidas futuras estamos nos referindo aos problemas nos quais a pretensão de justiça e de 

igualdade social pode ter um significado pertencente à própria definição do trabalho docente.   

Vejamos, pois, algumas questões que podem esclarecer mais ainda o que estamos 

querendo dizer. 

Primeiramente, consideremos as instituições educativas como lugares nos quais alunos 

e alunas são introduzidos em formas particulares de vida pressupondo aí uma preparação para 

suas vidas futuras. Isso seria oportunizado por meio de situações educativas possuidoras não 

apenas de um significado individual, mas que representam o sentido tanto público como 

privado da vida e do social. Dessa maneira, ao assumirem e realizarem conteúdos políticos 

como fazendo parte do próprio ato de ensinar, os docentes colocariam em andamento 

experiências que refletissem as oportunidades de análise sobre a vida, suas alternativas e suas 

esperanças.  
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Ainda dentro desse item, um outro ponto que merece ser abordado pode ser resumido 

da seguinte maneira: se a escola é uma instituição que desempenha funções de regulação 

social e de seleção, numa sociedade na qual as conquistas em matéria de igualdade, liberdade 

e justiça são assuntos de discussão, a prática docente pode incluir dentro de sua própria 

reflexão e ação, a forma em que estes valores políticos se realizam. Isso incluiria 

forçosamente uma reflexão sobre a escola como um espaço de formação de atitudes e valores 

básicos indispensáveis ao exercício da cidadania. 

Temos, por fim, o terceiro e último aspecto, o qual assume que a obrigação moral e o 

compromisso com a comunidade que se exige dos professores necessitam estar amparados em 

uma competência profissional coerente com ambos os itens. Por essa razão, a realização do 

ensino demanda, assim como qualquer trabalho, um certo domínio de habilidades, técnicas e, 

em geral, recursos didáticos, do mesmo modo que se deve conhecer os aspectos da cultura e 

do conhecimento que compreendem o âmbito ou o objeto daquilo que se está ensinando. 

Entretanto, é importante ressaltar que a competência profissional de que estamos falando 

ultrapassa o sentido estritamente técnico do recurso didático. Somente ao reconhecerem sua 

capacidade de ação reflexiva e de elaboração do conhecimento profissional em relação ao 

conteúdo de sua profissão, assim como aos contextos condicionantes de sua prática e que vão 

além da sala de aula, podem os professores desenvolver sua competência profissional 

entendida muito mais como uma competência intelectual do que propriamente uma habilidade 

meramente técnica.  

Nesse sentido, concordamos com a posição de Contreras (2002) para quem a referida 

competência profissional traduz-se em uma dimensão necessária para que se desenvolva o 

compromisso ético e social, já que ela proporciona os recursos que a tornam possível. Essa 

competência profissional pode também ser pensada como conseqüência destes compromissos 

já que se alimenta das experiências dentro das quais se devem enfrentar situações dilemáticas 

e conflitos onde estão em jogo o sentimento educativo e as conseqüências da prática escolar.  

Por ora, essas são as reflexões feitas por Contreras que interessam aos propósitos de 

nossa investigação na medida em que tocam pontos que consideramos importantes para que 

aprofundemos possíveis interligações entre suas colocações e as representações de si feitas 

por professores.  

Destacaríamos, dentre as idéias formuladas por esse autor, a questão da obrigação 

moral do professor, o compromisso com a comunidade e a necessidade de sua competência 

profissional. Se admitirmos a virtude do amor como sendo um elemento essencial no Eu (Si 
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Mesmo) do professor, esses elementos entram como sub-componentes fundamentais de tal 

virtude.  

Entendemos que o professor amorosamente vinculado com o seu ofício de ensinar é 

aquele que está moralmente comprometido com o seu exercício profissional, com a 

comunidade na qual encontra-se inserido; além disso, demonstra competência profissional 

(manejo adequado de habilidades, técnicas e recursos didáticos) que dá a devida sustentação 

aos dois compromissos citados. 

Ainda com relação a esse ponto, Macedo (1994) aponta que o compromisso 

educacional dos professores se expressa em três formas de exigências: 

Temos inicialmente o compromisso pedagógico, de natureza científica. Isso significa 

que um professor de geografia terá o compromisso social, político e pedagógico de ensinar o 

verdadeiro, o certo com relação aos conteúdos de sua disciplina. É o que se costuma falar nos 

meios escolares: o professor Matheus tem domínio do conteúdo.  

Na segunda forma, espera-se ou recomenda-se que o professor considere relevantes as 

características psicológicas de seus alunos e alunas, “seu nível de desenvolvimento, suas 

dificuldades emocionais, sua condição social” (p. 65). 

Em terceiro e último lugar, deseja-se que o professor utilize formas 

metodologicamente corretas para transmitir os conteúdos de “sua disciplina”. O autor ainda 

argumenta que a grande questão é coordenar os três compromissos respeitando-se sua 

especificidade, suas leis, valores e exigências. Todavia, não se pode esquecer que tais 

compromissos precisam estar articulados num plano de integração, de solidariedade ou 

reciprocidade. 

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI (2000) conhecido como Relatório Jacques Delors afirma que os professores possuem um 

papel fundamental na formação de atitudes, sejam positivas ou negativas, em relação aos 

estudos: os mestres devem “... despertar a curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular o 

rigor intelectual e criar as condições necessárias para o sucesso da educação formal e da 

educação permanente” (p.152). 

Em trecho posterior, são apresentadas as seguintes questões: “Quem pode vir a ser um 

bom professor, como descobrir uma pessoa dessas, formá-la e fazer preservar sua motivação, 

assim como a qualidade do seu ensino?” (ib., p. 153). Continuando no espírito dessas 

indagações, o Relatório propõe como novas tarefas educacionais que a escola seja 

transformada num local mais atraente aos alunos e que lhes sejam fornecidas as chaves para 
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uma verdadeira compreensão da sociedade em que se vive. Nesse sentido, é imprescindível o 

papel de destaque conferido aos professores.  

O trabalho docente não consiste simplesmente em transmitir informações ou 

conhecimentos. Trata-se muito mais de transformar tais conhecimentos em problemas a serem 

resolvidos, contextualizando as informações e colocando-as em perspectiva de forma que os 

escolares possam estabelecer ligações entre a sua solução e indagações mais amplas e 

abrangentes. 

Vista a partir dessa ótica, a interação pedagógica tem como um dos seus objetivos o 

pleno desenvolvimento da personalidade de alunos e alunas considerando-se como essencial 

nesse processo o respeito por sua autonomia. Dessa forma, a autoridade do professor 

fundamenta-se principalmente não na afirmação de seu poder, mas na legitimidade do saber. 

Assim, grande parte da força dos professores está nos exemplos que dão: quando 

manifestam sua curiosidade e sua abertura de espírito, quando se colocam prontos a submeter 

suas hipóteses à experimentação, reconhecendo seus erros. Precisam, também, se mostrar 

capazes de transmitir o gosto pelo estudo e pelo saber.  

Como neste item estamos discutindo as questões de natureza educacional, convém 

apresentar um outro teórico preocupado com os desdobramentos educacionais acerca do 

desenvolvimento do juízo moral. Trata-se do pesquisador e educador espanhol Puig (1998), 

para quem a educação moral pretende dar direção e sentido ao ser e ao fazer humanos 

convertendo-se, dessa maneira, no ponto central da educação: a educação moral é um aspecto-

chave da formação humana.  

Para este autor, a educação é um processo de aquisição de informação que se converte 

em conhecimento, valores, em habilidades e em modos de compreensão do mundo. Esse 

processo de aquisição de informação dá forma humana a homens e mulheres. 

Por outro lado, a educação visa preparar os seres humanos para uma adaptação sempre 

inacabada: otimizante, crítica e evolutiva. Um processo que comprometa os sujeitos em uma 

dinâmica de trocas contínuas inspiradas pelo desejo de melhorar a adaptação conquistada na 

etapa anterior. A adaptação a que o autor está se referindo é por ele denominada de adaptação 

crítica: um processo aberto, criativo e evolutivo e que pode ir se aperfeiçoando cada vez mais. 

Em última instância, trata-se de decidir como será a adaptação dos seres humanos ao seu 

meio: como querem viver em relação à natureza, em relação aos seus semelhantes e às 

instituições sociais, e em relação a si mesmos.            
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Portanto, essa forma de adaptação pressupõe decisões livres e responsáveis a serem 

tomadas o que requer dos sujeitos envolvidos o desenvolvimento de um modo autônomo de 

pensar a vida humana.                                                                                                                                      

Uma outra questão diretamente relacionada a essa forma de se pensar a vida humana é 

o conceito de indeterminação antropológica segundo o qual a moralidade compreende o 

inacabamento e a indeterminação humana em que se tem a possibilidade de decidir 

reflexivamente o que fazer com o não-acabamento e a não-programação dos seres humanos. 

Trata-se de um jogo que nos obriga continuamente a construir como queremos ser e o modo 

como queremos viver.  

Dentro dessa visão, a educação moral tem como finalidade ensinar a cada um dos 

sujeitos e aos diferentes grupos humanos a viver no seio de uma comunidade. Isso se explica 

pelo fato de que a construção de nossa moralidade se insere sempre num espaço que é 

eminentemente cultural, social e pessoal. Ou seja, a decisão (moral) sobre como se quer viver 

é, simultaneamente, pessoal e social.  

Um outro elemento que precisa estar presente na idéia de moralidade é uma tensão ou 

tendência, para o bem, para o correto, para os valores ou para aquilo que, em cada caso, seja 

considerado ótimo. Aqui, vê-se claramente uma aproximação sugestiva entre as idéias de 

Taylor, já apresentadas e as de Puig. Assim, a moralidade tem como finalidade a busca 

simultânea e permanente de uma vida feliz e a organização/construção de uma sociedade 

justa.  Portanto, caberia ressaltar as teses de que a moralidade refere-se fundamentalmente à 

regulação dos conflitos sociais e interpessoais. Isto significa dizer que juízos e 

comportamentos morais mais ou menos desenvolvidos compreendem sempre a busca de 

melhores formas de solucionar conflitos humanos atuais ou futuros. Dessa forma, dentro da 

perspectiva que se está enfocando, a moralidade consiste em modos de regular as condutas 

dos sujeitos para tornar possível uma convivência social ótima e uma vida pessoal desejável. 

A proposta de educação moral concebida por Puig (1998) poderia ser resumida da 

seguinte maneira: sendo humana, a moral não pode esquecer seus elementos culturais, 

históricos e sociais e deve ser construída por meio de um complexo movimento de elaboração 

ou reelaboração das formas de vida e dos valores que são considerados corretos e adequados 

para cada situação. Nesse sentido, concebe a educação moral como uma construção dialógica 

e intersubjetiva da personalidade moral. E para o autor, a personalidade moral é vista como 

um resultado da 

síntese da identidade moral procedimental, constituída pela consciência 
autônoma e pelos seus instrumentos de deliberação e ação, com a identidade 
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moral substantiva, constituída pelo conjunto de guias de valor culturalmente                     
estabelecidos e pelas formas de vida que cada sujeito elabora                     
por si mesmo (p.76) 
 

Ao falar de personalidade moral, Puig (1998) nos remete à noção de consciência moral 

autônoma como sendo um componente constitutivo daquela por meio da qual consideramos 

fatos e decisões humanas como sendo morais. Ao adquirirmos a capacidade de atribuirmos 

valores, pensar e decidir por nós mesmos sobre os próprios valores, pensamentos e decisões, 

passamos a ser juízes de nós mesmos. Nas palavras do autor, “a consciência moral abre a 

possibilidade do juízo valorativo” (ib., p. 78).  

Assim, quando falamos de consciência moral autônoma, estamos nos referindo à 

capacidade de orientar-se moralmente, quando os fundamentos e as razões evocadas para tais 

decisões residem no próprio sujeito. Em outras palavras pode-se considerar a consciência 

moral autônoma como   

a possibilidade de mediar dialogicamente com os demais a própria 
identidade biográfica e a justificativa de critérios e de comportamentos 
morais (...) a consciência é um regulador moral que apela para princípios 
metamorais. Não apresenta soluções concretas, mas mecanismos para 
realizar novas soluções (ib., pp. 87-92)  
                      

Ademais, é importante frisar que a consciência moral autônoma é construída por 

múltiplos e diversos processos intersubjetivos e discursivos que acontecem num contexto 

social, concebido como complexo e contraditório. Para finalizar, convém destacar 

resumidamente os procedimentos que a consciência moral lança mão para julgar, da melhor 

forma possível, os conflitos morais.  

Um dos instrumentos utilizados é o juízo moral podendo ser entendido como a 

faculdade que permite aos sujeitos formar opiniões racionais sobre como a realidade deve ser. 

Ou seja, o juízo moral permite aos seres humanos conhecer as coisas como são colhendo 

informações esclarecedoras para se determinar o que e como deveriam ser. Trata-se de uma 

faculdade prescritiva que proporciona uma opinião do correto e do que deveríamos realizar.  

O segundo instrumento constitutivo da consciência moral autônoma é a compreensão. 

Ao contrário do juízo moral que expressa a forma universal e incondicionada da reflexão 

moral, a compreensão salienta a dependência da reflexão relacionando-a a situações concretas 

e contextualizadas. Esse procedimento busca reconhecer as particularidades de cada situação, 

as respostas emitidas diante das situações como produto não só da razão, mas da consciência, 

do sentimento de eqüidade, da benevolência, da conciliação e por que não dizer do amor 

também.   
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Dessa maneira, a compreensão auxilia a reflexão ética a estabelecer o que é justo e 

correto para cada situação concreta e particular. Podendo ser concebida também como um 

movimento que vai do todo às partes e das partes para o todo. A compreensão permite que 

sejam captados os significados das situações morais concretas dentro de uma dinâmica que 

atende simultaneamente as especificidades e contornos de cada situação e as prescrições 

incondicionadas do juízo moral.                                          

O terceiro e último procedimento constitutivo da consciência moral é denominado de 

auto-regulação mediante o qual o sujeito realiza esforços objetivando dirigir por si mesmo a 

sua conduta. Trata-se de um processo pelo qual as pessoas intensificam a relação consigo 

mesmas buscando, de um lado, articulando um alto nível de coerência entre o juízo e a ação 

moral e, de outro, construindo progressivamente um modo de ser pessoal realmente desejado. 

Nesse contexto, temos um sujeito transformado em condutor de seus próprios atos e 

protagonista de sua conduta e de sua história. 

Vê-se por todas as considerações explicitadas até o momento o quanto essas idéias 

podem ajudar a interpretar as condutas dos professores e professoras que foram pesquisados, 

no sentido de buscar compreender através das representações que fazem de si que lugar a 

moralidade (a virtude do amor) ocupa no conjunto dessas representações. Isso significa, 

outrossim, entender como esses professores e professoras julgam a si próprios, seus atos, suas 

decisões e, sobretudo, sua forma de se posicionar como um sujeito ativo tanto moral quanto 

eticamente. 

Passemos agora a conhecer como foi realizada nossa pesquisa empírica.  

 

 

                             Capítulo VII – A Pesquisa 

 

7. 1 – Apresentação do Problema 

           

Embora se saiba que há inúmeros problemas na Educação Brasileira como um todo, 

em todos os níveis de Ensino, é sabido também que a Educação Escolar continua sendo 

valorizada pelos estudantes como algo importante em suas vidas. Para isso, basta darmos uma 

olhada em recentes resultados obtidos em uma pesquisa realizada por Harkot-de-La-Taille e 

La Taille (2006) e comentada posteriormente por La Taille (2006) com 5 mil alunos do 

Ensino Médio, da Grande São Paulo, de escolas públicas e privadas. Observou-se entre os 

resultados obtidos que 71% dos alunos, em média com 17 anos, avaliaram que os professores 
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são muito importantes para o progresso da sociedade sendo que 27% dos pesquisados 

consideraram os professores importantes. 

Por outro lado, 59% disseram que confiam na Instituição escola e 12% que confiam 

muito. Acreditamos que esses dados apontam para questões importantes, ou seja, que nem 

tudo está tão catastrófico assim. 

Além disso, pesquisa realizada durante 2 anos, com 52.000 sujeitos, 1.440 escolas nos 

27 estados da federação, em parceria entre o Laboratório de Psicologia do Trabalho da UnB e 

a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apontou que 86% dos investigados 

consideram-se satisfeitos com o seu trabalho mesmo com as dificuldades que enfrentam 

(Codo, 2006, pp. 100-101). 

Ainda que esses indicadores apontem que há também motivos alentadores no contexto 

educacional brasileiro, fomos motivados a buscar e investigar outras questões no que diz 

respeito à figura de nossos educadores. Assim, chegamos à formulação do seguinte problema: 

        

. Que representações professores de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental fazem de si? 

. O Amor está presente nessas representações? 

 

Com base nessas duas questões, chegamos a seguinte Hipótese: 

. O professor que se representa como um amoroso sente-se satisfeito e realizado 

profissional e pessoalmente. 

Queremos esclarecer que nossa hipótese tem muito mais um caráter de problematização e 

questionamento do que propriamente a comprovação estatística da mesma. 

 

Objetivo Geral - Investigar sobre o Amor como um elemento importante nas Representações 

de Si de professores do EF (Ensino Fundamental – 5ª à 8ª série). 

 

Objetivos Específicos 

. Evidenciar que valores são defendidos pelos professores; 

. Identificar que razões e motivos são usados para justificar a escolha de professores em 

permanecer exercendo sua atividade profissional. 

. Discutir sobre a vinculação afetiva dos professores com o exercício do Magistério 

. Evidenciar os atributos destacados pelos professores em suas representações de si. 
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                                               MÉTODO 

. Participantes – 60 professores do Ensino Fundamental, de Escolas Privadas de diferentes 

cidades brasileiras: São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Americana e Belém do 

Pará.  

Desse total, 83,32% estão situados na faixa etária que vai dos 31 aos 60 anos, confirmando 

uma tendência nacional de que é cada vez mais inexpressivo o ingresso de jovens (18 a 24 

anos) na carreira docente. Com relação ao tempo de serviço, 58,2% têm entre 11 e 40 anos de 

atuação como professores; dos 60 investigados, 61,66% têm cursos de pós-graduação e 68,3% 

são do sexo feminino. Entre os participantes, há representantes de todas as áreas de 

conhecimento: História, Geografia, Ensino Religioso, Matemática, Física, Biologia, Línguas, 

Educação Física, etc. 

 

Instrumentos/Procedimentos – Utilizamos como instrumentos de coleta de dados de  

nossa pesquisa: 

. Um documento escrito pelos professores denominado de Memorial; 

. Uma entrevista individual realizada com professores que tiveram seus textos 

selecionados a partir de alguns critérios que serão expostos no capítulo seguinte (resultados e 

discussão). 

Tanto o documento escrito quanto a entrevista foram realizados em salas cedidas pelas 

coordenações e direções das escolas onde a pesquisa foi realizada.  

Para o documento escrito, tivemos um encontro com os possíveis participantes, onde 

expusemos os propósitos de nossa investigação, convidando-os a participarem de forma 

voluntária. Apresentávamos um documento elaborado por nós e pela orientadora de nossa tese 

(Profª Drª Maria Thereza Coelho de Souza) autorizando-nos junto às direções das escolas a 

realizar a coleta de dados.  

