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CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO DE VALORES ÉTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Antônia Irení Almeida Oliveira4; Rosilda de Jesus Silva5; 

Heleuzina Lima Bastos6; Tânia Almeida Calixto7; 

Marinalva Bezerra da Silva8. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-02 

 

RESUMO: 

Este estudo trata da busca de uma aproximação entre a ética, a educação infantil e a 

formação do sujeito ético a partir da infância. Constitui-se no trabalho de conclusão do 

curso de Mestrado em Ciências da Educação. A ideia de ética pressupõe outra: a do sujeito 

capaz de pensar e agir de modo ético, isto é, o sujeito moral. Educar para a ética requer 

que os indivíduos sejam encorajados e auxiliados a compreender as suas próprias 

percepções e crenças sobre o que é ética e quais são seus próprios valores. A abordagem 

desta pesquisa é qualitativa, acompanhada do método dialético, tendo em vista que este 

tipo de método se opõe a todo o conhecimento rígido. Tudo é visto em mudança 

constante, pois sempre há algo que surge e se desenvolve e algo que se desagrega e se 

transforma. As coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em 

movimento, ou seja, nenhuma coisa está acabada, encontrando-se sempre em vias de se 

transformar. Como procedimentos de coleta de dados foram realizadas entrevistas com 

um roteiro semiestruturado, utilizando-se da técnica de grupo focal. Através da análise 

das respostas das participantes pode-se inferir que a ética deve ser construída inicialmente 

no seio da família e complementada pela escola, principalmente na educação infantil, que 

é a primeira etapa da escolarização formal da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Ética. Educação. 
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ABSTRACT: 

This study deals with the search for an approximation between ethics, early childhood 

education and the formation of the ethical subject from childhood. It consists of the 

conclusion work of the Master's course in Educational Sciences. The idea of ethics 

presupposes another: that of the subject capable of thinking and acting ethically, that is, 

the moral subject. Educating for ethics requires that individuals be encouraged and helped 

to understand their own perceptions and beliefs about what ethics is and what their own 

values are. The approach of this research is qualitative, accompanied by the dialectical 

method, considering that this type of method is opposed to all rigid knowledge. 

Everything is seen in constant change, because there is always something that appears 

and develops and something that disintegrates and changes. Things are not analyzed as 

fixed objects, but in motion, that is, nothing is finished, and it is always in the process of 

being transformed. As data collection procedures, interviews were conducted with a semi-

structured script, using the focus group technique. Through the analysis of the 

participants' responses, it can be inferred that ethics must be built initially within the 

family and complemented by the school, mainly in early childhood education, which is 

the first stage of the child's formal schooling. 

KEYWORDS: Child education. Ethic. Education. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tema deste artigo leva em consideração as concepções de ética e valores 

construídos na infância, expressas por professores, pais das crianças matriculadas na 

Creche Municipal Dr. Silvio Lofêgo Botelho na cidade de Mucajaí - Estado de RR. Sou 

professora de Educação Infantil, entretanto, há um problema que sempre me inquietou foi 

a questão da construção da ética pautada em valores construídos na infância, que 

acompanhará o sujeito ao longo da sua vida. 

É na família que se inicia a formação ética e moral do indivíduo, porque a ideia 

de família está ligada indissoluvelmente às ideias de lealdade, respeito, obediência e a 

conceitos do que é certo e do que é errado, esses são os elementos fundantes de qualquer 

código de ética. 

Entende-se que a infância é a construção histórica, e que, nesse percurso, em 

diferentes tempos até a atualidade, surgiram muitos acontecimentos que marcaram esse 

processo. Neste sentido, levanta-se o problema de investigação: De que forma pode-se 



 

 

 

 

 

23 

 

construir valores éticos na infância a partir do olhar dos pais e dos professores 

entrevistados da Creche Municipal Dr. Silvio Lofêgo Botelho na cidade de Mucajaí-RR? 