Em geral, passada essa primeira etapa, tínhamos uma primeira conversa com os 

prováveis participantes da pesquisa, onde fazíamos uma breve apresentação pessoal e 

expúnhamos brevemente os objetivos da pesquisa, informando que alguns professores seriam 

selecionados e poderiam vir a participar da etapa seguinte que seria uma entrevista individual 

a ser agendada posteriormente. De um modo geral, sempre fomos bem acolhidos pelas 

escolas, incluindo direção, coordenação pedagógica e os professores que aceitavam colaborar 

com a pesquisa.  

Quase sempre, realizávamos essa 1ª parte da coleta, logo na primeira visita às escolas. 

Pedíamos que os professores lessem atentamente as instruções da folha que orientavam a 



 73

elaboração da redação (Memorial) respondendo à pergunta “Quem sou eu como professor(a)? 

Geralmente, as coordenações cediam alguma sala onde os professores, que aceitavam 

participar, pudessem elaborar o referido memorial que ocorria em torno de 30 a 40 minutos, 

sempre com a presença do pesquisador. 

Quanto às entrevistas individuais, os professores foram selecionados de acordo com os 

critérios que serão explicitados posteriormente.   

As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados e foram 

posteriormente transcritas e analisadas. Elas tiveram uma duração média de 30 a 45 minutos e 

também aconteceram nas dependências das próprias escolas.  

                        Capítulo VIII – Resultados e Discussão 

 

8.1 – Representações de Si na Escrita 

 

Apresentaremos a seguir os Resultados que obtivemos a partir de uma análise dos 

Textos Escritos pelos 60 professores Participantes da Pesquisa. 

Conforme foi explicado, os professores elaboraram um texto Memorial respondendo à 

seguinte pergunta: Quem sou eu como professor(a)? Em seguida, esses textos foram 

analisados levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

 

Aspectos Gerais – não diretamente ligados aos objetivos do estudo, como por exemplo: como 

os professores se representam, através de que elementos de que imagens? 

 

Aspectos Específicos – diretamente ligados às questões do presente estudo e que indiquem o 

vínculo do professor com o Magistério: prazer, amor, paixão, compromisso, dedicação e 

responsabilidade. 

 

Outros aspectos foram igualmente considerados: 

. importância atribuída à escola, à educação, ao Conhecimento (incluindo a Disciplina 

ministrada pelo professor); referências explícitas ao desenvolvimento e à aprendizagem do 

aluno.  

As Representações de Si constatadas nos Memoriais foram analisadas e categorizadas 

tomando-se como base as questões já expostas.  

As Categorias foram construídas a partir dos vários elementos e atributos utilizados 

pelos participantes para se representarem enquanto professores. A pergunta deflagradora 
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Quem sou eu como professor? foi formulada com o propósito de fomentar nos professores 

uma auto-reflexão a respeito de Si Mesmo enquanto profissionais num campo específico, o da 

Educação. De fato, a estrutura da pergunta foi pensada para que cada participante pudesse 

usá-la para definir esse Si Mesmo a partir do seu lugar como professor.   

 

O Quadro I apresentado a seguir procura sintetizar as diferentes Categorias que 

pudemos construir a partir dos elementos elaborados pelos próprios professores e encontrados 

em seus respectivos textos. 

Queremos esclarecer, de antemão, que tais categorias não esgotam as múltiplas 

possibilidades de interpretação e classificação desse material. Na construção dessas 

categorias, levamos em conta os critérios que havíamos previamente elaborado como 

referência orientadora para que pudéssemos chegar a uma proposta de categorização, embora 

saibamos que os textos contêm outros elementos que poderão ser explorados de uma outra 

maneira..  

       

 

Quadro I – Categorias construídas para a pergunta Quem sou eu como professor? 

 

                                  Vínculos Afetivos Positivos 

Amor e Paixão pela profissão, pelas pessoas; 
Crença na Humanidade e no Amor; 
Lecionar como forma de viver; 
Realização pessoal e profissional; 
Regozijo com as conquistas discentes; 
Crença no vínculo ensino-aprendizagem e 
nas relações entre os envolvidos 
                                   Dimensão Moral 

Ver-se como honesto e justo; 
Pensar as relações pedagógicas com conteúdos morais: honestidade, 
diálogo, confiança, transparência; 
Ensinar visando à formação do aluno-cidadão e pessoa de bom caráter; 
Valorizar a amizade e a cooperação; 
Sentir-se responsável pelo desenvolvimento global do aluno 
Sentir-se artesão da personalidade humana 
                                      Professor Aprendiz 

Sentir-se um eterno aprendiz 

                                       Vínculo Ambivalente 

Sentir-se desanimado e feliz 
Sentir-se otimista/decepcionada 
Gostar do que faz/sentir-se desvalorizada 
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                                         Outros 

Incerteza quanto aos efeitos do trabalho docente; 
Questionar: o que é e como julgar o aprendido? 

 

 

       VAP - VÍNCULOS AFETIVOS POSITIVOS DOS PROFESSORES COM O 

MAGISTÉRIO 

 

Essa categoria foi construída contemplando as referências feitas pelos participantes: 

. aos vínculos afetivos que estabelecem com o Ensinar, com os Alunos, incluindo aqui 

o Amor, o regozijar-se com as conquistas e descobertas dos alunos; 

.  à importância atribuída à disciplina (área de conhecimento) que lecionam;  

. ao lugar que a profissão de professor ocupa nas suas vidas; 

. à realização e satisfação advinda pelo exercício do Magistério.  

Consideramos a vinculação afetiva como uma dimensão presente e fundamental nas 

Representações de Si dos professores pesquisados e trazemos para nossa discussão a reflexão 

feita, a esse respeito, por Codo e Gazotti (2005 p. 50):  

Motivação, cooperação, boa vontade, cumprimento das obrigações deixam 
de ser tarefas árduas para os alunos. Interesse, criatividade, disposição para 
exaustivamente sanar dúvidas, estimulam o professor. Em outras palavras, o 
papel do professor acaba estabelecendo um jogo de sedução, onde ele vai 
conquistar a atenção e despertar o interesse do aluno para o conhecimento 
que ele está querendo abordar (...) É mediante o estabelecimento de vínculos 
afetivos que ocorre o processo ensino-aprendizagem 

 

As Representações de Si inseridas nessa Categoria contemplam os textos onde os 

professores expressam um Vínculo Afetivo Amoroso com o Magistério, textos esses 

marcados pela paixão, felicidade, amor e satisfação sendo que esse vínculo foi expresso de 

diferentes maneiras conforme poderemos observar. Em alguns deles, elementos como o 

Amor, a Paixão e a Realização advinda do exercício do Magistério aparecem explicitamente; 

em outros, há que se “enxergar” esse Amor pelo Magistério, nas entrelinhas que se insinuam 

no discurso de nossos sujeitos. Em outros, pode-se observar que o Ofício de Ensinar é 

enaltecido, às vezes, até na forma de uma celebração. 

Para efeito de apresentação, trechos desses Memoriais foram agrupados da seguinte 

maneira: 

I - Amor e Paixão pela profissão, pela disciplina ministrada, pelas pessoas. 
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. Sou a pessoa que se apaixonou pelo Magistério (...) gosto de estar em sala de aula ... é um 

trabalho apaixonante; 

. Sou apaixonado pelo meu trabalho. Amo o que realizo, meu trabalho, minha profissão; 

. Me apaixonei pela profissão e tenho noção da importância que tenho para a vida de meu 

aluno; 

. Para ser um bom professor é preciso ter paixão pelo que faz; 

. Sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão, procuro dar o máximo de mim para 

realizar um bom trabalho (...) sou uma pessoa apaixonada pelo que faz afetiva, dedicada; 

. Sou apaixonada pelas pessoas (...) Tenho vínculos definidos com o Magistério; gosto do que 

faço, do ambiente de trabalho, das respostas que vêm dos alunos e dos pais. O que importa é 

que o trabalho seja feito com amor; 

. Sou um indivíduo que acima de tudo aposta na relação e na afetividade com o meu aluno; a 

Ciência Biológica é minha paixão, porque não um grande “amor”; 

. Sou feliz e não me imagino em outro lugar/profissão 

 

   II – Crença na Humanidade e no Amor 

. Sou uma professora que acredita no ser, no amor, pois, o nosso trabalho é com vidas, seres 

em formação; 

. Tornei-me professora, acreditando e lutando por uma educação de qualidade, com respeito, 

com amor; 

. Eu sou um profissional que acredita e aposta no homem. Reconheço que nossa sociedade 

tem crateras sociais enraizadas pelas diferenças, principalmente econômicas. Entendo que 

como professor tenho a tarefa singular no processo de aproximação dessas bordas 

 

III – Lecionar como forma de viver 

. Lecionar, para mim, não é só uma forma de ganhar a vida e sim de viver; 

 

IV – Realização Pessoal e Profissional 

. Estou completamente satisfeita com a profissão: adoro o que faço, tenho determinação e 

persistência, quando penso que sou uma educadora e responsável pelo aprendizado dos 

alunos. Ser uma educadora é ter acima de tudo vontade de proteger, ajudar, educar, amar, 

acreditar no próximo; 
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. Todas as minhas principais conquistas na vida, sejam materiais ou não, vieram da profissão 

de professor (...) Sou professor por opção e sinto-me completo nela (profissão) apesar das 

dificuldades todas que esta escolha me impõe; 

. Sou uma professora com muitas realizações, trabalho num local especial, gosto de estar 

com os meus alunos; 

. Sou um profissional da educação realizado, bem humorado e consciente dos avanços e 

percalços da educação no Brasil; 

 

 

 

V – Regozijo com as conquistas discentes 

 . Acredito que a educação transforma, proporciona uma visão de mundo muito mais ampla. 

Gosto de vê-los “descobrindo”, olhinhos brilhando ao conseguirem alguma superação. Não 

consigo deixar de me empolgar com as conquistas das crianças; 

. Na sala de aula, sou alegre. Gosto de construir conceitos com os alunos antes de aplicá-los 

e vibrar com suas descobertas [dos alunos]; 

 

VI – Crença no vínculo ensino-aprendizagem e nas relações entre os envolvidos 

. Acredito na educação, principalmente no vínculo que se cria com o aluno ao ensinar, se eu 

não conseguir estabelecer este vínculo não vou conseguir transmitir aquilo que eles devem 

aprender; 

. Educadora preocupada com os conhecimentos, informações, idéias, conceitos, valores, 

procedimentos e sentimentos que transmite, troca, recebe, reflete, avalia e compartilha com 

seus alunos e automaticamente famílias. Também, uma pessoa aflita que quer “dar conta” 

porque acredita, do vínculo entre ensino e aprendizagem e nas relações entre os envolvidos 

(professor-aluno, aluno-aluno e até mesmo, escola-família);  

. Creio fazer parte de um grupo privilegiado... e a luta maior dessa jornada é poder levar o 

conhecimento ao aluno; o aluno ao conhecimento; fazer o aluno transformar ou construir seu 

próprio conhecimento  

 

Consideramos que as declarações acima apresentadas conseguem ilustrar de uma 

forma bastante significativa as questões colocadas como norteadoras de nosso estudo já 

apresentadas anteriormente.  
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Como veremos na Tabela I, dos 60 professores participantes dessa primeira fase da 

pesquisa, 36 se encontram na Categoria Vínculos Afetivos Positivos sendo que alguns 

explicitam textualmente sentimentos experimentados pelo exercício e pela vivência do 

Magistério tais como: a paixão, a felicidade, a alegria e a satisfação. Acreditamos que tal 

número é “simbolicamente expressivo” pois nos aponta para a possibilidade de encontrar 

docentes com as características de um professor “amoroso”.  

E já que estamos falando de Amor, recordemos com Sponville (2000) que o Amor é 

força, potência que faz agir. Portanto, constatar numa pesquisa professores declarando-se 

amorosamente vinculados ao seu ofício de ensinar, revelam-nos, mesmo que numa primeira 

abordagem ao problema, um panorama razoavelmente promissor a respeito de uma parcela de 

nosso professorado.  

Não há alegria que não seja de amar. Toda alegria é amor. Quando nos regozijamos 

com, é isso que se chama amor. É o amor que se regozija e compartilha. 

Mesmo que muitos dos participantes pareçam estar ainda muito focados no seu próprio 

desempenho, consideramos relevante que vários professores expressem felicidade, satisfação 

e realização pessoal e profissional. Se aceitarmos a idéia de que é possível que esse 

sentimento de felicidade, essa satisfação estejam contemplando os alunos dentro desse 

horizonte, acolheremos de bom grado essas Representações de Si considerando-se já um 

indício interessante do nosso objeto de estudo:  um indi considerando-se jalunos dentro desse 

horizonte, acolheremos de bom grado essas Representaç por serem professores.����� 

 

      

DME – Dimensão Moral do Educador 

Nessa categoria, inserem-se os textos em que os professores se representam por meio 

de conteúdos morais tais como: honestidade, justiça, transparência, cidadania, 

responsabilidade. Chamamos a atenção para o fato de que ao se representarem usando tais 

conteúdos, os docentes fazem referência às relações interpessoais estabelecidas no cotidiano 

da sala de aula. Ou seja, nessas representações é possível constatar que os professores fazem 

uma reflexão sobre a dimensão moral como um componente importante na sua identidade, 

sempre levando em consideração a presença dos alunos. Esse ponto ficará mais claro quando 

nos detivermos sobre esses textos. Dessa categoria, fazem parte 13 memoriais que 

apresentamos a seguir: 
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Professor I: Vejo o meu papel como uma pessoa honesta, justa e facilitador da aprendizagem, 

engajado em construir pessoas melhores. Tenho como objetivos formar pessoas pensantes, 

participativas e educadas; 

 

Professora II: Procuro estabelecer com a classe uma parceria baseada nos princípios da 

transparência, honestidade e diálogo (...) Ser professora é ter um ideal de vida em que 

prevaleçam questões de cidadania e ética (...) É fazer com que as pessoas que comigo 

convivem tenham senso de justiça e sejam cidadãos realmente participantes  na sociedade; 

 

Professora III: Sou alguém que constrói relações de sala de aula baseadas em três pontos que 

considero essenciais: confiança, afetividade e transparência; 

 

Professora IV: Nesses 22 anos de sala de aula, levanto questões relacionadas à ética, 

cidadania, a valores humanos; 

 

Professor V: Vejo-me como um professor preocupado com a formação global do educando. 

Otimista, procuro fazer o melhor pois aquele jovem precisa de atenção e formação para que 

possa tornar-se um cidadão consciente e responsável; 

 

Professor VI: Uma pessoa capaz de influenciar o processo de formação psicológica do aluno, 

contribuindo para que ele seja uma pessoa de bom caráter; 

 

Professor VII: Procuro ter uma atuação no sentido de contribuir na educação e formação de 

meus alunos para que sejam efetivamente agentes da história, cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade 

 

Professor VIII: Sou uma pessoa interessada no conhecimento, o contato com pessoas me 

agrada muito. Sinto que tenho uma responsabilidade muito grande nas mãos, me vejo como 

uma referência importante para os alunos. Estou constantemente reavaliando minhas aulas. 

Todo mundo merece o melhor, e nós professores, idealistas por natureza, também queremos 

formar pessoas melhores. 

 

Professor IX: Acredito no contato, no diálogo e principalmente na amizade ... quero meus 

alunos comigo de mãos dadas para juntos chegarmos a concretizar o melhor de nós 
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Professor X: Eu professora S., sou responsável no meu compromisso com a educação 

 

Professor XI: Temos nas mãos, no olhar a responsabilidade de passar adiante esperança, 

confiança, segurança, compromisso, carinho, compartilhamento de conhecimentos e emoções 

 

Professor XII: Acredito que ser um/a professor/a é, antes de qualquer coisa, ser um/a 

artesão/ã da personalidade humana, contribuir para o desenvolvimento da personalidade 

dos/as alunos/as é condição sine qua non para que se possa exercer o magistério de forma 

efetiva 

 

Professor XIII: Uma pessoa dedicada, responsável e preocupada com o desenvolvimento 

físico e mental do aluno. A minha responsabilidade é de conduzir este aluno para que o 

mesmo chegue ao final da meta a qual foi proposta com satisfação. Para que eu consiga 

chegar a este objetivo dedico-me bastante, buscando mais conhecimento 

 

PA – Professor Aprendente 

Os professores inseridos nessa categoria se representam como aprendizes, 

considerando que esse auto-atributo como importante para o exercício do Magistério.  

Cremos que é um indicador positivo quando os próprios educadores, mestres ou 

professores se colocam no lugar de aprendiz uma vez que uma das funções de um educador é 

despertar e fomentar nos discentes o desejo de aprender novos conhecimentos, fazer novas 

descobertas (Savater, 2000; Contreras, 2002).  

Seguem abaixo trechos dos Memoriais desses educadores 

 

I - Ser professora é uma vocação e um eterno aprender a aprender, aprender a ser, aprender 

a fazer, aprender a estar 

  

II – Eu continuo aprendendo cada vez mais buscando todos os tons de informações (...) para 

que o alunado dê mais valor à arte e também ao conhecimento popular e acadêmico 

 

III – Sou o professor que tenta aprender no dia-a-dia: nos estudos particulares, no trato com 

os alunos e colegas de trabalho 
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IV – Eu sou aquela professora que acredita que a educação se constrói a cada dia, seja pelos 

pequenos gestos, troca de olhares, troca de informações e a cada situação inesperada. Sou 

aquela que acredito que não posso ensinar algo a alguém se não estiver pronta para de 

repente aprender 

 

V – Estou sempre me auto-avaliando ou analisando.Preciso aprender muito e o dia-a-dia é o 

melhor professor. Aprendo com os acontecimentos em sala de aula; revejo posições a partir 

de decisões que tomo e considero erradas. De uma forma simples tento passar as 

informações para os alunos, tento fazer com que eles saibam relacioná-las com o seu 

cotidiano (...) sou uma eterna aluna, sempre pronta para aprender e rever posições  

 

VAM – Vínculos Ambivalentes com o Magistério 

Nessa categoria, inserem-se os professores  que apresentaram um vínculo ambivalente 

com a sua profissão, ou seja, um vínculo que oscila pólos, às vezes, até antagônicos. Vejamos 

alguns trechos: 

 

I – Como professora-educadora sou muito “otimista” (...) No geral “Já morri de amores pela 

minha profissão (...) admito que diante a tantas decepções e frustações, hoje sou menos 

idealista e sonhadora”. É preciso muita doação 

 

II – Como professor, procuro ser o melhor. Procuro ser carismático e agradável. Como 

professor procuro ser exemplo de disciplina, de dedicação, de amor ao que faço. Como 

professor, me sinto insatisfeito. Às vezes, desanimo, às vezes acho que tudo vai melhorar. 

Como professor procuro ser feliz. 