A mobilização para o questionamento deu-se através dos seguintes vieses: ética, 

infância e valores. Este artigo tem como objetivo geral investigar de que forma pode-se 

construir valores éticos na infância a partir do olhar dos pais e dos professores 

entrevistados da Creche Municipal Dr. Silvio Lofêgo Botelho na cidade de Mucajaí-RR. 

Levando em consideração os objetivos específicos, sendo eles: explicar a importância da 

construção de valores éticos na infância; identificar as diferentes abordagens de infância 

ao longo da história; descrever as concepções de ética e valores fundamentando-se em 

autores que discutem o tema; e por fim, relatar, a partir dos dados coletados pelos pais e 

professores participantes da pesquisa, o pensar e o agir diante do tema pesquisado. 

Assim, a formação da construção do sujeito ético a partir da educação infantil, 

tendo claro que a vivência dos valores éticos no espaço escolar não poderá de forma 

alguma ficar isolada e descontextualizada do processo da formação iniciada no seio da 

família, onde serão apresentadas as respostas geradas pela pesquisa e, a seguir, 

apresentam-se as bibliografias que apoiaram a construção deste artigo. 

 

CONCEITUANDO ÉTICA 

A ética é uma ciência normativa, não por criar normas, mas por descobri-las e 

elucidá-las. Mostrando às pessoas os valores e os princípios que devem nortear a sua 

existência, a ética aprimora e desenvolve o seu sentido moral e influência a conduta. 

Contudo, no Dicionário Básico da Língua Portuguesa lê-se o seguinte conceito de 

ética: “S.f. Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, suscetível de 

qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada 

sociedade, seja de modo absoluto” (HOUAISS, 2004). 

Assim, refletir sobre a ética logo conduz a uma revisão do jeito específico de viver 

de cada ser. Não basta esperar. Cada um tem o direito e o dever de repensar as suas 

atitudes e os seus princípios. Como uma ciência importante nas questões sociais, a ética 

precisa ser acionada e repensada quanto aos descasos no trato do próprio humano. 
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A ética de aspecto descritivo, que é o conteúdo que descreve e questiona valores 

e comportamentos humanos, e a ética de aspecto normativo, a expressão em forma de 

norma e/ou máximas que propõem as diversificações qualitativas para os valores e 

comportamentos humanos. 

O existir humano se delineia em características próprias e específicas elaboradas 

a partir de valores que definem o agir humano, seja ele vivenciado individual ou 

coletivamente. O existir e o agir dimensionam o ser coletivo, solidário, essência do 

homem, local onde são construídas as suas relações pessoais com o outro. 

Levando em conta que o fundamento de toda a exigência ética é a dignidade das 

pessoas humanas, entendida está como a possibilidade de acesso aos meios essenciais de 

sobrevivência, logo, a comunidade humana deve possuir nas suas normas de convivência 

e relacionamento, condições políticas, econômicas, culturais suscetíveis ao bom viver 

humano, baseados nos princípios da igualdade, liberdade e solidariedade. 

A ética só é estabelecida por meio de um processo permanente no sentido de 

decifração da existência humana, sendo ela detentora do desdobrando no tecido social e 

no tempo histórico, mas não se valendo do ponto de partida de um quadro atemporal de 

valores, abstratamente concebidos e idealizados. 

Desta maneira a ética está relacionada com o homem, nas suas dimensões 

concretas do seu dia a dia, na economia, na política, na religião, no social. Toda ação que 

prejudique sua relação com a natureza, que lhe cause mecanismos de opressão ou 

alienação, é considerada imoral, inválida e sem legitimidade do ponto de vista humano. 