 

III – Sou uma profissional que gosto do que faço, porém atualmente sentindo dificuldades em 

manter este sentimento em decorrência de uma série de problemas. Nós educadores de hoje 

estamos cada vez mais desvalorizados em todos os sentidos. Eu como educadora hoje me 

sinto triste frustada e inquieta com toda situação 

 

Outros  

Essa Categoria compreende os Memoriais que não apresentaram elementos que 

permitissem ser classificados nos outros tipos já apresentados.  
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Professor I – Não me lembro de querer ser professor; estar professor, hoje, é o que sei por 

enquanto; ser professor é dedicar cuidadosamente meu hoje ao seu amanhã que não sei qual 

é. É olhar para mim. É aprender (...) com você 

 

Professor II – Eu, como professor, estou quase realizado, sendo meu sonho maior, ministrar 

aulas em uma faculdade, faço o que gosto. Tenho esperança que ainda seremos reconhecidos 

 

Professor III – Tenho muitos sonhos profissionais que vêm mudando com o tempo à medida 

que os realizo e substituo (...) O principal me parece ser como me relaciono e faço a matéria 

que leciono ter espaço no dia-a-dia do alunado 

 

 

          Tabela 1 – Distribuição das Categorias construídas sobre as Representações de Si 

constatadas nos Memórias escritos 

Categorias                   N                    % 

VAP                36                  60 

DME                13                  21,7 

PA                  5                    8,3 

VAM                  3                    5 

Outros                  3                    5 

Total                60                   100 

 

VAP – Vínculos Afetivos Positivos dos Professores com o Magistério; 

DM – Dimensão Moral do Educador; 

PA – Professor Aprendente; 

VAM – Vínculos Ambivalentes com o Magistério 

Outros 

 

Sobre a Tabela acima apresentada, é interessante ressaltar que o maior percentual 

observado se concentra na categoria VAP (60%) e os 13 professores os quais representam o 

segundo percentual observado (21,7%) encontram-se no grupo que, embora não possam ser 

classificados como amorosamente vinculados à docência, ou seja, não tenham usado termos 

que expressem sentimentos explicitamente amorosos, utilizaram atributos refletindo uma 
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visão bastante positiva de si como pessoas e profissionais. Isso confirma as idéias de Taylor 

(1997) para quem a questão da identidade, o saber quem se é implica em estar orientado num 

espaço moral onde se colocam questões sobre o que é bom ou ruim, o que vale ou não vale a 

pena ser feito, as coisas que têm importância para o indivíduo e o que considera trivial ou 

secundário.  

Além desses aspectos, temos também professores que se consideram responsáveis pelo 

aprendizado de seus alunos, participam de forma especial da formação de seus educandos e se 

sentem confiantes nas possibilidades positivas dos seres humanos. Ter encontrado docentes 

que se declaram abertos ao diálogo, ao construir e ao partilhar nos remete às idéias 

piagetianas sobre o desenvolvimento do juízo moral humano, sobre a importância de se lutar 

por uma educação que valorize relações de cooperação, o respeito mútuo e a construção da 

autonomia em suas múltiplas dimensões (1930/1996; 1932/1977).   

Assim, professores curiosos, interessados no conhecimento, preocupados em fomentar 

e desenvolver o interesse pelo saber, pelo construir e pelo seu próprio crescimento e pelo 

desenvolvimento dos alunos convergem com a posição de vários teóricos que valorizam os 

mestres que fomentam as paixões de seus aprendizes por novos saberes, novos 

conhecimentos. Acrescente-se a esses aspectos, a crença positiva depositada por alguns de 

nossos sujeitos no potencial positivo da educação encarada como algo que se constrói na 

experiência cotidiana, do dia-a-dia o que faz nos aproximarmos mais uma vez das reflexões 

piagetianas segundo as quais o conhecimento se desenvolve, entre outras coisas, por meio de 

experiências vividas, elaboradas e re-construídas. 

O professor que se coloca também no lugar daquele que está sempre aprendendo 

incentiva seus alunos a se posicionarem de forma semelhante diante do conhecimento. O 

mestre é aquele que aponta para seus aprendizes o caráter instável e provisório de todo e 

qualquer saber; portanto, questões deixadas em aberto podem se transformar em disparadores 

essenciais para desencadear o “desejo incessante de conhecer o mundo e a si mesmo” (Dozol, 

2003, 23). 

Dentro dessa perspectiva, cabe ao mestre despertar a fome de mais aprendizados, de 

mais conhecimentos. Segundo Savater (2000), a educação encontra seu mais legítimo sentido 

conservando e transmitindo “o amor intelectual ao humano” (p. 211, grifos do autor).  

Portanto, cremos ser bastante promissor observar docentes que se encaixam nesse 

perfil. E relembremos com Contreras (2002) que uma das dimensões fundamentais na 

docência é a dimensão moral. Ou seja, as preocupações e as intervenções pedagógicas dos 
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professores devem estar voltadas para a formação de pessoas críticas e o desenvolvimento dos 

discentes em todos os aspectos: cognitivo, afetivo, social, cultural e moral.                                     

Se observarmos novamente a Tabela 1, constataremos que os professores inseridos na 

categoria VAP, os que se encontram na categoria PA e aqueles situados na categoria DAM 

perfazem 90% do universo de 60 docentes que participaram da pesquisa. Esse dado, por si só, 

se revela como bastante expressivo, pois corresponde a 54 docentes que se representam de 

forma bastante positiva: seja afetivamente vinculado ao Ensinar; seja como professores que se 

percebem e se representam como agentes co-responsáveis da formação sócio-moral de 

crianças e adolescentes; seja, por fim, como mestres e educadores sempre prontos a aprender 

engajados num movimento contínuo de renovação e evolução pessoal e profissional. 

 

 

8.2 - Representações de Si nas Entrevistas 

Participaram dessa segunda etapa de nossa investigação, 19 professores, dos quais 9 

trabalham em uma escola particular da Grande São Paulo e 10 em uma escola particular da 

cidade Belém do Pará. Os participantes foram selecionados de acordo com os critérios já 

apresentados em outra parte do trabalho.  

Queremos esclarecer que o Roteiro da Entrevista contemplava um número maior de 

questões sendo que iremos apresentar os resultados referentes àquelas que dizem respeito aos 

objetivos, à hipótese e ao problema da presente pesquisa. Queremos ressaltar também que, 

quando se fizer necessário, os nomes dos professores foram substituídos por nomes fictícios 

para lhes garantir o sigilo. 

Feitos esses esclarecimentos, passemos agora à apresentação seguida da discussão de 

tais resultados. 

Nosso primeiro resultado refere-se à questão “Fale três palavras que te definem, te 

caracterizam como professor(a)” 

As respostas dadas por nossos sujeitos com relação a essa questão foram agrupadas em 

três categorias que apresentaremos no quadro 2 .Consideramos os dados referentes a essa 

questão como importantes, pois refletem uma das possibilidades para acessarmos as 

representações de si feitas pelos professores pesquisados. Por outro lado, ao se descreverem 

através das três palavras solicitadas, acreditamos que fazem emergir algumas das formas pelas 

quais organizam e apresentam as imagens de si construídas ao longo de sua vida.  
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Quadro 2 – Categorias construídas para a questão: “Fale três palavras que te 

descrevem ou te definem como professor (a)” 

Definições Morais  Definições Pessoais  Definições Genéricas 

Amiga 

Amor 

Respeito 

Paixão 

Solidariedade 

Compreensão 

 Paciência 

Responsabilidade 

Compromisso 

Dedicação 

Firme; Dinâmica 

Sensata; Competente 

Exigente; Otimista          

Profissional;  

Artesã; Participativo 

Curiosa; Responsável 

Feliz 

Realizada 

Educador 

Facilitador 

Sensibilidade; 

Paciente 

Interessado 

Respeitador 

Liderança Esperança 

Referência 

Medo; Persistência 

Frustração 

Alteridade Realização 

Aprender; 

Capacidade 

Conhecimento; 

Sensibilidade 

Educação 

Vocação 

Ensinar; Comprometimento 

Informar; 

Objetivos 

Vontade 

 

Ressalte-se que a palavra AMOR apareceu já nessa parte da entrevista para três professores 

quando solicitávamos aos entrevistados que escolhessem três palavras que os definissem ou 

os caracterizassem como professores apontando para sua importância como um elemento 

definidor das representações de si dos docentes entrevistados.  
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Abaixo, apresentamos as definições e descrições a respeito das Categorias que foram 

criadas: 

1) Definições Morais – fazem parte dessa categoria, palavras enunciadas pelos 

professores e claramente referidas a aspectos de natureza moral. Consideramos tais definições 

como morais pois envolvem relações interpessoais onde a presença do outro pode ser 

evidenciada e uma preocupação com o bem estar desse outro que, no caso em questão, são os 

alunos e isso fica bem claro em palavras tais como: responsabilidade, amor, 

comprometimento, amiga,  respeito, compreensão, etc.                   

2) Definições Pessoais – nessa categoria, foram inseridas as palavras que se referem a 

representações que os sujeitos fazem de si de forma adjetivada: artesã, curiosa, sensata, 

exigente, responsável, respeitador  etc. 

3) Definições Genéricas – palavras referentes a aspectos genéricos objetivados das 

representações de si: liderança, frustração, ensinar, informar, etc. 

 

Tabela 2 - Distribuição das respostas (três palavras enunciadas) pelos sujeitos que 

os definem e caracterizam como professor/a 

CATEGORIAS                   N             % 

Definições Morais                  16         28,1 

Definições Pessoais                   21         36,8 

Definições Genéricas                   20         35,1 

Total                  57          100,00 

DM – Definições Morais; 

DP – Definições Pessoais; 

DG – Definições Genéricas.     

Pela tabela acima, observa-se um percentual a ser levado em consideração de palavras 

escolhidas pelos participantes e referidas a conteúdo moral (N-16; 28,1%) e tal dado parece-

nos apontar para o fato de que definir-se moralmente é valor para parte desse grupo de 

educadores.  

O quadro 3 e a tabela 3 nos apresentam de forma categorizada e quantificada, a 

palavra enunciada pelos sujeitos como sendo aquela que foi destacada entre as três que já 

haviam sido previamente apresentadas. Acreditamos que o destaque faz parte de um 

movimento de auto-reflexão e, ao fazerem tal seleção, os professores participantes da presente 

pesquisa escolheram aquela por eles considerada como a mais importante para expressar a 

autocaracterização.  
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As respostas obtidas apontam para um índice interessante de preferências por 

autodefinições de natureza moral. Esse dado nos leva a pensar em como são fundamentais nas 

representações que os professores fazem de si componentes de natureza moral. Por essa razão, 

concordamos com Contreras (2002), ao afirmar que os professores precisam ter consciência 

do seu papel não só do ponto de vista pedagógico, mas também de sua importância como 

agentes co-responsáveis pela formação sócio-moral dos alunos que estão sob sua 

responsabilidade.   

Quando solicitamos aos professores entrevistados que das três palavras apresentadas, 

uma dentre elas fosse selecionada, podemos perceber uma modificação na categorização por 

nós construída. Os dados acima apresentados puderam comportar Definições Morais, 

Definições Pessoais e Definições Genéricas; enquanto que o Quadro 3 e a Tabela 3 apontam 

para a supressão das Definições Genéricas e uma maior concentração de respostas na 

categoria de Natureza Moral.  

 

Quadro 3 – Categorias construídas para a questão: “Das três palavras, destaque 

uma”. 

Definições Morais II Definições Morais I Definições Pessoais  

Amor  

Amiga 

Feliz 

 

Comprometimento 

Responsabilidade  

Respeito 

Dedicação 

Responsável 

Exigente;  

Artesã; 

Interessado; 

Realizada;  

Persistência 

Objetivos;  

Educador 

 Persistência e objetivos foram classificadas como definições pessoais ligadas a 

aspectos mais subjetivos das representações de si. 

Três professores destacaram a palavra Amor para representá-los nessa 

autocaracterização; dois destacaram Dedicação; dois a palavra Amigo.  

As categorias foram definidas da seguinte maneira:  

Definições Morais II – aqui inserimos as palavras destacadas pelos professores mais 

ligadas às Virtudes Morais, situadas num plano mais ético; então, Amor e Amiga podem ser 

consideradas mais éticas no sentido formulado por Comte-Sponville (1999; 2000) e 

endossadas por La Taille (2006)  
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Definições Morais I – inserem-se nessa categoria, as palavras destacadas pelos 

educadores que se referem a aspectos mais ligados ao plano Moral, do Dever. 

Definições Pessoais – palavras destacadas pelos professores mais ligadas a um plano 

mais subjetivo e pessoal.  

Tabela 3 – Distribuição das respostas dos sujeitos com relação à palavra 

destacada. 

CATEGORIAS                   N                    % 

DM II                  07                  36,8 

DM I                  05                  26,4 

DP                  07                  36,8 

Total                  19                 100,00 

            

Como as autodefinições de natureza moral (DM I E II) representam 63,2 % do total 

das respostas dadas pelos sujeitos, consideramos que é importante fazer algumas reflexões 

sobre as implicações de certas palavras que os professores escolheram para fazer sua 

autocaracterização.  

As palavras classificadas como Definições Morais I e II evidenciam algumas 

dimensões que a profissionalidade docente comporta. Uma delas que queremos realçar é a de 

que “... o ensino supõe um compromisso de caráter moral” (Contreras, 2002, p. 76). Ora, uma 

das escolhidas pelos educadores investigados é justamente “comprometimento” que, por sua 

vez, remete-nos à idéia de compromisso. E, aprofundando mais ainda esse ponto, o autor 

afirma que “o professor está comprometido com todos os seus alunos e alunas em seu 

desenvolvimento como pessoas” (ib., p. 76).  

Além desse compromisso com o desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunos, a 

docência implica, necessária e obrigatoriamente, uma “relação com a comunidade social na 

qual os professores devem realizar sua prática profissional (...) A educação não é um 

problema de vida privada dos professores, mas uma ocupação socialmente encomendada e 

responsabilizada publicamente” (ib., p. 79). Portanto, esse compromisso implica uma 

responsabilidade não só com relação à aprendizagem e ao desenvolvimento de seus alunos 

como também com relação à comunidade onde esses personagens estejam inseridos.  

Falar de autocaracterização remete-nos, por sua vez, a um outro pensador muito útil 

para nossa discussão. Trata-se do filósofo Charles Taylor (1997) que nos fala dos marcos 

referenciais os quais proporcionam os fundamentos sejam eles explícitos ou não e a partir dos 

quais formulamos nossos juízos, intuições ou reações morais. Em nosso entendimento, as 
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respostas apresentadas pelos professores nos permitem dizer que seus marcos referenciais 

expressam uma avaliação positiva de si. Como nosso estudo está focado na questão das 

Representações de Si de docentes do Ensino Fundamental, consideramos pertinente a reflexão  

Feita pelo autor acerca da questão da Identidade na medida em que os dois termos podem 

muito bem ser assemelhados.  

Para Taylor (1997), o sujeito definiria sua identidade pelos compromissos e 

identificações que possibilitam o marco ou o horizonte no qual pode julgar e determinar, caso 

a caso, aquilo que é valioso, o que é bom, o certo e o errado. O que se pode e deve fazer e 

aquilo a que me oponho. Enfim, dito de outra forma, trata-se de uma perspectiva ou de um 

horizonte dentro do qual pode assumir ou adotar uma postura.  

Ainda que não tenhamos perguntado diretamente aos professores quem é você, o 

espírito dessa questão encontrava-se presente na orientação que lhes demos ao solicitar que se 

definissem ou se caracterizassem por meio de três palavras. 

E pelas respostas obtidas, podemos deduzir, com uma certa margem de certeza, que 

esse grupo de professores apresenta marcos referenciais bem claros quanto à forma como se 

vêem, embora estejamos pesquisando numa área onde as coisas não são tão claras e óbvias 

assim. Afinal, é o próprio Taylor quem chega a afirmar que nossa identidade, apesar de nos 

proporcionar nossa orientação fundamental, ela é “... de fato muito complexa e multilateral” 

(ib., p. 45). 

Por ora, guardemos mais uma outra definição de Taylor para Identidade, como sendo 

algo que define o espaço das distinções qualitativas dentro do qual vivemos e fazemos nossas 

escolhas. Ou seja, a Identidade humana comportaria compromissos, valorações e 

identificações. Além disso, saber quem se é implica estar orientado num espaço moral, espaço 

esse no qual nos colocamos questões “... acerca do bem ou do mal; acerca do que vale a pena 

fazer ou não, do que tem importância e significado e o que é banal e secundário” (ib., p. 44).  

Refletir sobre como as pessoas se representam ou como se identificam significa 

conceber que as representações de si ou a identidade nunca mudam?  

Apoiados mais uma vez em Taylor (1997), diremos que não uma vez que: “A pergunta 

sobre nossa condição nunca pode ser esgotada para nós por aquilo que somos porque estamos 

também mudando e nos tornando o tempo todo” (ib., pp. 69-70). Assim, as palavras 

escolhidas pelos professores não significam uma cristalização de suas representações de si, 

pois, acreditamos que os seres humanos tornam-se, transformam-se constantemente mesmo 

sabendo-se que possuem “O sentimento de coerência e de permanência, que define aos olhos 

da pessoa sua própria existência” (Perron, 1991, p. 24). 
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No âmbito dessa discussão, La Taille (2002) afirma que: “Quando uma pessoa pensa 

em si, quando representa-se para si mesma, todas as imagens que constrói estão intimamente 

associadas ao bem ou ao mal, ao desejável ou ao indesejável, ao certo ou ao errado, ao bonito 

ou ao feio, e assim por diante (...) Em resumo, conhecer-se implica necessariamente julgar-se 

(p. 61 – grifo do autor). 

Portanto, observar os quadros e as tabelas 2 e 3 nos permite vislumbrar como os 

sujeitos se definem e se identificam enquanto professores bem como os aspectos relevantes e 

significativos das representações que fazem de si.  No geral, pode-se dizer, ainda que com 

uma certa cautela, que esses professores se identificam, se caracterizam de maneira bastante 

positiva e a visão que têm de si enquanto educadores está fortemente atravessada por 

autodefinições morais, confirmando as teses de La Taille (2002) segundo as quais “o homem 

busca ver-se como valor positivo”  sendo que “a busca de representações positivas é uma das 

motivações básicas das condutas humanas” (pp. 65-72).   

Mesmo tendo conhecimento de que há inúmeros problemas no campo do Magistério – 

baixos salários, precárias condições de trabalho, formação acadêmica deficitária entre outros - 

precisando de providências imediatas, consideramos os dados obtidos como um indicador 

positivo de que é possível encontrar professores com representações de si tão avançadas e 

evoluídas.   

Refletir sobre representações de si dos professores pesquisados como um conjunto de 

valores, impressões, imagens e sentimentos, implica pensar que esse espaço psíquico se define 

essencialmente como um “lugar” onde as coisas têm significado e relevância para os 

indivíduos. 

A esse respeito, Taylor (1997) nos afirma que uma das aspirações básicas dos seres 

humanos é a necessidade de estar vinculados ou em contato com aquilo que julgam bom, de 

crucial importância ou de valor fundamental. E isso nos parece bastante evidente nas palavras 

que esses professores escolheram para se autodefinir.  Além disso, as características 

representadas pelas palavras amiga e amor remetem-nos ao tema das Virtudes como 

elementos presentes nas representações de si desse conjunto de sujeitos.  

Parece razoável supor que as palavras escolhidas são consideradas como importantes 

para se caracterizarem enquanto professores. De acordo com Comte-Sponville (2000) “a 

virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o homem 

de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade” (p. 8).  Portanto, virtude é potência 

que nos faz agir na busca e na direção de uma excelência enquanto seres humanos. A virtude 

“é uma disposição, uma potência, uma excelência! ‘Potência de humanidade’” (Ibid, p. 288) 
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O quadro 4 e a tabela 4 apresentam as categorias e os percentuais referentes à questão 

“Fale um sentimento que te define como professor (a)”.  

Ao formularmos tal questão, tínhamos como objetivo investigar que sentimentos 

estariam sendo utilizados pelos nossos sujeitos para se identificarem enquanto professores. 

Trata-se de um complemento importante acrescentando às representações de si feitas pelos 

professores uma idéia de organização, sob a forma de estrutura tal como Piaget (1954/1994) 

discute como sendo um conjunto cujo cerne designa “sua realização, sua estabilidade, ao 

menos provisória e pode ser reconsiderada tendendo no sentido de um equilíbrio terminal” (p. 