 

ÉTICA E SOCIEDADE 

Não é possível descrever ética separada do conceito de sociedade. Que sociedade 

se encontra hoje senão aquela caracterizada fortemente pelo individualismo? Reconhece-

se uma desintegração da grande família com grandes tendências à dissolução, levando 

consigo todos os laços de solidariedade, valores, cooperações estabelecidas ao longo do 

tempo. 
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São milhões de seres humanos com fome e miséria em um mundo de abundância, 

em função do eixo estruturador da sociedade ser a economia: concorrência, exploração e 

não a produção e a solidariedade. A palavra que mais subjuga-se é lucrar. Tudo é 

mercantilizado e a lógica é a competição. Assiste-se ao conflito dos valores econômicos 

(ter) com os valores coletivos, sociais (ser). Os elementos econômicos ocupam todos os 

espaços e a política mais forte vigente é a política do poder. Neste sentido torna-se 

necessário reforçar os mecanismos da vida, na sociedade, na escola, na família, na Igreja, 

na cooperativa etc. 

A ética, portanto, é a centralidade da vida, das relações, da solidariedade, da 

alegria. É a produção do senso comum admirado e concebido por todos como caminho 

da realização do ser humano. É preciso se orientar por aquilo que a própria natureza nos 

aponta. O universo é um conjunto de relações e a lei suprema do universo é a 

solidariedade, intercâmbio, cooperação cósmica. Essa lógica da solidariedade deve se 

constituir em nós como um projeto de vida. 

O ser humano é um ser de relação e a própria natureza é fonte de inspiração desta 

nova ética. É absolutamente necessário conceber no ser humano a consciência da ajuda 

ao semelhante em qualquer momento de suas dificuldades. A esperança é o elo de ligação 

entre o bem querer e o querer bem. 

Em momentos críticos como os que vivemos, revisitamos a sabedoria ancestral 

dos povos e nos colocamos na escola de uns e outros. Todos nós fazemos aprendizes e 

aprender Importa construir um novo ethos que permita uma nova convivência entre os 

humanos com os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica; que propicie 

um novo encantamento face à majestade do universo e à complexidade das relações que 

sustentam todos e cada um dos seres (BOFF, 2002, p. 27-28). 

Uma nova ética nascerá de uma nova ótica, criando um novo sentido ético e moral, 

que propiciará uma nova razão, instrumental, emocional e espiritual que transformará a 

ciência, a tecnologia e a crítica em medicinas para a Terra e para a humanidade (BOFF, 

2001). 
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Ensina-nos a conceber o futuro não sob a forma de uma crença beata no 

“progresso”, nem de uma simples extrapolação tecnológica de nossos projetos, mas de 

uma emergência do radicalmente novo pela ascese do não-eu, do não-agir, do não-saber. 

Esse “diálogo das civilizações” combate o isolamento pretensioso do “pequeno eu” e 

acentua a verdadeira realidade do eu que é primeiramente relação com o outro e com o 

todo. O “diálogo das civilizações” nos ajuda assim, sobre o plano da cultura, a nos abrir 

horizontes infindos, na perspectiva sugerida em todos os domínios pelas renovações mais 

modernas da cultura ocidental. É também a tomada de consciência de que o trabalho não 

é a única matriz de todos os valores; que além dele existem a festa, o jogo, a dança, 

símbolos do ato de viver (GARAUDY, 2009, p. 157). 

Sendo assim, é possível afirmar que a ética possui um relacionamento interligado 

com outras ciências, sob diversos ângulos, que estudam o comportamento e conduta dos 

homens na sociedade. 

As leis sempre contribuem para a justiça social ou não. Sabemos que elas podem 

ser feitas para beneficiar uma grande maioria ou podem também ser usadas para manter 

privilégios de alguns. A categoria de análise das leis deve ser a justiça. Ela é a condição 

para o exercício do mundo ético. As leis devem ser discutidas e questionadas a partir do 

grau de justiça social que promovem. 

A política é um espaço no qual as classes ou grupos sociais através das suas 

organizações específicas – partidos políticos - procuram manter ou transformar a situação 

vigente. Mas ela implica também na participação dos mais diversos segmentos da 

sociedade civil. O que deve ser preservado é a especificidade de cada um, porque o 

homem é um ser social que não pode deixar de atuar ao mesmo tempo ética e 

politicamente. 