197). Relacionar como os professores se autocaracterizam em relação aos sentimentos e os 

identificam enquanto tais nos parecem conter essa idéia de estrutura. 

 

  Quadro 4 – Categorias encontradas para a questão: “Fale um sentimento que te 

define como professor (a)”. 

 SA II SA I SNA 

Amor   

Felicidade 

Paixão  

Alegria 

Sentimento de Satisfação 

Sensibilidade 

Impotência 

Tristeza 

Esperança 

 

Amor (9 vezes); Alegria (2 vezes); Paixão (3 vezes); Felicidade (2 vezes) 

 

 Sentimentos Amorosos II – sentimentos ligados diretamente ao AMOR, como por exemplo: 

o amor, a paixão, a alegria e a felicidade. 

 

Sentimentos Amorosos I – sentimentos ligados indiretamente ao AMOR: sentimento de 

satisfação, sensibilidade. Consideramos esses dois sentimentos como ligados indiretamente ao 

amor ao entendermos que há um certo traço amoroso na satisfação e na sensibilidade. 

 

Sentimentos Não-Amorosos  – sentimentos sem relação com o AMOR. Da impotência e da 

tristeza acreditamos não ser preciso insistir na sua não vinculação como amor. 

Fundamentamos nossa compreensão sobre a esperança nas afirmações de Sponville (2001) 

quando ele nos diz que o amor é potência, é ação, alegria e prazer. Já a esperança nada tem a 

ver com o amor, já que “o prazer, o conhecimento e a ação não têm a ver com a esperança” (p. 

59). 
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Tabela 4 – Distribuição das respostas enunciadas pelos sujeitos com relação ao 

sentimento escolhido 

CATEGORIAS                   N                   % 

SA II                  16                  76,2 

SA I                  02                    9,5 

SNA                   03                   14,3 

Total                  21                 100,00 

 

Ao observarmos mais detidamente a categoria SA II, queremos destacar um dado que 

não está presente na tabela e podemos verificar uma nova configuração já que 09 dos 16 

sujeitos classificados dentro desse nível escolheram o AMOR como o sentimento definidor 

enquanto professores o que dá um percentual de 56,25% e esse dado nos leva a acreditar o 

quanto o AMOR se constitui como um elemento de destaque nas representações de si desses 

educadores, o que nos aproxima de uma primeira possibilidade de resposta ao problema que 

colocamos como fio condutor dessa pesquisa; ou seja, mais da metade dos participantes 

apresenta o Amor como sentimento que os define enquanto professores, o que também nos 

indica que tal sentimento está presente de forma marcante nas representações de si desse 

grupo de professores.   

Mais uma vez, as idéias de Sponville (1998) nos dão a bússola para orientar nossa 

compreensão. Para ele, o prazer, vale mais, a alegria vale mais e o amor vale mais. O amor é o 

próprio bem. A proposta do filósofo é de uma ética do amor: pensar num horizonte onde o 

Amor e a Lei se interpenetrem; onde a lei se dilui no amor assim como o amor, enquanto nele 

não o habitamos, prescreve em sua ausência a lei, posto que o amor, se lá estivesse, nos 

bastaria. Como ele, acreditamos que se trata de passar da moral à ética, portanto, do dever ao 

amor.  

Por outro lado, quando dois professores escolhem a Alegria como sentimento 

autodefinidor, lembramo-nos novamente das idéias de Sponville (2001) para quem “Há 

prazer, há alegria, quando desejamos o que temos, o que fazemos, o que é: há prazer, há 

alegria quando desejamos o que não falta (p.42)”. E é essa alegria que podemos observar na 

resposta da professora Dilma quando lhe solicitamos que nos falasse um sentimento que 

pudesse defini-la enquanto educadora. Sem titubear, ela nos responde: 
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Alegria, porque eu amo o que faço. E quando eu tô trabalhando, é... dando aula pros 

meus alunos(...) eu sinto a energia deles, é...eu consigo passar essa energia pra eles também. 

 

Podemos perceber que Dilma gosta do que faz, alegra-se por isso e estabelece um 

clima onde professora e alunos trocam entre si uma energia que suponho estar plena de 

alegria. 

E tal sentimento pode também ser observado na fala do professor Rodrigo quando ele 

nos diz: 

O fato de tá podendo contribuir pra vida acadêmica, às vezes, até a vida pessoal de 

um aluno (...) acaba sendo muito compensador, alegre, me deixa feliz. 

  

 Os dois exemplos que acabamos de mencionar podem novamente relacionar-se à 

perspectiva sponvilliana para quem isso é aquilo que ele chama de “felicidade em ato”, ou 

“desejar o que temos, o que fazemos, o que é – o que não falta. Em outras palavras, gozar e 

regozijar-se” (ib. p. 49).  

Sentimento muito parecido e intimamente vinculado à Alegria é o Amor que, como já 

mencionado, apareceu como resposta em 09 dos 19 participantes. Como por exemplo, o 

professor Mauro que diz sentir “amor pela Educação”; a professora Nélia que ama o que faz; 

a professora Wendy que acha que o amor pode definir “como completude da vida”; o 

professor Milton afirma que sem o amor não conseguimos fazer nada e para acreditar no que 

se faz, é preciso “ter o amor” ....amor pela profissão e pelos alunos porque os alunos...fazem 

parte da profissão”.  

Amor como desejo, como alegria. Como potência de existir, potência de agir, potência 

de gozar e de se regozijar. 

Dentro dessa ótica, o Amor é concebido como valor supremo e origem de todos os 

outros tendo como seu horizonte, o humanismo prático que implica a afirmação e a defesa da 

humanidade como valor. Como podemos observar com relação a esse aspecto, as idéias de 

Sponville mesclam-se às de Kant para quem a humanidade deveria ser sempre tratada como 

fim e nunca como meio.  

Por sua vez, ainda no campo da Filosofia, Taylor (1997) afirma que os seres humanos 

têm direito à dignidade, à preservação de sua integridade física, não devem ser atacados e 

sendo capazes de desenvolver algum tipo de vida superior. Por outro lado, esse autor nos 

assegura que uma das aspirações básicas dos seres humanos é a necessidade de estar 

vinculados ou em contato com aquilo que julgam bom, de crucial importância ou de valor 
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fundamental. E isso nos parece bastante evidente quando um percentual aparentemente 

expressivo desses sujeitos escolhe o Amor como o sentimento para se definirem como 

professores.  

É como se, através do Amor, os professores nutrissem essa espécie de aspiração básica 

humana de desejar estar vinculados a um valor de importância fundamental. Assim, os dados 

que ora apresentamos nos levam a deduzir que, ao enunciar o Amor como o sentimento que os 

define como professores, os sujeitos pesquisados estão se colocando dentro desse horizonte 

em que o Amor lhes aparece como um valor importante e, poderíamos até arriscar, central. 

Por outro lado, se tomarmos como ponto de apoio a discussão piagetiana acerca das 

relações entre Afetividade e Inteligência, podemos enxergar uma certa aproximação entre os 

conceitos de Amor e o de Interesse. O Amor tomado como Virtude em Sponville (2000) é 

poder que faz agir: “a virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder 

específico que tem o homem de afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade” (p. 

8). E para Piaget (1953/1994), o Interesse é o elemento dinamogenizador e energético das 

ações humanas capaz de mobilizar o Sujeito em direção ao Objeto para satisfazer a 

necessidade identificada. Ora, se o Interesse é esse elemento energético que direciona e 

motiva a ação de busca dos sujeitos, podemos dizer que o Amor tal como pensado por 

Sponville pode ser considerado como similar ao Interesse piagetiano, justamente por ser 

considerado como potência que faz o homem agir, estando portanto ligado também às ações 

humanas.     

 

Os Quadros 5 e 6 e as Tabelas 5 e 6 referem-se à questão que formulamos aos sujeitos 

buscando investigar que valores eles julgavam e defendiam como sendo importantes já que 

estamos vivendo uma época em que muito se tem falado e discutido acerca de valores morais, 

princípios éticos, honestidade e conceitos correlatos. 

Esclarecemos que as Tabelas 5 e 6 serão discutidas conjuntamente já que as 

informações em ambas estão intimamente relacionadas. 

Com relação ao Quadro 5, ao formularmos a pergunta, os professores ficavam livres 

para falar quantos valores quisessem e quais julgavam como importantes para serem citados.  

Já o Quadro 6 concentra as respostas apresentadas pelos professores quando lhes 

solicitávamos que dentre os Valores citados, escolhessem um e justificassem o destaque. 
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Quadro 5 – Categorias encontradas para a questão: “Que valores você defende 

como professor (a)?”. 

VM II VM I              VG 

Companheirismo 

Sinceridade  

Lealdade 

Altruísmo 

Solidariedade  

Amor pela profissão 

Ética  

Honestidade  

Justiça  

Amor pela profissão. 

Amar ao próximo 

Respeito  

Não discriminar 

Compromisso 

Responsabilidade 

Cooperação 

Transparência 

 

Qualidade 

Alteridade 

Não se acomodar 

Disciplina 

Educação 

Troca de Experiências 

Ser muito realista com o 

aluno 

Participação 

Superação 

Paciência; Determinação 

O Respeito foi citado 12 vezes; Justiça (3 vezes); Sinceridade (4 vezes); Solidariedade (6 

vezes); Ética (3 vezes); Honestidade (2 vezes);  

Valores Morais II – valores mais ligados a posturas, princípios éticos e a virtudes tais 

como: lealdade, solidariedade, altruísmo, cooperação; 

Valores Morais I – valores mais ligados à ótica do Dever, ao plano axiológico da 

moral: respeito, compromisso, moral; 

Valores Gerais – valores de natureza genérica: qualidade, educação.  

 

Tabela 5 – Distribuição das respostas sobre os Valores defendidos pelos sujeitos 

enquanto professores (as)  

CATEGORIAS            N           % 
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VM II            24        46,15 

VM I            17        32,7 

VG             11        21,15 

Total             52        100,0 

 

De imediato, queremos chamar a atenção para um dado bastante interessante: na 

Tabela 5 o percentual de Valores Morais (I e II) escolhidos pelos professores é de 78,85% o 

que já é um indício bastante expressivo já que mais de ¾ dos valores escolhidos são de 

natureza moral. Esse resultado corrobora as afirmações de Contreras (2002) segundo as quais 

a docência consiste num exercício profissional de natureza extremamente moral.  Além desse 

aspecto mencionado, o fato de Valores como Justiça, Honestidade, Solidariedade, Sinceridade 

e Ética também terem sido objeto de escolha de mais de um dos sujeitos deixa claro também o 

quanto preocupações e reflexões morais encontram-se presentes nas Representações de Si 

desse conjunto de professores. E nesse sentido, a relevância de um determinado assunto pode 

ser constatada na quantidade de vezes que ele aparece no contexto social. E é fato sabido e 

constatado que a dimensão moral presente na área da Educação vem sendo cada vez mais 

objeto de estudos e debates pelos profissionais que nela atuam. 

Entender por que um número considerável de valores morais foi apontado pelos 

professores será discutido quando formos tecer considerações sobre a Tabela 6. 

 

Quadro 6 – Categorias encontradas para a questão: “Destaque um dos valores 

que você citou”.  

VM III  VM II VM I 

Sinceridade 

Solidariedade 

Honestidade 

Ética  

Transparência Respeito  

Companheirismo 

O valor Respeito foi destacado 11 vezes; a Ética 3 vezes.                

 

Tabela 6 – Distribuição das respostas sobre o Valor destacado pelos sujeitos 

CATEGORIAS                    N          % 

VM III                  06       31,6 

VM II                  01         5,3 
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VM I                  12        63,1 

Total                  19        100,00       

Valores Morais I – valores ligados ao campo mais do dever; 

Valores Morais II – valores considerados intermediários entre a Ética e a Moral; 

Valores Morais III – valores mais vinculados ao campo dos princípios éticos. 

O primeiro sinal que nos chama a atenção com relação a essa tabela é que todos os 

Valores que foram destacados pelos professores podem ser classificados como Valores 

Morais a serem defendidos. E com relação ao Respeito como um dos valores mais destacados 

pelos professores investigados (11), consideramos o quão significativo esse dado se revela, 

pois sabemos, a partir dos estudos piagetianos (1932/1977; 1954/1994), sobre a importância 

de tal conceito para o desenvolvimento do juízo moral.  

De acordo com a teoria piagetiana, nas fases iniciais dessa evolução, no universo 

infantil, há uma relação de dominação do maior em relação ao menor e do mais velho em 

relação ao mais jovem. Temos aí coação, submissão e obediência, ou aquilo que Piaget 

sabiamente denominou de respeito unilateral que no seu entendimento leva a criança a aceitar 

as regras transmitidas pelo mundo adulto, incluindo aí seus pais e professores, tornando-se 

conseqüentemente, “... o grande fator de continuidade entre as gerações” (Piaget, 

1932/1977, p. 93). O respeito unilateral aparece então como motor responsável pela ordem 

absoluta levando a criança a compreender e a julgar as situações e as pessoas, ao pé da letra. 

Engendrado nas relações de coação, o respeito unilateral está na origem da noção do Dever, 

da obrigação moral e da Heteronomia.    

Todavia, quando há cooperação ou “... pura troca entre indivíduos iguais”(ib., p. 

293), estamos diante de uma outra ordem de fenômeno que Piaget denominava de Respeito 

Mútuo. O respeito mútuo aparece como fonte inspiradora da noção do Bem que, por sua vez, 

implica um elemento de Desejabilidade. Enquanto o Dever significa um conjunto de ordens 

mais ou menos idênticas para uma dada coletividade, a noção de Bem implica uma certa 

margem de elaboração pessoal e de uma postura autônoma.  

Piaget propõe como tarefa urgente para a educação resgatar em nossa consciência a 

unidade reconciliando o dever e o bem: Moral e Ética, assinalando-nos que há boas ações sem 

elemento de obrigação. Podemos enxergar nessa reflexão piagetiana a própria idéia da Virtude 

do Amor, pois onde esta se faz presente não se faz necessário o dever: é a própria consumação 

da Moral pela Ética.  

Nesse sentido, se pensarmos que um dos objetivos da educação é trabalhar no sentido 

de construir seres humanos autônomos, cooperativos e voltados para a realização efetiva do 
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Bem, é um dado promissor quando vemos professores citando o Respeito como um Valor a 

ser defendido. Se considerarmos, por outro lado, que na teoria piagetiana, Valor significa um 

investimento afetivo do sujeito em relação a objetos, pessoas e situações, é alentador quando 

um grupo de educadores escolhe o Respeito como um valor a ser defendido já que no 

contexto dessa perspectiva teórica, não dá para se falar de construção da Autonomia moral, 

intelectual e afetiva sem estarmos imersos num contexto onde predominem relações de 

respeito entre as pessoas e especialmente quando se trata de relações pedagógicas entre 

professores e alunos.  

Acreditamos que ao escolherem a palavra Respeito como um valor a ser defendido, os 

sujeitos pesquisados representam-se como um adulto responsável, colaborador pela 

aprendizagem e pelo desenvolvimento daqueles alunos e como alguém que entende que o 

Respeito é uma peça essencial para a construção de relações escolares democráticas e 

conseqüentemente para a formação de pessoas autônomas e mais ligadas na construção de 

uma vida digna e justa para todos.  

Portanto, para se atingir a Autonomia Moral e a noção de Bem, como algo desejável, é 

fundamental a Cooperação. Sem cooperação, já dizia Piaget, não há autonomia. Por isso, 

acreditamos que um dos primeiros passos para construirmos relações cooperativas é a 

presença do Respeito. Além disso, a Cooperação e o Respeito Mútuo são fundamentais para o 

desenvolvimento da Personalidade que, diferentemente do Eu inconsciente do egocentrismo 

infantil e do eu anárquico do egoísmo em geral, aparece como “o eu que se situa e se submete, 

para se fazer respeitar, às normas da reciprocidade e da discussão objetiva” (ib., p. 83).      

Ainda com relação ao Respeito, enquanto valor destacado, convém lembrar as idéias 

de Taylor (ib., p.41). Como já o dissemos em outros trechos do presente trabalho, para esse 

autor, os seres humanos são capazes de algum tipo de vida superior, devem ser respeitados e 

que sua vida e integridade são sagradas ou gozam de imunidade e não devem ser atacadas. 

Quem sabe se os professores, ao destacarem o Respeito como valor, não poderiam 

muito bem estar atravessados por tipo de orientação? Ainda que o sejam, de forma não 

totalmente consciente, essa é a nossa suspeita.  

Por sua vez, esse dado nos remete também às reflexões kantianas para quem os seres 

humanos devem ser tratados sempre e em todos os momentos como um fim e nunca como 

meio. Mais uma vez, é possível enxergar a valorização atribuída pelos professores ao 

Respeito.  Perron (1991) é um outro autor que discute a importância de se pensar as pessoas 

como valor, portanto, dignas e merecedoras de Respeito; Respeito esse mencionado pelos 

professores que se refere exatamente a essa postura de valorização do outro, de 
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reconhecimento. Elemento básico e fundamental para as relações interpessoais, especialmente 

as relações interpessoais que ocorrem no espaço escolar, sejam elas entre professores e 

alunos, entre alunos e entre todos os sujeitos presentes no cenário escolar. Se procurarmos 

inserir os dados colhidos nessa pesquisa num contexto maior, poderemos acolher com bons 

olhos e de uma forma otimista, o fato de haver professores considerando o Respeito como um 

valor tão importante que mereceu ser destacado entre os demais. 

E é esse Respeito considerado como importante e fundamental no ambiente escolar 

que podemos ver nas justificativas dadas pelos professores e que apresentamos a seguir: 

. Professora Dilma – Eu acho que o mínimo que uma pessoa pode ter pela outra é 

saber respeitar as suas diferenças, saber respeitar o ser da pessoa;  

. Perspectiva muito próxima pode ser constatada na fala da Professora Cláudia quando 

justifica ter destacado o Respeito pois acredita que O respeito ao outro, à individualidade 

porque eu acho que esse é o princípio da vida: se eu respeito o outro...eu vou lutar para ser 

respeitado também e eu vou ser uma pessoa digna. Respeitar é ...eu aceitar o outro como ele 

é...se ele tem mais dificuldade: eu aceitá-lo como ele é. O que ele faz, as idéias dele; 

. A Professora Wendy declara que respeitar é você olhar o outro. A partir do momento 

que você passa a olhar para o outro, você consegue é...automaticamente viver todos esses 

outros [valores] que eu coloquei: o Altruísmo, a questão da Alteridade. O respeito pra mim é 

fundamental. 

. Posição semelhante tem o Professor Sílvio quando diz que o Respeito ao próximo é 

essencial. Eu acho que você entender a outra pessoa, é...procurar respeitá-la na condição 

dela, eu acho que é um dos valores mais importantes. 

. De um modo semelhante, a Professora Érika diz que quando não existe respeito tanto 

em relação ao aluno, quanto em relação ao professor, o trabalho fica quebrado. Ou seja, o 

processo ensino-aprendizagem fica comprometido e pode terminar não ocorrendo. Segundo 

essa professora, o Respeito como valor tem que ser trabalhado a todo momento, a cada 

atividade, a cada comportamento...o tempo todo, tanto dentro quanto fora de aula. É na 

vivência, no dia-a-dia. Sua visão de respeito implica no reconhecimento do outro em sua 

singularidade e na compreensão de que professores e alunos desempenham papéis 

diferenciados dentro da relação educativa: Respeito que eu tenho com eles, enquanto 

professora, sabendo que eles estão ali enquanto alunos, que eles têm suas dificuldades, que 

eles têm seus limites...eu enquanto professora e eles enquanto alunos, é...me respeitar com o 

papel que eu tô exercendo naquele momento...enquanto amiga, enquanto companheira [mais 

experiente] com a função de tar ajudando, que eles possam compreender isso. 
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. A Professora Nélia também destaca o Respeito porque acredita que numa sala de 

aula é um ponto fundamental para o professor atingir os seus objetivos; ele tem que ter o 

respeito. Sem o respeito...ele não chega a lugar nenhum. 

Para fazer coro com as falas já apresentadas, pensamos ser interessante trazer para 

nossa reflexão o Valor destacado pelo Professor Renato: o Companheirismo. Vejamos como 

ele justifica seu destaque: 

Porque ele [Companheirismo] puxa os outros. Sendo companheiro de uma pessoa 

próxima a ti é um passo pra tu seres generoso com as pessoas ditas estranhas...por isso eu 

acho que o companheirismo começa com as pessoas que tão próximas a ti e daí tu vais 

expandindo e essa mesma pessoa que tu ajudaste ou tas incentivando, ela mesma, vai passar 

pra outras pessoas e assim vai aumentando cada vez mais esse sentimento. 

A posição desse professor lembra-nos de como é importante buscarmos estabelecer 

relações interpessoais amistosas, mais simétricas e companheiras, de maior proximidade. 

Nesse sentido, com concordamos com a tese de La Taille (2006, p. 143) quando afirma que 

“Alcançar níveis superiores de desenvolvimento, depende, por um lado, da riqueza das 

interações sociais, e, por outro, de um interesse em refletir sobre essa dimensão humana que é 

a moralidade”. Portanto, encontrar um jovem professor que acredita no Companheirismo 

como valor já é um primeiro passo para tentarmos construir relações mais democráticas no 

espaço escolar. 

Igualmente relevante é o dado de três professores citarem a Ética como valor de 

destaque. Por essa razão, trazemos à discussão a fala do Professor Gustavo, para ele: Ética e 

respeito são os valores principais que a gente deve trabalhar em sala de aula. É um valor 

[Ética] que eu gosto de trabalhar comigo mesmo e com os alunos. Indagado sobre o que 

significa Ética, ele nos responde: É você respeitar os seus próprios limites, até onde você 

pode se intrometer na vida de um aluno, até onde ele pode se intrometer na vida de um 

colega. Na seqüência de sua resposta, o professor acrescenta que a Ética serviria como uma 

espécie de referência para as relações interpessoais que se estabelecem no espaço escolar. 

Quando justifica a Ética como valor destacado, diz: quando você tem Ética, você acaba tendo 

respeito. A ética é muito abrangente, abrange muita coisa.  

Ainda discutindo o posicionamento do Professor Gustavo, ele ressalta que seu trabalho 

como educador, em sala de aula, e os projetos realizados pela Escola onde trabalha têm 

ajudado os estudantes a cultivar e expressar respeito por outros seres humanos que atuam no 

contexto escolar. O professor acredita firmemente que os valores que eles [estudantes] 

aprendem na escola, com certeza levam pra outras situações sociais. 
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Os professores que escolhem a Honestidade, a Sinceridade, a Solidariedade como 

valores destacados nos fazem pensar que estamos vivendo em tempos nos quais tais valores 

parecem estar ausentes do mundo. Não queremos imprimir um tom melancólico e pessimista 

mas é só observarmos os noticiários dos jornais, dos meios de comunicação de um modo 

geral, para chegarmos à conclusão de que a reflexão e o debate sobre temas como Moral e 

Ética, Valores mais do que bem vindos: são urgentes e necessários. 

E é essa demanda que podemos observar na fala do Professor Hugo quando ele 

escolhe a Honestidade como valor a ser destacado. Ao lhe perguntarmos seus motivos, ele nos 

respondeu: Pra nós, pro cidadão, principalmente hoje. De imediato pela própria conjuntura 

que a gente tá vivendo. A gente tá pertinho das eleições. Acho que a gente tá se queixando 

muito essa questão da honestidade, a mídia tá falando muito. Acho que é uma questão até a 

gente pensar, parar pra pensar primeiramente na nossa honestidade..  

O professor diz que trabalha a Honestidade em suas aulas de Educação Física e 

complementa: A gente sempre procura referendar...que a gente tá trabalhando com a vida 

das crianças. Até porque assim...mesmo que as crianças não consigam perceber mas a 

mensagem fica ali em alguma caixinha, em algum lugar da vida dela e ela vai ficar tendo 

contato com aquilo e vai refletir. Essa questão da Honestidade é muito importante, não só 

pela necessidade dos jogos em si, mas até pro meio dos colegas. 

Saindo um pouco da esfera de quais Valores são defendidos e destacados pelo grupo 

de professores entrevistados e fundamentados na perspectiva de Comte-Sponville (1998; 

2000; 2001; 2006) segundo a qual há uma estreita vinculação entre Prazer-Alegria-Felicidade-

Amor, formulamos uma pergunta aos participantes para saber o que os alegrava na sua vida 

de professores. Optamos por não apresentar as informações obtidas sob a forma de tabelas, 

mas sim tecer alguns comentários sobre a natureza das respostas enunciadas pelos docentes.  

De um modo geral, os sujeitos declararam que os seguintes motivos os deixam alegres 

enquanto professores: 

. a aprendizagem dos alunos; a autonomia dos discentes para resolverem questões 

relacionadas às atividades realizadas em sala de aula; o desenvolvimento de várias habilidades 

e capacidades manifestadas pelos escolares; reconhecimento social e da comunidade escolar 

pelo trabalho realizado; orgulho por saber que o trabalho realizado contribuiu para o avanço 

dos alunos; a percepção de que o conteúdo transmitido foi considerado importante pelos 

alunos; a alegria contagiante entre professores e alunos; o empenho dos alunos em realizar as 

atividades propostas pelo professor; a felicidade do professor ao perceber que a aprendizagem 

dos conteúdos está vinculada ao seu trabalho; o estar com os alunos, a convivência com eles; 
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estar com os colegas de trabalho, buscar coisas novas; observar que as crianças estão 

satisfeitas com as atividades desenvolvidas e ao ver as crianças satisfeitas e contentes, o 

professor se alegra; possibilidade de aperfeiçoamento; produzir para a comunidade, para a 

sociedade, realização de atividades com a participação do aluno; o professor se alegrar pelas 

manifestações quaisquer que sejam e pela presença do aluno; ver ex-alunos cursando juntos 

com o professor a Universidade; sentir-se participante e co-responsável pela formação moral 

dos alunos. 

De todas as respostas enunciadas pelos professores, queremos ressaltar algumas falas, 

pois consideramos que elas contemplam de forma interessante o perfil do professor amoroso 

que sente prazer e se alegra com o que faz, vibrando e se regozijando com as conquistas dos 

alunos, seu desenvolvimento e sua aprendizagem: 

Professora Regina – O que me alegra sempre é a resposta do aluno, sempre...O 

resultado do processo todo. Então, o crescimento do aluno, em Língua Portuguesa, quando 

ele consegue perceber, numa 6ª série, a intencionalidade de um autor sem que eu 

direcione...essa é uma alegria porque eu vejo a resposta de um trabalho. Tem a busca do 

aluno também; então, isso me deixa bastante feliz. 

Professora Nilma – O que me alegra é chegar no final da aula e ver que as crianças 

estão satisfeitas com a tua aula, que eles aprenderam realmente aquilo que você quis 

transmitir. Isso me satisfaz muito. E quando vê que a criança está satisfeita com a aula, está 

contente e aprendendo, a professora diz: É uma alegria. Eu fico muito contente. A endorfina 

age no corpo e você se sente bem. 

Professor Gustavo – Eu posso definir assim... a gente poderia falar em infinitos: 

pequenos e grandes resultados. Então, eu já cheguei assim...desde quando eu comecei a 

trabalhar...cursando a Universidade, ter [ex] alunos que estavam dentro da Universidade. 

Então, tem essa alegria que você tem imediata e tem aquela alegria de você ver que você vai 

construindo o ser humano, você vai mudando valores pra esse ser humano. 

Professora Dilma – É ver o objetivo alcançado a cada aula; eles entenderem como é 

que funciona o jogo, é...o feedback mesmo, a alegria deles em participar, tudo isso. A alegria 

deles me alegra também e a minha também de poder estar com eles, trabalhando, dando aula 

pra eles. 

 A partir das colocações a respeito dos motivos que alegram os professores 

entrevistados, podemos depreender que a presença do aluno é constante e só isso já garantiria 

motivo para a Professora Martha se alegrar. Todas as outras questões abordadas e 

mencionadas pelos educadores, como por exemplo: a aprendizagem e o desenvolvimento dos 



 103

alunos, suas conquistas realizadas na direção da autonomia, os resultados educacionais 

positivos apontados como fruto do trabalho docente, o se alegrar com a alegria das crianças 

indicam, diríamos, quase com certeza, a presença da Virtude do Amor. Já que para Comte-

Sponville (2006) o Amor reside na Alegria que o Prazer da Ação nos provoca. E isso foi o que 

observamos nas respostas dos professores ao lhes inquirirmos sobre o que os alegrava 

enquanto professores. Foi o que a Professora. Nélia nos disse sentir quando observa que seus 

alunos aprenderam o que ela lhes transmitiu.   

 

Dize-me quem admiras e o que admiras e te direi (talvez) quem és. Com essa variação 

de um provérbio popular muito conhecido, introduzimos uma outra questão que fazia parte de 

nosso Roteiro de Entrevista que objetivava conhecer que pessoas são admiradas pelos 

professores bem como as características dessas pessoas que são valorizadas pelos 

participantes da pesquisa.  

Admiração como valor na perspectiva piagetiana que considera o valor como 

investimento afetivo. Portanto, saber quem os professores admiram (valorizam) e o que 

admiram em tais pessoas podem acrescentar mais elementos para nossa discussão..    

 

Quadro 7 – Categorias construídas para a questão: “Cite uma pessoa que você 

admira. Pode ser um ser humano, do contexto geral ou um educador”. 

PCF PCP POC 

Mãe  

Pai  

 

Coordenadora Pedagógica 

Professor 

Orientadora Educacional 

Diretora da escola  

Paulo Freire 

Madre Thereza de Calcutá 

Autor da Ed. Física 

 

Pessoas do contexto familiar – familiares de um modo geral pai e mãe; 

Pessoas do contexto profissional – pessoas mais ligadas ao ambiente profissional: 

diretores, coordenadores, outros professores 

Pessoas de outros contextos – pessoas ligadas a contextos não profissionais ou 

familiares, como por exemplo, um teórico ou um autor de livro. 

 

Tabela 7 – Distribuição das respostas dos sujeitos para a questão “Cite uma 

pessoa que você admira: um ser humano, do contexto geral, um educador, uma 

educadora, etc”. 
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Categorias               N              % 

PCF              5              26,3 

PCP             11              57,9 

POC               3              15,8 

Total             19             100,00 

 

Sobre a Tabela 7, podemos dizer que 11 professores escolheram como pessoas 

admiráveis pessoas do seu contexto profissional presente ou passado, o que perfaz um 

percentual de 56,25%. Como colocávamos aos nossos participantes que eles poderiam 

escolher qualquer ser humano conhecido, alguém do campo educacional; a escolha ficava a 

critério do professor entrevistado. Nesse sentido, acreditamos que a preferência por esse 

resultado parece indicar possivelmente um efeito da própria estrutura da entrevista realizada e 

também da pergunta formulada, uma vez que sinalizávamos logo no início da entrevista que 

nosso objetivo era investigar o que os entrevistados tinham a dizer sobre questões pertinentes 

ao campo da Educação. E já que estávamos falando sobre Educação, Educadores, é bastante 

compreensível que a escolha tenha recaído sobre colegas de seu contexto profissional.   

Também chama-nos a atenção que mais de ¼ dos entrevistados escolheram pessoas do 

seu contexto familiar; 3 apontaram a mãe como pessoa admirável e 2 disseram que admiram o 

pai. 

Agora vejamos no quadro seguinte o que os sujeitos admiram nas pessoas escolhidas 

como alvo de sua admiração. 
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Quadro 8 – Categorias encontradas para a questão: “O que você admira nessa 

pessoa?”. 

CP – Características Pessoais:  

Percepção das coisas, das pessoas e situações; 

Visão ampla do presente e do futuro; 

Sensibilidade; Capacidade de superação de obstáculos; 

A seriedade no trabalho; criatividade; coragem e garra; 

O conhecimento; O incentivo à educação; 

O estar sempre aberto a novas aprendizagens; 

A vontade de crescer; Simplicidade; objetividade; 

Valorização da Educação; capacidade de renovação. 

Dedicação, persistência; a inteligência; 

Capacidade de articular campos de conhecimento. 

CNM – Características de Natureza Moral: 

Altruísmo; O amor pelas pessoas; Postura de ajuda e doação de si;  

Postura de orientador; O amor pelo conhecimento; 

O valor atribuído ao diálogo e a princípios; O compromisso com a Educação; 

A vontade de produzir para a sociedade e o mundo; O carinho com os alunos 

A sensibilidade para com as pessoas que estão ao seu redor 

CI – Características Instrumentais 

A capacidade de avaliar; A capacidade de equacionar e resolver problemas; O trabalho. 

 

Tabela 08 – Distribuição das respostas dos sujeitos sobre o que admiram nas 

pessoas escolhidas 

CATEGORIAS        N         % 

CP        20        60,6 

CNM        10        30,3 
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CI                    03          9,1 

Total        33                  100,00 

 

Características Pessoais – inserem-se nessa categoria, características mais referidas à 

dimensão subjetiva das pessoas escolhidas, do seu modo de ser e de encarar a vida; 

 

Características Morais – assim classificamos as características admiradas pelos professores 

investigados que refletem atributos das pessoas de natureza moral, tais como: uma postura de 

ajuda e doação de si, quem sabe aqui não poderíamos pensar na Caridade; o valor atribuído 

ao diálogo e a princípios como algo ligado ao Respeito Mútuo; a vontade de produzir para a 

sociedade e o mundo, ligada à Responsabilidade Social e Política do professor; 

 

Características Instrumentais – inserem-se as características mais propriamente didático-

pedagógicas: a capacidade de avaliar, equacionar e resolver problemas 

 

Sobre a Tabela 8, cremos já haver começado a esboçar uma análise quando nos 

debruçamos sobre a Tabela 7 (quem os professores admiram?). Na medida em que estávamos 

dialogando sobre questões pertinentes ao campo da Educação, voltamos a insistir: nada mais 

compreensível que os professores escolhessem pessoas ligadas à Educação e admirando em 

tais pessoas também características e atributos interligados com a Educação. Nesse sentido, 

apoiamo-nos em Tognetta (2006) quando esta autora nos diz que se pode compreender “o Si 

mesmo pela análise de suas referências identificatórias” (p. 157). E esse foi um de nossos 

objetivos ao perguntar aos professores quem eles admiravam e o que eles admiravam nas 

pessoas escolhidas. Ou seja, procuramos ampliar mais ainda nossa compreensão sobre as 

Representações de Si desse conjunto de professores, ao buscarmos relacionar as 

características admiradas nas pessoas que foram citadas com algumas características que 

pudemos perceber nos educadores. Para conferir maior clareza ao que estamos querendo 

ressaltar, vamos nos deter nas respostas apresentadas por três professores. Vejamos: 

O Professor Mauro escolheu como pessoa merecedora de admiração um outro 

professor. de Física  e disse: Eu admiro...eu me espelhei um pouco pela vida dele. Eu contei a 

minha história pra ele. O professor admirado também teve uma origem social humilde, tanto 

quanto o professor Mauro. Ao perguntarmos o que ele admirava nessa pessoa, ele nos 

respondeu: Ele foi um ponto de partida. Eu admiro nele a vontade crescer...ele fala pra gente, 

a gente pode...tem que produzir...não é pra nós...é pro mundo, produzir pra comunidade, pra 
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sociedade. Isso, na verdade, fez eu gostar mais ainda da Educação, sempre trabalhando com 

o ramo da Física.  

Trouxemos o caso de. Mauro para o debate, pois durante nossa conversa ele nos disse 

que uma das coisas que o alegrava em sua vida de professor era ver os resultados produzidos 

por seu trabalho pedagógico. Como por exemplo, o Mural de Física que ficou exposto no hall 

de entrada da escola, o livro que estava organizando e a realização da 1ª Feira Experimental 

de Física do colégio no qual a entrevista aconteceu. Isso tudo era percebido com orgulho pelo 

professor, uma vez que por meio dessas produções, ele acredita que a informação foi passada 

e foi absorvida. Além disso, segundo o docente os alunos construíram o que nós estávamos 

precisando: mostrar que não só a sala que a gente passa informação, o aluno junta as 

informações e mostra pra sociedade que isso é construído. E nessa fala de Mauro, é possível 

reconhecer traços do outro professor que é merecedor de sua admiração: a vontade de crescer 

e produzir não só para a comunidade escolar como também para a sociedade. É por esses e 

outros motivos que ele se julga um apaixonado pela Física, pelo conhecimento. E eu vejo que 

eu posso contribuir muito na Educação; por isso que eu vou pra Física na Educação. Durante 

a entrevista, Mauro me informou estar se preparando para fazer a seleção do Mestrado em 

uma Universidade fora do seu estado de origem. E toda essa fala de Mauro nos leva até La 

Taille (Cortella; La Taille, 2005, pp. 76-77) que acredita  

Que o orgulho do professor, o orgulho que ele deveria ter, residiria no fato 
de que ele é uma pessoa que detém o conhecimento e, portanto, o transmite 
(...) O professor completo, ideal, é alguém que adora matemática, adora 
português, adora geografia, adora aquilo que ele for ensinar e também, 
evidentemente, respeita e se preocupa com a transmissão 
 

Pensamos que algo muito parecido possa estar presente na resposta de Fabiana quando 

escolhe o pai como figura admirável e acrescenta que o admira pelo amor que ele tem com os 

outros, com a gente [família]; o homem que ele sempre foi para educar a gente. Ressalte-se 

que seu pai também é professor e Fabiana foi um dos participantes que, em outros momentos 

da entrevista, demonstrou um vínculo muito forte com o Magistério dizendo amar e sentir-se 

feliz por ser educadora bem como poderíamos arriscar a dizer que considera uma riqueza o 

conhecimento que carrega e tanto se preocupa em transmiti-lo e compartilhá-la o que 

corrobora a citação acima apresentada. 

Podemos continuar a fazer esse exercício de articulação reflexivo quando Sílvio 

escolhe como pessoa admirável uma Orientadora Educacional da escola pública onde ambos 

trabalham. Segundo ele, trata-se de uma pessoa fantástica. Ela tem os braços abertos para 

atender todo mundo, uma sensibilidade muito grande com as questões voltadas para a área 
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educacional mesmo. Eu vejo assim uma pessoa admirada por várias pessoas, sejam alunos, 

sejam pais, sejam professores...justamente por essa característica: estar disposta a ajudar, 

estar disposta a dar um pouquinho de si pra tentar fazer com que aquela pessoa se sinta 

melhor. E essa postura de ajuda, de doação de si foi percebida também em Sílvio quando ao 

falar do saber que carrega se questiona Como é que eu vou ensinar uma coisa pra uma pessoa 

se eu não acredito naquilo; se eu não sou aquilo, num dá. É assim que eu vivo, é assim que eu 

penso, assim que eu sinto, assim que eu enfrento as coisas da vida e eu achar que isso vai ser 

útil pra alguém. Aí, eu me coloco na condição de ajudar. O professor tem que ser verdadeiro. 