No sistema de totalidade vigente da sociedade moderna há de fato uma 

experiência moral de mentalidade conformista. Esta moral de mercado conformista 

sustenta-se dentre outros pilares com os mitos do progresso e do desenvolvimento 

econômico, fabrica ilusões com a estratégia de sempre adiar para o futuro a satisfação das 

necessidades básicas dos grupos humanos. 
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EDUCAÇÃO MORAL DA CRIANÇA FUNDAMENTADA EM PIAGET 

As crianças menores, aquelas que frequentam a Educação Infantil e que ainda não 

atingiram a construção do pensamento lógico concreto, em estudos, a moral é colocada 

ao lado da Educação, em virtude da relação inerente entre as duas áreas, que têm como 

características marcantes o ignorar qualquer regra e centrar sobre si mesma as relações 

presentes no seu ambiente físico e social. 

As relações entre a criança e as pessoas que as cercam desempenham papel 

fundamental na formação dos seus sentimentos morais, já que a criança não tem estes 

sentimentos prontos. “Os relacionamentos que ela vai desenvolver com outros indivíduos 

dos quais ela depende, serão formadores e exercerão influências mais ou menos profundas 

para construir a realidade moral da mesma” (PIAGET, 2007, p. 64-65). 

 

A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA: CAMINHOS PARA A 

FORMAÇÃO DO SUJEITO ÉTICO 

Inicialmente torna-se necessário conceituar a palavra infância, que, 

etimologicamente originária do latim, significa ausência de fala, e ainda dependência. É 

um termo cujo significado torna-se difícil nomear devido ao grande número de 

significados, advindos de sua diversidade, entrelaçado pelas gerações nas diferentes 

culturas. 

Enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação àquele que a 

nomeia e a estuda autora lembra que as palavras “infante” e “infância”, ligadas à ideia de 

ausência de fala, contribuem para entender o silêncio que se infiltra na noção que se tem 

de infância e que esta continua marcada quando se transforma em matéria de estudo ou 

ainda de legislação (LAJOLO, 2006, p. 229). 

O sentimento de infância configura-se como um aspecto de relevância que se 

vislumbra, para Barbosa (2007), o conceito de infância é uma categoria sócio histórica 

que delimita pessoas em processos de desenvolvimento, reconhecendo nelas suas 

peculiaridades, que torna possível uma visão mais ampla, pois a ideia de infância não está 

vinculada unicamente à faixa etária, à cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda a um 

tempo linear, mas sim ao acontecimento, a uma história. 



 

 

 

 

 

28 

 

Ao discutir a temática sobre infância e educação exige um olhar mais atento ao 

espaço em que se insere a infância na sociedade e na educação. A infância está vinculada 

à sociedade, afinal, é parte dela, e é num emaranhado de acontecimentos que ela se 

constitui como categoria. 

A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote 

do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então mal adquiria um desembaraço 

físico era logo misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha 

pequena ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas 

da juventude (ARIÈS, 1981, p. 10). 

Para Ariès (1981), a partir do século XIV que o tema idades da vida se encontra 

registrado na iconografia, que fixou seus traços essenciais, que permaneceram 

praticamente inalterados até o século XVIII, mostrando-nos a separação: 

Primeiro, a idade dos brinquedos: as crianças brincam com um cavalo de pau, uma 

boneca, um pequeno moinho ou pássaros amarrados. Depois, a idade da escola: os 

meninos aprendem a ler ou seguram um livro e um estojo; as meninas aprendem a fiar. 

Em seguida, as idades do amor ou dos esportes da corte e da cavalaria: festas, passeios de 

rapazes e moças, corte de amor, as bodas ou a caçada do mês de maio dos calendários. 

Em seguida, as idades da guerra e da cavalaria: um homem armado. Finalmente, as idades 

sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo: o velho sábio barbudo vestido 

segundo a moda antiga, diante de sua escrivaninha, perto da lareira (ARIÈS, 1981, p. 9). 