Examinemos agora o Quadro e a Tabela 9, onde estão agrupadas e quantificadas as 

informações referentes à pergunta que encerrava a entrevista e que colocamos como uma das 

questões centrais desta pesquisa, ou seja, através das respostas dadas pelos sujeitos 

objetivávamos conhecer e problematizar como o professor encontra justificativas para a sua 

permanência no Magistério: que razões explicitam e como elaboram e explicam os motivos 

que os levam a permanecer sendo quem são: professores. Vejamos as categorias que foram 

construídas para as respostas apresentadas: 
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Quadro 9 – Categorias construídas para a resposta à questão: “O que te faz 

continuar sendo professor(a)?  

RF 

Crença (profunda convicção) na importância da EF para o bem estar das pessoas ; 

Crença de que pode ainda contribuir para a sociedade; 

Múltiplas aprendizagens proporcionadas pelo Magistério; 

RA 

Realização pessoal e profissional (desenvolvimento cultural dos alunos); 

Prazer de fazer esse trabalho (Ensinar e dar aula);  

Prazer de ajudar e ensinar o aluno (diversão);  

Prazer de trabalhar ensinando; 

Amor pela profissão, pelas crianças. O trabalho é recompensador; 

Gostar de dar aula (bem estar); gostar da relação com o aluno; partilhar conhecimento; 

Vontade de ser professor; amor pela profissão; 

 Gosta de ensinar, de contribuir. Sente-se apaixonado pela profissão; 

Gosta do que faz; sente-se feliz no trabalho; 

Prazer (liberação de endorfina); sente-se feliz ao ver os alunos felizes; 

Paixão pelo ensinar; pela sala de aula; alegra-se com a aprendizagem dos alunos; 

Paixão e Amor pelo que faz; cumplicidade com os alunos; 

RI 

Acreditar na profissão. O Encantamento pela docência (Ensinar e Aprender); 

Ser idealista e tentar realizar sonhos idealizados; 

Lutar por um Mundo melhor. Papel decisivo do professor. Importância da troca. Prazer em 

sentir-se e saber-se importante para o outro; 

Acreditar na valorização do Magistério. Profissão trouxe mais Alegrias do que tristezas. 
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Razões Formativas (RF) – razões ligadas ao papel formador do professor e na crença dos 

efeitos que o exercício desse papel possa acarretar para o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos alunos; 

 

Razões Afetivas (RA) – razões ligadas aos sentimentos (prazer, amor, alegria, paixão) 

provocados pelo ensinar; 

 

Razões Idealizadas (RI) – razões ligadas a ideais e a um projeto mais amplo de educação; 

 

Tabela 09 – Distribuição das respostas dos sujeitos sobre os motivos que os levam 

a permanecer no Magistério 

CATEGORIAS         N          % 

RF         03          15,8 

RA         12          63,15 

RI         04           21,05 

Total         19           100,00 

 

Sobre o Quadro 9 e a Tabela 9, recordemos que esse era um dos focos principais de 

nossa pesquisa, ou seja, procurar investigar e entender que motivos ou razões levam 

professores do Ensino Fundamental a permanecer no Magistério mesmo sabendo de todos os 

problemas que cercam a educação enquanto Instituição e Prática. 

O que se pode depreender, vistos o quadro e a tabela acima, é que os professores 

entrevistados vinculam-se de forma bastante expressiva com o Magistério, com a Educação e 

apresentam razões bem interessantes para justificar sua permanência como professores.  

Numa primeira observação, constatamos que somadas as duas categorias (RF+RA) 

mais de ¾ dos entrevistados (78,95%) expressou motivos ou razões de natureza Formativa ou 

Afetiva o que consideramos um resultado bastante positivo e isso é o que pode ser visto nos 

trechos de alguns professores que seguem abaixo. 

. É o prazer de tar ajudando o aluno, ensinando (...) pra mim ser professor é como se 

fosse uma diversão – Professora Wendy; 

. Prazer; prazer por, por ...de fazer esse trabalho. É um trabalho que me dá muito 

prazer – Professora Martha; 
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. Eu me realizo sendo professora, eu gosto disso. Eu acho que os meus alunos crescem 

(...) a bagagem que eles saem de História é a bagagem que a gente trabalha com eles, né? - 

Professora Cláudia; 

. É prazeroso você ver que é importante para alguém – Professora Fabiana; 

. Primeiro que eu gosto. Eu gosto de ensinar, de contribuir. Eu diria que é isso: é a 

paixão mesmo – Professor Hugo; 

. É o que eu gosto, o que eu falei: é o prazer que eu sinto em trabalhar. Eu não seria 

feliz fazendo outra coisa – Professora Sílvia; 

. O que me faz permanecer como professora? É eu tar fazendo o que eu gosto. Eu tar 

feliz no...no meu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar – Professora Dilma; 

. O amor pela profissão...a profissão é tudo pra mim. Eu amo o que faço...e trabalhar 

com crianças é algo assim muito recompensador – Professora Érika; 

. Então, essa evolução [da criança] também é muito, muito legal de estar se 

acompanhando. E o que me faz continuar é sempre isso: sempre que tu tens uma criança feliz 

contigo ou tu vês uma criança melhorando o...a auto-estima dela ou o relacionamento dela 

com outras crianças, isso é muito gratificante pra ti. E ao ver uma criança se desenvolvendo, 

feliz de estar fazendo uma determinada atividade, isso provoca no professor Felicidade. E 

complementa: Não sei se pelo que eu te falei, se eu tô vendo um pouco pelos olhos dela ou 

pelos sentimentos dela; eu acho que isso existe muito, existe muito mesmo, comigo pelo 

menos e isso me deixa muito contente, muito alegre, muito feliz – Professor Renato.. 

Mais uma vez, Comte-Sponville é o guia. Amar é gozar e regozijar-se com, no caso 

em questão entendemos que esse grupo de professores sente prazer em ser quem são: 

professores. Por isso dizem tantas vezes que amam o que fazem e se alegram com os frutos de 

seu trabalho, quando observam o desenvolvimento dos alunos e a conquista de novas 

habilidades.  

Pode-se dizer também que os professores situados nas categorias Razões Formativas e 

Razões Idealistas expressam idéias bastante interessantes que nos fazem refletir e reafirmar 

novamente sobre a importância social, pedagógica, ética e moral da Docência. Vamos a eles, 

então: 

. A meu ver, eu acho que eu ainda tenho muito a dar, a contribuir com a sociedade. Eu 

acho assim que ser professor é esse dia-a-dia, o professor vai adquirindo, ele vai 

amadurecendo. Eu acho isso muito pra nossa profissão. Por isso que ainda tenho muito a 

transmitir como professora – Professora Nélia; 
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. O que me faz continuar é acreditar. Acreditar que isso um dia possa se realizar: que 

o professor seja respeitado, mais valorizado. Valorizado em todos os sentidos. Eu tô nessa 

profissão há 16, 15 anos e ela me deu alegrias, mais alegrias do que tristezas – Professor 

Gustavo; 

. Idealista. Essa perseverança que eu comentei até como um dos meus fatores. Esse 

acreditar, né? acreditar na profissão e sonhar. Sonhar, não apenas sonhar e não realizar. 

Sonhar e tentar realizar, tentar colocar em prática – Professor Milton; 

. Conhecimento. Eu acho que a gente aprende muito na sala de aula. Fora da sala, 

normalmente, no nosso dia-a-dia, todo dia, a gente aprende. A gente aprende muito com o 

aluno: aluno, saídas, estratégias, comportamento. Você tem um aluno que você não conhecia. 

Você conhece um aluno que durante 10 anos você não teve igual àquele; aí você prepara o 

planejamento já...quer dizer, que você pode encontrar um aluno dessa forma, no próximo... 

Em seguida, o professor acrescenta que essa dinâmica o mantém no Magistério: Mantém 

porque eu aprendo muito com isso. Ainda com relação a esse ponto, Mauro diz, em outra 

parte da entrevista, que é significativo e prazeroso encontrar ex-alunos, em outras situações 

sociais fora do contexto escolar e ser reconhecido por eles e saber que participou do processo 

de formação dessas pessoas e que elas continuam seguindo seu próprio caminho. 

Por esses depoimentos, pode-se perceber que os motivos alegados pelos professores 

entrevistados para permanecerem no Magistério indicam uma expressividade bastante positiva 

o que acolhemos e saudamos como muito bem vinda. Afinal, ainda que se tenha 

conhecimento de que há muito abandono e desânimo na Docência, encontrar um grupo de 

professores mesmo que não tão numeroso que se percebe e se representa tão positivamente é 

algo que merece nossa atenção e apreço.  

Tendo apresentado e discutido as Representações de Si feitas por professores de 5ª à 8ª 

série do Ensino Fundamental tanto no plano da escrita (Memoriais) quanto nas 19 entrevistas, 

abordaremos algumas questões que consideramos interessantes e da maior relevância para a 

problemática desta pesquisa, bem como os objetivos e a hipótese formulada e que foi 

fundamental em todo o desenvolvimento de nossa investigação.  

Apresentamos a seguir uma série de reflexões com base nos achados mais 

significativos que encontramos nas 19 entrevistas e que corroboram os textos desses mesmos 

professores: 

a) Como já explicitado em diversas partes do trabalho e fundamentados nas reflexões 

de Comte-Sponville a respeito da importância do Amor para a vida humana, os dados que 

obtivemos em nossa pesquisa confirmaram a pertinência de que o professor que se representa 
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em alguma medida de forma amorosa é aquele que sente prazer em compartilhar com os 

alunos o conhecimento que carrega, se regozija, se alegra pelo que faz bem como pelos efeitos 

que produz no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Acreditamos que vários dos 

participantes se inserem nesse grupo; como é o caso da professora Fabiana que considera ser 

muito prazeroso compartilhar seu saber com alunos de diferentes gerações, que diz amar e 

sentir-se feliz por ser professora. E essa mesma educadora justifica sua permanência como 

professora porque acredita que vale a pena lutar por um mundo melhor, percebe-se como 

importante na vida de seus alunos, regozija-se com isso e com eles e sente prazer na troca de 

conhecimentos; 

b) Pode-se perceber um movimento bastante semelhante ainda que com a utilização de 

outras palavras, no professor Mauro que diz alegrar-se com os frutos do seu trabalho, com a 

evolução dos alunos, com o fato de ter se sentido desafiado pela curiosidade demonstrada por 

seus jovens alunos. Nesse ponto, vale abrir um parênteses para trazer à tona uma revelação 

feita por esse docente: ao perceber o desejo de seus alunos em querer aprofundar seus 

conhecimentos a respeito de grandes teóricos da ciência Física, como Newton e Einstein, 

Mauro terminou descobrindo também seu amor pela Física. Segundo seu próprio relato, a 

partir desse encontro pedagogicamente amoroso foi possível construir um “triângulo 

amoroso”: os alunos, o professor, intermediados pela curiosidade de conhecer mais o próprio 

conhecimento que ele carrega. Daí, em diante, o professor “descobriu-se” apaixonado pela 

Física e pela Educação. E nesse entrelaçamento de idéias, descobertas e desejos, as noções de 

Sponville são enriquecidas pelas idéias de Savater (2000) quando este afirma que o professor 

deve se colocar sempre numa postura de incentivo às descobertas dos alunos fomentando 

incessantemente novas paixões intelectuais. Além disso, quando declara ser muito 

significativo encontrar ex-alunos que continuam evoluindo em seu percurso acadêmico, 

Mauro vê-se como tendo tido uma contribuição significativa para tal evolução e isso 

consideramos como um indicador de um professor que se respeita, respeita o aluno e é 

cuidadoso com a transmissão do conhecimento que detém. Que exemplos como esse possam 

servir como uma referência para que mais professores se descubram apaixonados e 

entusiasmados por aquilo que fazem.  

A vontade de produzir, de mostrar para a comunidade e para a sociedade os resultados 

de seu trabalho em um professor que tem tripla jornada de trabalho, está se preparando para 

realizar seleção para o Mestrado em Educação, tem uma média de 2500 alunos, distribuídos 

em 5 escolas, em três municípios distintos e ainda tem tempo para realizar um trabalho 

comunitário na escola onde estudou o seu Ensino Fundamental revela um educador com muita 
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força de vontade e uma dedicação profunda ao ofício que escolheu para exercer. Além de 

engajado nessas atividades, está organizando um livro de Física e ainda disponibiliza uma 

parte de seu tempo para ministrar aulas no antigo colégio onde estudou seu Ensino 

Fundamental, de uma forma generosa e absolutamente voluntária.   

c) A Alegria expressa pela professora Dilma que se contagia pela alegria dos seus 

alunos também contempla a idéia do professor amoroso que se alegra pelo que faz, com a 

presença e o desenvolvimento de seus alunos. Esse traço é tão marcante na fala de Dilma que 

ao perceber a alegria de seus alunos, ela afirma: Eu procuro o máximo que eu posso transmitir 

tudo de...de energia pra eles.  Com esse discurso, Dilma mostra-se sintonizada com o seu 

trabalho, com o grupo de crianças e consigo mesma. E em nossa compreensão, aí encontra-se 

um belo exemplo de professor amoroso, ética e moralmente comprometido; 

d) No depoimento do professor Sílvio, encontramos também mais elementos para 

endossar tudo o que vimos discutindo até esse ponto. Esse professor acredita que o seu 

trabalho enquanto educador é importante para si e para os outros; em função dessa profunda 

convicção, sente-se capaz (agindo a partir daí) de promover o bem estar dos outros. Foi 

possível perceber em sua entrevista por sua postura de respeito, diríamos até de cuidado com 

o que falava, uma sólida coerência entre o que pensa, sente e crê. Declara sentir-se 

profundamente satisfeito com a sua profissão e afirma que todas as conquistas de sua vida 

foram obtidas do seu trabalho como professor. Com uma firme convicção, acredita que o que 

faz, o saber que carrega e partilha com os alunos faz a diferença. Será que estamos diante de 

um professor que se sente honrado de sê-lo. Digo isso pensando nas afirmações de La Taille 

(2005) que considera a pessoa honrada como alguém tendo auto-respeito e respeitando o 

outro. As declarações de Sílvio nos levam a pensar, portanto, que estamos diante de um 

professor honrado que valoriza o que transmite e exerce a docência com competência, prazer 

e alegria.  

e) É mais que um trabalho é um prazer. Com essa frase, introduzimos uma 

consideração a respeito das concepções da professora Wendy. Ao declarar também que o 

professor é uma espécie de Artesão da personalidade dos alunos, demonstra valorizar bastante 

a interação professor-aluno e o papel do professor como alguém que acompanha o processo 

de desenvolvimento, no sentido de ajudar o discente a crescer enquanto ser humano 

colocando o educador no lugar daquele que está ali para contribuir. E isso nos remete a 

Savater ao postular que a educação tem um sentido fundamentalmente humano que é 

incentivar, conservar e divulgar o “o amor intelectual ao humano (ib., p. 211).Seus planos 

para o futuro dão indícios de um professor que quer evoluir academicamente. A professora 
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declarou durante a entrevista que fez seleção para o Mestrado em Filosofia, devendo começar 

a cursá-lo, no ano seguinte. Ao dizer que uma das razões que a motiva é considerar um prazer 

ajudar e ensinar o aluno chama para a cena pedagógica o humor, a alegria e a diversão, coisas 

que são muitas vezes confundidas como algo não sério, não acadêmico. Pensamos, ao 

contrário, o humor, a diversão deveriam também estar presentes no cotidiano da sala de aula, 

situados numa perspectiva de renovação, de re-criação e re-construção dos conteúdos 

culturalmente relevantes e transmitidos no espaço escolar. Wendy acrescenta que se diverte 

muito com os seus alunos e considera ensinar uma coisa gostosa, boa de se fazer. E para 

finalizar, disse-nos que não pensa em mudar [de profissão] de jeito nenhum. Com relação a 

esse seu desejo de evoluir acadêmica e profissionalmente, penso novamente na força do Amor 

visto como potência, como força para a ação, como busca daquilo que pode fazer nossa 

humanidade evoluir cada vez mais.  

Para finalizarmos essa seção, colocarmos um ponto em seguida e partirmos para 

nossas considerações provisoriamente finais, queremos tecer alguns comentários a respeito da 

hipótese que formulamos para essa pesquisa. Ou seja, o professor que se representa de 

maneira amorosa sente-se satisfeito e realizado pessoal e profissionalmente. Já começamos a 

fazê-lo quando discutimos a satisfação de Sílvio em ser professor e por conta de sua profissão 

ter realizado muitas conquistas coisas em sua vida. Queremos ampliar nossas reflexões, 

acrescentando mais elementos colocados por outros educadores.  

f) Partindo da formulação de nossa hipótese, explicitada no parágrafo anterior, 

reflitamos sobre a fala da professora Cláudia. Ao longo de toda a sua entrevista, o Amor 

esteve sempre presente, indo e vindo nos seus argumentos, nas suas respostas e em suas 

reflexões. Já em seu texto (Memorial), ela afirma que é feliz como professora e não se 

imagina em outro lugar/profissão. Na entrevista, declara-se comprometida com a 

aprendizagem de seus alunos e que prepara as aulas sábado a tarde, dizendo-se realizada 

porque é disso que gosta. Será podemos arriscar e enxergar nessa atitude traços da “força de 

vontade” tal como vista na perspectiva piagetiana? Ao invés de pensar no sábado como um 

dia que poderia aproveitar e usar para descanso e lazer, realiza-se preparando suas aulas com 

“vontade” segundo seu próprio relato. Alegra-se quando vê caminhar a aprendizagem dos 

alunos também como fruto de seu esforço e de seu trabalho e afirma que se mantém no 

Magistério porque se sente realizada pessoalmente por conta de seu trabalho.Ela mesma diz 

Eu me realizo sendo professora, eu gosto disso. Eu acho que os meus alunos crescem...a 

bagagem que eles saem de História é a bagagem que a gente trabalha com eles. Ver a 

criança saindo daqui, como ela construiu esse conhecimento, a visão que ela passa a 



 116

ter...isso é muito importante, então, é a realização. Mais uma vez declara sentir-se realizada e 

finaliza que quer muito, muito, continuar a ser professora.  

De um modo geral, as Representações de Si que surgem ao longo das entrevistas nos 

apontam que os professores participantes de nossa investigação revelam atributos bastante 

positivos quando se representam. Quase todos revelam imagens com conteúdos nitidamente 

morais, preocupações onde a dimensão moral está claramente presente: questões como, por 

exemplo, a justiça, o respeito aparecem em muitos deles e isso consideramos um sinal 

bastante promissor. 