No período de escolarização, a criança era separada dos adultos. A forma de ser 

criança sofre permanentes mudanças no decorrer da história. Como bem explicou Ariès 

(1981), esse processo ocorre devido às transformações no âmbito social e cultural. A vida 

escolástica, é consagrada aos aspectos da história da educação que revelam o progresso 

do sentimento de infância na mentalidade comum: como a escola e o colégio que, na 

Idade Média, eram reservadas a um pequeno número de clérigos e misturavam as 

diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de costumes, se tornaram no início 

dos tempos modernos um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período 

de formação tanto moral como intelectual, de adestrá-los graças a uma disciplina mais 

autoritária, e, desse modo, separá-las da sociedade dos adultos (ARIÈS, 1981, p. 107). 
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De acordo com Sarmento (2004), a partir das interações entre pares e com os 

adultos, as crianças experimentam a cultura em que se inserem distintamente da cultura 

adulta. A criança e sua infância não representam, por conseguinte, a natureza purificada 

em estado virgem. Nasce marcada pela cultura mesmo que sem ainda apropriar-se dela 

por completo, cresce como natureza em função das suas necessidades – comuns e 

específicas, de sono, afeto, amamentação, entre outros cuidados. A tradição do 

pensamento evolucionista difundido também na esfera educacional traz a ideia de uma 

criança “individualizada” naturalmente e que se tornará no decorrer do seu 

desenvolvimento com as devidas condições favoráveis um sujeito “socializado”, a escola 

tendo assim o papel de socializadora tanto no plano do conhecimento como das relações 

(SOUZA, 2007, p. 74). 

No entanto, Kramer (1994) evidencia que a ideia de infância aparece com a 

sociedade capitalista urbano-industrial, quando a sociedade muda o papel social 

desempenhado pela criança. Entender que a criança é o sujeito de um processo, que 

passou a ter e a fazer história, mesmo concebida e tratada diferentemente pela sociedade 

e em distintos momentos e lugares da história humana. Ter a concepção de criança e 

infância na qual acreditamos é a de que ela é um ser histórico, social e político, que 

encontra nos outros, parâmetros e informações que lhe permitem formular, questionar, 

construir e reconstruir espaços que a cercam. Apostamos numa concepção que não se fixa 

num único modelo, que está aberta à diversidade e à multiplicidade que são próprias do 

ser humano (KRAMER, 1999, p. 277). 

A existência histórica e social é o que impulsiona o crescimento e 

desenvolvimento da criança e sua infância, e também o referencial ao longo de sua vida. 

Isto implica considerar a criança um sujeito de direitos, um sujeito em pleno processo de 

formação. 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

A Educação Infantil, no tocante às aprendizagens visam ao desenvolvimento das 

crianças a partir dos seguintes eixos estruturantes, com vistas às interações e as 
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brincadeiras, a qual assegura direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-

se e conhecer-se. 

Esse documento também enfatiza os direitos de aprendizagem na educação 

infantil, que são os seguintes: 

– Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito 

em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

– Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de 

acesso a produções culturais; 

– A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras 

devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

– Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo 

e se posicionando; 

– Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 

fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, 

a escrita, a ciência e a tecnologia; 

– Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por 

meio de diferentes linguagens; 

– Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências 
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de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 

seu contexto familiar e comunitário (DOCUMENTO BASE, 2017). 

Cabe afirmar que esse documento ainda não foi totalmente implementado em 

todas os Centros de Educação Infantil, pois tem o período de 2 anos para que seja 

implantado. No estado de Roraima as diretrizes são de 2009. No entanto, a educação 

Infantil é de competência dos municípios. A forma como a Secretaria Municipal de 

Educação de Mucajaí entende a importância da Educação Infantil é que orienta as ações 

para os investimentos nos espaços físicos, tanto internos como externos dos CMEIs, na 

aquisição de materiais pedagógicos e na formação permanente dos profissionais que 

atuam nas instituições de educação infantil. 

A SEMED entende essa formação como um processo em que cada educador é um 

sujeito histórico capaz de construir novas práticas, a partir de referências teóricas, de 

desafios individuais, da vivência cotidiana e, principalmente, do trabalho coletivo. 