Os vínculos afetivos dos professores com o ofício de Ensinar, com o Magistério 

também apontam para a presença de sentimentos como Amor, Paixão, Felicidade, Alegria e 

Prazer. Claro que nem tudo são só flores no universo do ensinar e do aprender. Há desânimo, 

frustrações, sentimentos de impotência mas como afirma Taylor, La Taille as representações 

que temos de nossa pessoa não são monolíticas. Ainda que tenhamos determinada partes do 

nosso Si Mesmo que se conservam, se mantêm constantes, somos também constituídos pelo 

movimento, pelas contradições. Seres multifacetados e às vezes, dentro da mesma pessoa, 

podem abrigar Representações de Si até antagônicas. Por isso La Taille (2006) chama-nos a 

atenção para o uso do conceito no plural: Representações e não Representação.  
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                       Capitulo IX – Considerações Finais 

Após termos apresentado e discutido os dados obtidos em nossa pesquisa e feita uma 

síntese com os resultados mais expressivos, iremos abordar nessa última seção algumas 

considerações que consideramos relevantes, pensando nos desdobramentos desse estudo. 

a) Continuamos a defender a idéia principal que norteou essa investigação que foi pensar e 

investigar aspectos mais ligados à subjetividade do professor considerando-o enquanto um 

sujeito que sente, se alegra, tem algumas desilusões, experiência o medo e as frustrações, mas 

mantém-se no Magistério porque gosta e sente prazer pelo que faz. Essa foi a nossa motivação 

principal e acreditamos ter encontrado boa parte das questões que formulamos e que nos 

serviram de referência, durante todo o desenrolar do processo investigativo; 

  

b) Temos certos indícios de que conseguimos responder, de forma ainda que modesta, a 

questão central da pesquisa: a Virtude do Amor comparece nas Representações de Si de 

alguns professores e de um modo geral boa parte dos participantes dessa investigação se 

representa e se confere atributos bastante positiva, o que endossa várias das teses que foram 

apresentadas: de que os seres humanos tendem a buscar formas positivas de julgar. Cremos ter 

apresentado informações que confirmam tais pressupostos; 

 

c) Sabemos que havia mais elementos a serem explorados mas fizemos uma opção em seguir 

uma determinada linha de argumentação contemplando algumas questões e abandonando 

outras; 

 

d) Pensamos que nosso estudo atingiu seus objetivos principais e nossa hipótese se confirmou 

de alguma forma na medida em que pudemos observar que o professor que se representa 
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enquanto tal de maneira amorosa tende a manifestar realização e satisfação pessoal e 

profissional. E é sobre esse ponto que pensamos que outras pesquisas poderão surgir: como pr 

exemplo, um estudo que procure investigar níveis de satisfação encontrados em professores 

de diferentes áreas de conhecimento, faixas etárias diversas e tempo de formação e exercício 

efetivo no Magistério; 

 

e) Uma outra possibilidade por nós pensada refere-se a uma investigação que procurasse 

aprofundar um conceito muito ligado à realização e satisfação pessoal que é o conceito de 

Felicidade. O que torna os professores felizes? Que representações se fazem de tal conceito? 

Como terminamos utilizando instrumentos mais ou menos abertos, talvez devêssemos pensar 

na construção de instrumentos mais fechados que possam ser aplicados a um número maior de 

sujeitos; 

 

f) Como podemos verificar, inúmeras são as possibilidades a serem viabilizadas e 

concretizadas. Por ora, fiquemos com a convicção de que esse tema é bastante complexo e 

vasto e merece ser investigado em futuras pesquisas. 

 

Para encerrarmos, nos deliciemos com uma belíssima frase de Spinoza, fonte inspiradora 

principal da obra de Comte-Sponville: 

 

O ódio deve ser vencido pelo amor e pela generosidade (Spinoza, 2002, 

p.380) 
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   Anexo I – Pedido de autorização para a coleta de dados     

 

 

                                                        São Paulo,  ___________ de 2005/2006. 

 

 

 

                     À Direção do Colégio ________________  

                      

 

 

                                                        Venho, por meio deste documento, solicitar que o profº e 

doutorando Fernando Augusto Bentes de Souza Costa (matrícula 3657422) possa ter acesso 

aos/às professor(e)as de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental do colégio que V. Sa. administra 

como atividade integrante de sua pesquisa de doutorado intitulada Representações de Si de 

Professores do Ensino Fundamental: um estudo sobre a Virtude do Amor sob minha 

orientação. Vale dizer que as etapas pertinentes a sua coleta de dados somente serão 

realizadas com o consentimento voluntário dos/as professore(a)s, da escola e de seus 

responsáveis, de acordo com os procedimentos éticos comumente utilizados na pesquisa 

psicológica. 

 

 

                                                           Atenciosamente, 
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                                       Profa. Dra. Maria Thereza C. Coelho de Souza 

                                                  Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo  

                                                  Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do                 

                                                              Desenvolvimento Humano 

 

 

 

              Anexo II  -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

. Papel do professor. Por que ser professor/a? Educador ou professor? 
 

. O que significa ensinar? E aprender? 

 

. Diga três palavras que te descrevem/definem como professor. Escolha uma e justifique sua escolha. 

Um sentimento que te define como professor(a)? Justifique. 

 

. Como você faz para resolver a desmotivação de seus alunos e alunas? 

 

. O que você pensa sobre castigos escolares, repetência/avaliação e indisciplina? 

 

. Que valores você defende como professor. Destaque um e justifique sua escolha. 

 

. Você vive algum dilema com relação à profissão? Que dilema é esse? Como você tem procurado 

resolvê-lo?    

 

. O que te alegra como professor(a)? O que te deixa triste? Por que? 

 

. Um sonho que você gostaria de ver realizado. 
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. Fulano segundo fulano. Aqui a idéia é fazer o professor construir uma pequena frase tomando-se 

como objeto de sua própria reflexão. 

 

. Um ser humano (ou um educador) admirável para você? O que você admira nessa pessoa? 

 

. O que te faz continuar sendo professor/a? 

 

 

 

 

 

Anexo III - Orientações para o texto escrito 
 
Sou psicólogo e doutorando em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano na 

Universidade de São Paulo. Estou fazendo um estudo sobre professores de Educação Básica 

(Ensino Fundamental e Ensino Médio): seus sonhos, seus afetos, suas concepções e seu 

vínculo com o Magistério. As pessoas que se colocarem disponíveis para participar precisarão 

informar como poderão ser contatadas (telefone, dia e melhor horário para ser entrevistado). 

Quem se dispuser a participar, precisará elaborar um texto respondendo à seguinte pergunta: 

Quem sou eu como professor (a)? O texto escrito precisará ser elaborado em no máximo 30 

minutos. Depois, farei uma seleção de alguns desses textos para entrevistar seus/suas 

autores/as em data e local a serem agendados. Quero esclarecer que os textos escritos e as 

entrevistas serão analisados cientificamente para posterior discussão e divulgação. Preciso 

igualmente que vocês consintam com essa divulgação. Nomes, local de trabalho e quaisquer 

outras informações não serão divulgadas, garantindo-se o sigilo ético total. 

Desde já, agradeço profundamente a colaboração. 

Profº Ms. Fernando Augusto Bentes de Souza Costa 

 

Dados de Identificação Pessoal 

Nome ________________________________________________ Idade ____________ 

Formação Acadêmica (Graduação) ___________________________________ 

Ano em que se formou ____________________ 

Cursos de Pós-Graduação realizados (área) _____________________________________ 

Série em que leciona _________________________________ 
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Há quanto tempo trabalha como professor(a) _____________________ 

Eu ___________________________________________________ concordo em participar do 

estudo-piloto do profº e doutorando Fernando de Souza Costa, tendo conhecimento de que 

meu texto escrito e o conteúdo da entrevista da qual, eventualmente, poderei vir a participar 

serão analisados cientificamente sendo posteriormente objeto de discussão e divulgação. 

                                    

_________________________________________________ 

                          Assinatura do/a Profª participante 

 

 

 

               Anexo IV- Exemplos de três Memoriais seguidos das respectivas Entrevistas 

 

 

Wendy – professora de Ensino Religioso, 32 anos. Graduada em Teologia; na época da 

pesquisa, trabalhava como professora fazia 6 anos, estava fazendo um curso de Especialização 

Lato Senso em Ensino de Filosofia e no ano seguinte, iniciaria seu Mestrado em Filosofia. 

Acredito que ser um/a professor/a é, antes de qualquer coisa, ser um/a artesão/ã da 
personalidade humana e dentro dessa perspectiva, procuro ser uma professora que ajuda os/as 
alunos/as nesse processo de construção de vida. 

Penso que o conhecimento é importante, mas como o ser humano é um ser holístico, 
precisa ser valorizado como tal, e como professora, procuro ajudá-los e me interar com os/as 
mesmos/as participando desse processo, e como um trabalho de um artesão/ã é desenvolvido 
gradativamente, até que se chegue à formação de uma peça a que se pretende, é preciso 
considerar vários aspectos, desde o material usado até a maneira de se confeccionar tal peça, 
assim sendo, contribuir para o desenvolvimento da personalidade dos/as alunos/as é condição 
sine qua non para que se possa exercer o magistério de forma efetiva. 

Ensinar é como viver um período de conquistas e essa conquista só se concretiza se 
houver um vínculo cognitivo e afetivo na relação aluno/a-professor/a, e esse vínculo só se 
materializa quando o/a professor/a entende que o/a aluno/a não é só mente, mas sobretudo, 
um ser que tem sentimentos e emoções a serem trabalhados. 

Vivemos numa sociedade hedonista, onde a busca pelo prazer desenfreado e pelo “ter” 
tem tido um apelo muito forte, portanto, minha missão como professora é ajudar os/as 
alunos/as a descobrir o prazer pelo “ser”.  

 
2.1 Pesq. – Me fale três palavras que te definem como professor? 
Prof. – Alteridade. Eu costumo dizer, Artesã, né? porque a gente, de certa forma, tá 
trabalhando com a vida de um ser humano, Solidariedade. 
A professora escolhe a palavra Artesã. E continua – Não no sentido de estar moldando o 
aluno àquilo que você quer q. ele seja, mas, nessa questão de estar trabalhando com ele; 
ajudando a crescer enquanto ser humano, não no sentido de estar moldando àquilo que vc 
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quer q ele seja, mas estar contribuindo, de certa forma, p o crescimento dele, em todas as 
áreas da vida dele, na sua totalidade. 
 

2.2 – Pesq. - Um sentimento que te define como professora? 
Profª - A professora fala inicialmente Dedicação. Depois, fala Amor. 
Pesq. – Pq o Amor? 
Prof. – O  amor, eu acho que é um dos sentimentos que a gente pode assim definir como 
completude da vida. Eu acho que sem ele não dá pra exercer algum tipo de profissão, ser 
nada na vida, se você não faz por amor... nesse sentido, é fundamental pra mim. 
 

2.3 – Que valores você defende como professora e que acha importante trabalhar com os 

alunos em sala de aula? Destaque um e justifique seu destaque. 

Profª - Alteridade, que eu acho muito importante; Altruísmo; Solidariedade que eu trabalho 

muito com isso, né? O Respeito também que eu trabalho muito com eles essa questão.  

Deles todos, eu acho que o Respeito. Porque respeitar não é nada mais nada menos do que 

você olhar para o outro. É sempre isso que eu coloco pra eles; então, a partir do momento 

que você passa a olhar para o outro, você consegue é ... automaticamente viver todos esses 

outros que eu coloquei: o Altruísmo, a questão da Alteridade. O Respeito pra mim é 

fundamental. 

 

2.4 Pesq. – Me fala uma coisa que te alegra na tua vida de professora. 

Prof. – O que me deixa alegre é perceber que o aluno apreendeu aquilo que foi trabalhado 

junto com ele; aquilo que a gente procurou desenvolver em sala de aula, principalmente a 

questão atitudinal que para mim, assim, no meu caso, eu acho que é essencial.  

 

2.5 Pesq. – Se você fosse fazer uma frase assim: Eu, profª Wendy, sou... como você 

completaria? 

Prof. – Eu, profª Wendy, sou dedicada, responsável. Dedicada porque eu não trabalho só 

pelo dinheiro. Eu penso que vai além do que essa questão financeira. Eu acho que a gente 

deve ter dedicação no sentido de não trabalhar só na questão do interesse financeiro e tal. Se 

dedicar ao aluno e responsabilidade porque eu levo muito a sério aquilo que eu faço. 

 

2.6 Pesq. – Uma pessoa que você admira. Pode ser um ser humano, do contexto geral ou um 

educador. 

Profª - Poderia ser Madre Tereza de Calcutá? 

Pesq. – Sim, quem você quiser escolher. E o que você admira nela? 
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Profª - Eu admiro nela a questão do Altruísmo, né? 

Pesq. – Isso é um valor importante pra você? 

Profª - Eu acredito que sim, muito importante. 

Pesq. – Você trabalha isso com os alunos, o Altruísmo? 

Profª - Com certeza; é uma característica esquecida né? 

 

2.7 Pesq. – O que faz você continuar sendo professora? 

Profª - É o prazer, o prazer de tar ajudando o aluno, ensinando. Pra mim, é prazer mais que 

um trabalho. Eu sempre digo pra as meninas: pra mim, ser professora é ... é como se fosse 

uma diversão, assim. 

Pesq. – Você se diverte dando aulas? 

Profª - Ah! Me divirto muito, com os meus alunos, eu me divirto. É um prazer assim ... é uma 

coisa gostosa, boa de se fazer. 

Pesq. – Você pensa em mudar? 

Profª - Não, de jeito nenhum. 

Ao final da entrevista, a profª informa que no ano seguinte, irá iniciar seu Mestrado em 

Filosofia e que, naquele momento, realizava um curso de Especialização Latto Senso: 

Filosofia e seu Ensino, para alunos do Ensino Fundamental (5ª à 8ª série) e Ensino Médio. 

 

Regina – professora de Língua Portuguesa, 31 anos. Na época em que participou da pesquisa, 

trabalhava como professora havia 13 anos. Licenciada em Letras e pós-graduada em 

Educação. 

Quem sou eu como professora? 
Família simples, humilde, porém muito batalhadora. O casal em meio a muitas 

dificuldades, conseguiu formar os seus dois filhos; ele advogado, ela, professora. Que 
orgulho! Ser professora, ter feito o magistério na década de 60 era mesmo um motivo de 
orgulho. 

Após muitos anos de alfabetização (mobral) veio a oportunidade de cursar o ensino 
superior. Mais um motivo para comemorar; ela agora era pedagoga. Casou-se e continuou 
lutando por uma educação de qualidade. Turmas em período integral, alunos com extremas 
dificuldades de aprendizagem, mas o ideal permanecia intacto. Por mais difícil que fosse o 
percurso, lá estava ela. Chegaram as filhas, três, mais alegrias, contudo em meados dos anos 
80 a educação, a sala de aula e mais específico o Governo do estado trouxeram angústia e a 
sensação de que o sonho se perdia, foi neste momento que desejou todas as profissões para as 
filhas, menos a de ser PROFESSORA, será que com sinceridade? Anos mais tarde, descobri 
que não! 

No início dos anos 90, mais uma conquista compartilhada, a filha mais velha do casal, 
formara-se, no então 2º grau. Prestaria Fonoaudiologia para satisfação (ou não) da mãe, que 
permanecia na ativa, agora com dois cargos: professora e coordenadora de turno. Tal foi a 
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surpresa de todos quando esta menina disse: “... vou fazer Letras...” e foi assim que 
aconteceu. Formou-se em Letras, acreditando e lutando por uma educação de qualidade, com 
respeito, com AMOR. Teve a oportunidade de ministrar aulas, alguns anos depois de formada, 
na escola onde a mãe era a Diretora; a mãe levou um tempo para aceitar tal decisão. Dizia aos 
quatro cantos que era uma grande decepção ver que a filha entrara neste “mundo” tão ingrato. 
Porém, esquecia-se de dizer que “este” mundo é por demais gratificante. Trabalharam juntas 
durante seis anos e com o passar do tempo percebiam quantas trocas e parcerias podiam 
realizar. Alcançaram muitos objetivos, vibraram com as conquistas e aprenderam com as 
faltas de vitórias. Separaram-se, apenas de local de trabalho, nunca nos ideais e nos sonhos. 

Esta filha sou eu, que continuo acreditando e batalhando por uma escola real e de 
qualidade; a minha mãe... ah!, essa sim é uma eterna sonhadora; continua na área educacional, 
agora como Diretora e dia após dia aprendemos uma com a outra num caminho que hoje 
podemos afirmar: foi o melhor para nós, e o mais bonito que podemos trilhar: o de ensinar. 

 
3.1 Pesq. – Me fala três palavras que te definem, te caracterizam como professora. 
Prof. – Acho que firme, sensata e amiga. 
Pesq. – Das três que você citou, destaque uma justifique o destaque. 
Prof. – Eu acho que eu fico com Amiga porque eu tô sempre me envolvendo com outras 
situações; eu olho, acho que...eu te disse anteriormente, eu olho pro aluno como um todo. 
Então, eu avalio todos os momentos da vida dele; e consigo, às vezes. Eu acho que o Amiga é 
no sentido, não sei se aí também entra um pouquinho de né, ? de outra característica; mas se 
ele passou por uma situação emocional que o deixou, de alguma maneira, abalado; eu não o 
avalio naquele momento, né? Deixa pra depois, num outro momento. E o ser humano, ele não 
é feito de botõezinhos: aperta esse, o emocional deixa em casa; agora, vamos pro próximo. 
Eu acho que por isso, Amiga. 
 
3.2 Pesq. – E um sentimento que te define como professora? 
Prof. – O Amor. 
Pesq. – Por que o amor? 
Prof. – Primeiro, porque foi uma opção minha, né? Eu sou uma Fonoaudióloga formada e 
hoje, eu optei por Letras, por determinação minha mesmo, né? Pelo sentimento, pelo que a 
sala de aula envolve na minha vida, é...pela minha disposição de trabalhar com alunos. 
É...até optei, em alguns momentos, pela Coordenação Pedagógica e voltei pra sala de aula 
porque é sentimento, é emoção. Então, acho que o Amor é a palavra chave. 
 
3.3 Pesq. – Que valores você defende como professora? 
Prof. -  Ética, Lealdade, Sinceridade. 
Pesq. – Destaque um e justifique o destaque. 
Prof. – Ética. Acho que a ética é o valor mais precioso pra mim. Acho que a ética tá em 
primeiro lugar. E a ética no sentido de, é...assumir aquilo que se, se pensa. Ah! Aquela, 
aquele seu propósito mesmo de sala de aula. É olhar pro seu aluno, olhar pro seu colega de 
trabalho mas como, como pessoa. E, acima de tudo, a ética profissional. Não só passar, 
passar o aluno, não só, ah! Resolver o problema da forma mais fácil mas tendo a sua 
consciência de que, em algum momento, você escolheu ser professor, né? Que aquele 
juramento que você se fez, no momento da formatura, não foi palavras soltas ao...não foram 
palavras soltas ao vento e que você precisa levar isso em frente. 
 
3.4 Pesq. Me fala uma coisa que te alegra na tua vida de professora. 
Prof. – O que me alegra sempre é a resposta do aluno, sempre, né? O resultado do processo 
todo. Então, o crescimento do aluno, em Língua Portuguesa, quando ele consegue perceber, 
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numa 6ª série, a intencionalidade de um autor sem que eu direcione. Isso me deixa 
extremamente feliz porque eu percebo que ele tá interpretando que ele consegue hoje ter uma 
leitura melhor. Ah” Então, essa é uma alegria porque eu vejo a resposta de um trabalho, né? 
Tem a busca do aluno também; então, isso me deixa bastante feliz. 
 
3.5 Pesq. – Eu começo uma frase e você a completa: Eu, professora Regina, sou... 
Prof. – Eu, professora Regina, sou realizada profissionalmente; sou feliz. 
 