 

METODOLOGIA 

O método da investigação se constitui num diálogo com o tema proposto buscando 

dar a ele um rumo, uma significação. Neste artigo, o método que a baliza segue pelos 

princípios da dialética, partindo do pressuposto de que existe uma realidade objetiva fora 

da consciência, a qual advém da sua materialidade histórica. Os princípios do método 

dialético visam a estabelecer os aspectos essenciais do fenômeno, a sua realidade 

concreta, mediante estudos das informações e observações, descrição, classificação, 

análise e síntese. 

Neste sentido, faz-se necessário observar que o conhecimento e a pesquisa 

dialética se constroem em constante processo com conceitos dinâmicos, considerando as 

transformações sociais que implicam novos conhecimentos e pesquisas. 

Segundo Prado Jr. (2010, p. 766), “é de um ponto de vista dialético, e dentro de 

uma concepção lógico-dialética que se terá de prosseguir, daqui para o futuro, na 

construção e desenvolvimento da cultura humana”, pela contextualização da pesquisa, 

sua historicidade, bem como as contradições que emergem da dialética. 
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Nesse curso, a dialética nos ensina primeiro a compreender a natureza 

contraditória do processo geral da realidade e depois, em função desta natureza 

contraditória, todas as coisas e fenômenos singulares são apenas momentos desse 

processo (CANAN, 2009, p. 31-32). 

Assim, a construção deste artigo visa apresenta uma abordagem qualitativa, 

visando obter informações, conhecimentos e realizar uma análise teórico-prática da 

Creche Municipal Dr. Silvio Lofêgo Botelho na cidade de Mucajaí-RR. Realizou-se uma 

pesquisa de cunho bibliográfico e do tipo descritiva, atendendo às especificidades do 

estudo de campo e investigativo atendendo às especificidades do estudo de campo e 

investigativo utilizou-se o seguinte instrumento de coleta de dados: a técnica de grupo 

focal semiestruturada. 

Portanto, houvesse a necessidade da realização de uma pesquisa bibliográfica 

propicia a fundamentação teórica, informações e conhecimentos sobre o assunto a ser 

pesquisado e a sua interação com o estudo de campo, sendo a pesquisa bibliográfica a 

base para compreensões futuras. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Aqui foram sintetizadas as respostas do grupo focal composto por 15 pessoas, 

divididas entre: Pais (10), Professoras (5), sendo 5 Professoras da Educação Infantil 

(creche). 

Iniciou-se o encontro do grupo focal com a entrevista com as 10 mães, que 

justificaram que os pais não puderam comparecer devido o horário ser comercial e eles 

encontravam-se em horário de trabalho. No entanto, algumas mães trabalhadoras pediram 

licença no trabalho para participar do grupo. O encontro se deu nas dependências da 

escola, e as respostas foram transcritas na íntegra pela pesquisadora. 

O primeiro questionamento refere-se o que as mães entendem por ética, a resposta 

coletiva obtida foi, [...] “entendemos que nossos atos podem influenciar na vida dos 

outros e essa nossa liberdade de ações mal pensadas acarretam responsabilidades. A ética 

pode ser entendida como o agir humano em todas as situações”. 



 

 

 

 

 

33 

 

Com base nas respostas pode-se levantar a uma análise teórica de sustentação nos 

PCNs (2001), que ressalta a introdução da ética para o espaço escolar, no intuito de 

enfrentar significativamente o desafio de inserir, no segmento de ensino e aprendizagem 

que será introduzido em cada uma das áreas do conhecimento presentes no âmbito 

escolar, uma aprendizagem contínua com atitude crítica. 

A reflexão ética traz à luz a discussão sobre a liberdade de escolha. A ética 

interroga sobre a legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo 

costume. Abrange tanto a crítica das relações entre os grupos, dos grupos nas instituições 

e perante elas, quanto a dimensão das ações pessoais (PCNS, 2001, p. 29-30). 