3.6 Pesq. – E um ser humano que você admira? Pode ser uma pessoa, do contexto geral ou um 
educador. 
Prof. – Paulo Freire. 
Pesq. – O que você admira nele? 
Prof. – A visão que ele tem; a visão que ele tem assim, não momentânea mas a visão que ele 
vê ao longe mesmo, né? Que ele consegue avaliar, não momentaneamente porque acho que 
avaliar a situação ali é muito fácil; e a referência que se tem de passado e futuro com aquela 
situação? Isso é algo que eu admiro. 
Pesq. – Uma visão... 
Prof. – Ampla, não ampla só daquilo mas que o nisso repercute, ah! O seu, seu caminhar, o 
estar voltado pra quem. Isso me faz admirar. 
 
3.7 Pesq. – O que faz você continuar sendo professora? 
Prof. – Acreditar, acreditar sempre e eu acredito. Eu acho que não existe formação sem o 
papel do professor e o papel do aluno. Eu acho que acreditar sempre. 
Pesq. – O que você tá chamando de acreditar? 
Prof. – Acreditar e investir no sentido de olhar pra frente e perceber que esse grupo precisa 
desse processo. Acreditar nesse processo e perceber que ele tem conseqüências positivas, né? 
Então, isso me faz continuar e continuar investindo em mim também. Não só... 
Pesq. – Profissionalmente? 
Prof. – Profissionalmente porque se não houver esse investimento não tem como você 
acreditar. Não dá pra estagnar. 
Pesq. – Você se imagina em outra profissão? 
Prof. – Não, não. Não me vejo. 
Pesq. – De jeito nenhum? 
Prof. – De jeito nenhum. Eu acho que num, num tem...não me vejo...não que isso seja 
impossível que eu não, não...mas eu acho que...a minha realização profissional não seria 
completa. Eu daria pra trabalhar num escritório, sentada ali atrás de uma mesa, alguma 
coisa, um banco mas eu acho que o contato da escola, da...da...essa...esse furor pedagógico 
todo me faria falta. Com certeza, me faria falta. 
Pesq. – Você quer acrescentar alguma coisa? Se você quiser, a palavra tá franqueada. 
Prof. – Não; acho que tá. Acho que consegui expor um pouquinho do meu sentimento. É algo 
que me encanta mesmo. 
Pesq. – Ensinar? 
Prof. – Ensinar e aprender o tempo todo, aprender a cada ano. 
  
  
André – Professor de Biologia, 26. Quando participou da pesquisa, já trabalhava como 

professor fazia 8 anos. 
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Acima de tudo, uma pessoa que procura se colocar no lugar do aluno, em todos os 
momentos, para viabilizar o máximo de aproveitamento (entendimento) sobre o assunto 
ministrado. 

Procurando sempre estar atualizado, não apenas em Biologia, para poder ter condições 
de traçar paralelos entre minha disciplina e o que ocorre atualmente em outras ciências e no 
mundo. 

Finalmente, procuro sempre me policiar para não atuar de maneira “ferreteadora” no 
processo educacional, mas, mantendo a disciplina necessária ao aprendizado, de maneira a 
construir com os alunos ao invés de impor. 
 
4.1 –Pesq. Fala três palavras que te descrevem, te caracterizam como professor. 
Prof. – Paciente acima de tudo, participativo e interessado principalmente. 
Pesq. – Das três, destaca um e justifica 
Prof. – Interessado porque principalmente é ... uma das partes assim ... que mais merecem 
minha atenção articular no processo ensino-aprendizagem, do Magistério é saber realmente 
até que ponto ta ocorrendo um canal positivo, até que ponto o conhecimento ta conseguindo 
ser absorvido pelos alunos. E isso é uma coisa que eu busco muito, o tempo todo, em todos os 
momentos da aula; então, realmente eu me interesso muito pela aprendizagem, entendeu? 
Buscando canais prá isso.  
Pesq. – O que é que tu chamas absorver? 
Prof. – Por exemplo, eu tento tornar inteligíveis aos alunos vários conceitos que até então, 
são, assim, eram passados pra eles, geralmente, de maneira pura, seca, fria, entendeu? Eu 
tento fazer eles entenderem o que é realmente aquilo e buscar junto com eles uma aplicação 
pra esse conceito. 
Pesq. – Tu achas que o aluno absorve conhecimento? 
Prof. – Quando ele entende e consegue, de alguma maneira, contextualizar, aplicar esse 
conhecimento. 
Pesq. – Você encontraria um outro verbo para substituir ... 
Prof. – O absorver? Entender. 
 
4.2 – Me fala agora um sentimento que te define como professor. 
Prof. – Paixão, muita paixão pelo Magistério. É uma coisa que eu faço por prazer, não por 
obrigação, muito legal, assim. E que ultimamente, assim, tem sido muito recompensador 
inclusive sob todos os aspectos. 
Pesq. – O que é legal em ser professor? Você falou que é muito legal. 
Prof. – O que é legal em ser professor? 
Pesq. – É. 
Prof. – O clima como um todo assim: o carinho dos alunos, a satisfação deles e a minha  em 
ver que eles estão entendendo uma coisa que até então para eles era algo impalpável, 
entendeu? E tudo isso me completa, me deixa muito feliz como pessoa. 
Pesq. – Você falou que é recompensador? 
Prof. – Recompensador. 
Pesq. – Assim, em que sentido isso te recompensa? 
Prof. – Eu me sinto bem quando eu vejo que eles estão entendendo a aula, entendeu? E que 
vários deles se mostram interessados em continuar esse processo. 
Na seqüência, o professor relata já ter tido vários alunos que escolheram o Magistério como 
profissão e a Biologia como área de conhecimento para lecionar. 
 
4.3 – Pesq. Que valores você defende como professor? 
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Prof. – Sinceridade, principalmente. Transparência, ta? Dentro dessa sinceridade e 
paciência, além de determinação, assim ... é mostrar pra eles que é importante estarem 
centrados pra conseguir alcançar o objetivo que eles estão galgando. 
Pesq. Dos valores que você falou, escolhe um e justifica a escolha. 
Prof. – Transparência porque no momento em que o aluno percebe essa transparência, ele se 
identifica mais e essa identificação do aluno com o profissional torna esse processo mais 
fácil porque diminui uma barreira. 
Pesq. – O que é que é essa transparência? Me explica um pouquinho mais o que você entende 
por transparência? 
Prof. – Hum, hum. Seria, seria uma maneira assim, é... é ... é ... de não tentar, deixa eu ver 
como eu coloco isso em palavras. De...de não tentar passar uma falsa imagem, de algo que 
eu não sou, por exemplo, de passar a imagem daquele cara exatamente certinho que não tem 
nenhum defeito e que quando ta fora...quando ta em sala de aula é o professor e quando ta 
fora é o ser humano, quando isso não existe em profissão nenhuma. Você sempre, o ser 
humano, às vezes, administrando melhor os seus sentimentos em uma determinada situação. 
E é isso que eu procuro mostrar a eles, entendeu? E aí, justamente por é...derrubar esse 
relativo mito que alguns tentam criar, acaba tornando uma identificação maior, algo mais 
transparente. E isso facilita bastante o aprendizado.   
 
4.4 Pesq. – O que é que te alegra como professor? 
Prof. – Ver que eles estão aprendendo, principalmente isso. 
Pesq. – Por que isso te alegra? 
Prof. – Eu gostaria de saber. Eu não sei. Por que alegra receber carinho de mãe? Porque é 
gostoso, não sei. 
Pesq. – Você ta querendo dizer você ver que o aluno ta aprendendo? 
Prof. – Exatamente. Me causa uma sensação de bem estar muito boa. É recompensador. 
 
4.5 Pesq. Eu começo uma frase e você a completa: Eu, professor André, sou... 
Prof. – Eu, professor André, sou professor acima de tudo, no real sentido assim. No sentido 
utópico da palavra. Eu procuro transformar esse sentido utópico em prático. 
Pesq. – O que é esse sentido utópico que você mencionou? 
Prof. – Mestre, participativo, amigo, ensinador. 
 
4.6 – Pesq. Me fala um ser humano, no geral ou um educador que você admira. 
Prof. – Admiro, o nome dele é ... É um professor que eu tive na Universidade: ele é professor, 
poeta, músico, compositor, jogador de futebol. 
Pesq. – O que você admira nele? 
Prof. – Eu admiro nele, o todo. Ele é uma pessoa assim: é um exemplo a ser seguido. Muito 
bacana, bom de didática, bom de sala de aula. Um amigo assim pra quando você ta...tá 
perdido na disciplina dele, assim. Ele não se nega nunca a tar lhe orientando. Foi meu 
professor na Universidade. 
 
4.7 – Pesq. – E o que faz você continuar sendo professor? 
Prof. – O fato de ter paixão pela sala de aula. Assim, eu gosto muito do clima durante a aula, 
muito bom. 
Pesq. – E quando tu vês que os teus alunos tão se desenvolvendo, tão aprendendo os 
conteúdos que você ta repassando, como é que você se sente? O que é que isso provoca em ti? 
Prof. – (Resposta imediata) Alegria, bem estar, felicidade, satisfação. 
Pesq. Você devolve isso pra eles? Você expressa isso? 
Prof. –Com certeza, com certeza. 
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Pesq. – Como você expressa isso? 
Prof. – Verbalmente. Eu falo mesmo pra eles: gente! Poxa, gostei de ver a melhora de vocês 
enquanto turma. Vocês se lembram que logo que a gente começou a falar desse assunto, era 
um bicho de sete cabeças? Hoje em dia, todos vocês estão dominando esse conceito, todos 
vocês estão entendendo as idéias ligadas a esse conceito. E aquilo que era difícil, hoje em dia 
se tornou fácil e aplicável pra vocês. Faço eles enxergarem isso também, dessa maneira. 
 
Sílvio – Professor de Educação Física, 35 anos. Quando participou da pesquisa, fazia 15 anos 

que trabalhava como professor. Licenciado em Educação Física e pós-graduado em 

Psicopedagogia. 

Acredito que o que sou como professor é extensão daquilo que sou como pessoa. A 
maneira como conquistei meus conhecimentos e habilidades bem como a forma como busco 
resolver as questões que afetam minha existência diária refletem naquilo que posso dizer 
como ser professor, ou seja, o meu eu professor. 

Partindo desse pressuposto posso dizer que, assim como creio no meu potencial para 
crescer, o meu eu professor também acredita no potencial de outros seres e este passa a ser o 
ponto fundamental da minha ação pedagógica. 

Gosto muito e sinto-me bem diante deste desafio de educar e se auto educar 
constantemente e, nos momentos fortes da prática pedagógica sinto-me completamente 
envolvido. 

Sou um professor curioso, estudioso e que coloca as idéias em prática porém vivo 
momentos de angústia quando percebo que as propostas de trabalho não são valorizadas como 
deveriam. 

Sei que encontrar barreiras de diversas naturezas estão inerentes ao desafio de ser 
professor, no entanto a angústia surge aparece quando a dimensão do esforço feito em busca 
de superá-los não são valorizados por que o foco dos interesses daqueles que detêm o “ 
poder” educacional estão mais nas cifras e nas estatísticas do que no desenvolvimento 
educacional. 

Por maior que seja sua dedicação, por melhor que seu trabalho seja conduzido, por 
mais argumentos que você apresente, seu trabalho pode ser o que for, se não for 
economicamente ou politicamente interessante você não passa de mais um na instituição 
escolar.  

Todas as minhas principais conquistas na vida, sejam materiais ou não, vieram da 
profissão de professor. 

Não me considero um professor arrependido da escolha da profissão. 
Me considero um profissional competente, sério, responsável e respeitado pelos 

colegas e alunos. 
O que desanima as vezes é que para manter um estilo de vida razoável tenha que 

ministrar muitas aulas sobrando pouco, ou quase tempo nenhum para estudar a prática, 
fundamentá-la e ampliá-la. 

Enfim, sou professor por opção e sinto-me completo nela (profissão) apesar das 
dificuldades todas que esta escolha me impõe.    
          
5.1 – Pesq. Me fala três palavras que te descrevem, te caracterizam como professor. 
Prof. – É... liderança. Eu acho que o professor precisa ter liderança, né? E eu me vejo como 
uma...uma liderança dentro do grupo que eu estiver; referência; eu acho que 
é...responsabilidade. 
Pesq. – Das três que você citou, destaca uma e justifica o destaque. 
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Prof. – Ah! Responsabilidade porque enquanto professor, é...entender a sua 
responsabilidade, a sua obrigação é fundamental. Porque se você não tiver isso, você não 
tem compromisso, você não tem vontade de estudo, você não tem...se você não se coloca 
responsável, você não produz um trabalho bem feito. Não adianta você ser um líder e não ser 
responsável pelas coisas que você faz; então, acho que assim...entender responsabilidade no 
papel de educador, acho que é fundamental. 
 
5.2 – Pesq. – Me fala um sentimento que te define como professor. 
Prof. – Ah! Satisfação. Sentimento de satisfação. 
Pesq. – Por que satisfação? 
Prof. – Porque veja: por que que eu dou aula?Perguntando pra tentar responder assim. 
Quando você vê...e quando é que esse sentimento aparece? Quando você vê que aquilo que 
você fez produziu um resultado bom, te dá um sentimento de satisfação. Acho que a gente 
busca um pouco disso. 
 
5.3 – Pesq. E valores. Que valores você defende como professor? 
Prof. – Bom, o primeiro deles é respeito ao próximo. Esse é o básico. Tanto é que quando eu 
converso com os alunos, eu coloco: primeira coisa que a gente tem que ter numa aula é 
respeito entre todos; eu com os alunos, os alunos entre eles, a gente com o espaço físico, a 
gente com o material. Respeitar o ambiente e as pessoas; a partir daí, outros valores 
vão...vão estar juntos. 
Pesq. – Tipo o que mais ou menos? 
Prof. –  É... 
Pesq. - Que outros valores você vê como decorrentes do respeito? 
Prof. – Valores, como por exemplo, Valores de...de...aspectos de...você...de solidariedade, de 
você não discriminar. Na minha disciplina, por exemplo, existe muito forte discriminação por 
capacidades físicas, por habilidades motoras e... quer dizer, se você numa atividade física, 
você considera o outro uma pessoa importante pra tua atividade também, dentro de uma 
atividade de competição, por exemplo; daí, você pode tirar um monte de atitudes e valores 
como: não ficar tirando sarro porque o outro não conseguiu fazer aquilo daquela maneira, 
não tinha tanta habilidade como você. Você tá jogando, você considerar o adversário uma 
pessoa importante e não inimigo seu.  Durante uma atividade entender que ele é importante 
porque se não...ele não...não tem o jogo se ele não participar e...e...dentro da atividade física, 
no jogo, na brincadeira, no esporte, essas situações aparecem bastante. 
Pesq. – Você enunciou uma série de valores que você defende como professor. Desses 
valores, qual você destaca? E por que? 
Prof. – Sem ser o respeito ao próximo? 
Pesq. – Não, se você quiser... 
Prof. – Porque eu acho que ele é o essencial. Porque se você cria um ambiente agradável, 
saudável, não um ambiente sem conflitos porque conflitos vão existir. Mas, se esses conflitos 
tiverem baseados num respeito, eles vão ser saudáveis a ponto do crescimento de todo 
mundo. Quando ele ge...vai muito pro lado da agressão, da ofensa, da discriminação, do 
preconceito e tal, ele não...ele deixa de ser...ele faz...ele entrava o desenvolvimento de uma 
atividade, de um processo educativo que é diferente de não existir conflitos, né? Desacordos, 
não é isso. Eu acho que você entender a outra pessoa, é...e procurar respeitá-la na condição 
dela, eu acho que é um dos valores mais importantes. 
5.4 – Pesq. – O que te alegra como professor e por que? 
Prof. – Alegra me deixa quando vejo que os alunos estão realmente progredindo que estão 
conseguindo, é... passar por determinadas situações e conseguindo, é... com certa autonomia, 
realizar as atividades que são propostas. Eu perceber que existe crescimento, receber esse 
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retorno tanto por parte das famílias como por parte das famílias, por parte da instituição que 
você trabalha, reconhecimento pelo trabalho. Isso enche a gente de alegria e satisfação. 
 
5.5 – Pesq. – Eu começo a frase e você completa: eu, prof. Sílvio, sou..... 
Prof. – Eu prof. Sílvio sou realizado na minha profissão, bastante. Devo tudo a minha 
profissão. Olha, eu não tenho...eu não me veria fazendo outra coisa e olha, tudo o que eu 
conquistei na vida foi como professor. Tenho um trabalho reconhecido, trabalho bastante; 
então vejo que...tenho minha casa, minha família, minhas coisas. Não anseio ficar rico mas 
tenho uma vida razoável, dando aula (ênfase na voz). Minha esposa é professora também. 
 
5.6 – Pesq. – E uma pessoa que você admira. Pode ser uma pessoa, no geral ou um educador. 
Prof. – Essa pessoa é uma orientadora educacional nossa lá da prefeitura de São Caetano, 
uma pessoa fantástica. 
Pesq. – O que você admira nela? 
Prof. – Ah! Ela tem braços abertos pra atender todo mundo, uma sensibilidade muito grande 
com as questões de...voltadas para a área educacional mesmo. Procura ajudar as pessoas 
quando possível, seja nas questões pedagógicas, seja nas questões profissionais, é..uma 
pessoa que...dá bastante orientação, né? Eu vejo assim uma pessoa admirada por várias 
pessoas, sejam alunos, sejam pais, sejam professores, seja...e justamente por essa 
característica: estar disposta a ajudar, estar disposta a dar um pouquinho de si pra tentar 
ah! Fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. Então, acho que é essa a pessoa que eu 
admiro. 
 
5.7 – Pesq. O que te faz permanecer, continuar sendo professor? 
Prof. – Então, acho que esperança de continuar podendo ajudar as pessoas. É... eu tenho 
assim, na minha visão, o meu corpo, o meu movimento, isso é minha... minha relação com 
todo o mundo. E, eu acho que você ter um corpo, que você se gosta, você ta com... com o 
mundo aberto a sua... a seu lado. Se você tem algumas insatisfações e todas elas vão  passar 
pelo seu corpo, todas elas são expressadas através do movimento, a sua qualidade de vida 
vai ser diferente. Então, eu vejo que a minha função dentro da minha... dentro da educação, é 
isso: a pessoa precisa se... se sentir bem. Isso vai fazer diferença bastante na vida dela. 
Então, é por aí; enquanto eu puder fazer isso e garantir que as pessoas tenham uma 
qualidade de vida melhor, eu vou tar atuando. É isso que me mantém. 
Pesq. – Você quer acrescentar alguma coisa? 
Prof. – Não. Assim, resumindo: eu acho que na área da educação, a gente tem muito desafio, 
não é? São... é... a cada momento vem uma coisa diferente: novos valores, novos 
pensamentos, novas idéias, novas gerações de alunos, uma coisa bastante dinâmica; a gente 
tem que tar indo atrás prá gente poder dar conta. É... educação não é uma coisa estática, se 
você ficar parado achando... que ta tudo bem e num se mexer, você vai se frustrar mesmo 
poorque não adianta querer ficar achando que tem solução pra tudo, já prontinho porque 
não tem. E é gostar bastante pra enfrentar todos esses desafios, acreditar que você quis ser... 
que é possóvel você chegar nos seus objetivos. E ser professor tem que ter muito a ver com o 
que você é como pessoa. Se você é uma pessoa que acredita nos conceitos que você acha que 
é bom para o outro, você pode ser professor. Se você não acha que aquilo que você é... não 
vai servir para o outro, não adianta porque você não vai ser um bom professor. 
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