A partir dessa premissa verifica-se que a ética se trata de um reconhecimento dos 

limites e das possibilidades dos sujeitos e se configura em propostas de uma educação 

moral, cujo objetivo é proporcionar aos educandos, condições para o desenvolvimento de 

sua autonomia, que também pode ser vista como uma postura diante da realidade, que 

implica nas escolhas que o ser humano faz. 

Já no segundo questionamento, onde se abordava o que a ética pode ser construída 

em casa pela família? O grupo respondeu que: “Atitudes morais e éticas que deveriam ser 

uma atribuição da família, foram passadas às professoras, que, além de ensinar aos alunos, 

ainda têm que ensinar a eles modos de se comportar, de respeitar os outros. Muitos dos 

pais não se importam com o comportamento dos seus filhos, por isto o mundo está assim: 

carecendo de ética de moral por todo o lado. Basta ouvir rádio e ver televisão: não é 

somente coisa de pobre não, como se dizia antes e de muitas famílias”. 

Mas o que chamou atenção foi a resposta de uma das mães participantes do grupo 

focal: “A falta de ética na família é quando a pessoa só pensa em atender a seus interesses 

pessoais sem pensar nos outros, seja da família ou não”. Essa indagação levou o grupo a 

discutir e trocar ideias por mais de 15 minutos, com discussões calorosas, principalmente 

sobre a omissão da família em relação à educação dos filhos. 

Assim, pode-se inferir que se presume que uma criança, ao ir para a escola, já 

tenha internalizado os conceitos básicos de respeitar a autoridade do professor, escutá-lo 

e conviver de forma harmoniosa com o seu colega de sala de aula. No entanto, muitas 
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famílias, segundo a análise das falas do grupo nas entrelinhas, não fazem mais esse papel 

de formação de internalizar na criança os códigos básicos da convivência com os demais 

seres humanos em sociedade. 

No terceiro questionamento ao se perguntar que fatores, segundo o ponto de vista 

do grupo, podem ser determinante na construção da ética? Houve o surgimento de 

opiniões divergiram e foi preciso um olhar apurado da pesquisadora na hora de 

transcrever a resposta. As participantes responderam: “O exemplo de casa, ambiente, e 

as companhias”. Assim, pode-se destacar que: o comportamento humano é o grande fator 

distintivo da ética, vale dizer o modo como o ser humano age diante de si mesmo e de 

terceiros é o que determina se a sua conduta é ética ou não. Essa tomada de decisão, por 

sua vez, requer consciência e discernimento, o que leva a concluir que, no plano 

valorativo, as ações humanas têm origem na escola (ARISTÓTELES, 2001, p. 34-36; p. 

114). 

A conduta humana é entendida como uma vinculação da conduta humana ao 

comportamento social do indivíduo, vem a ter participação da origem de um raciocínio 

de cultural que pode ou não ser executado, tornando o indivíduo social um que pode vir 

a ser manipulado por regras que possibilitaria optar por caminho defendido como ética 

que se constitui a verdade ou não. 

A quarta pergunta era sobre o que a educação escolarizada pode contribuir para a 

construção da ética das crianças? De que forma? Com base nas respostas colhidas das 

mães que participaram da pesquisa: “A escola deve contribuir sim, embora a 

responsabilidade dos pais é educar primeiro; a escola complementa [...] a mãe nunca 

deixará de ser a mãe e, mesmo que os filhos briguem ou desobedeçam aos pais, a escola 

precisa educar a seus alunos para a vivência em sociedade”. 

Diante da resposta dada pelas mães, busca-se em Freire (1985) o que ele define 

como caráter formador do exercício educativo, o que exige a corporeificação das palavras 

pelo exemplo. Portanto, o professor que não apresente a incoerência em defender a 

realização da máxima “faça o que eu mando e não o que eu faço”. Os Parâmetros 

Curriculares dos terceiros e quartos ciclos do Ensino Fundamental é contemplado como 

uma perspectiva. 
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O professor vem a possibilitar aos educandos, alternativas teóricas e práticas que 

os levam a conhecer valores do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, 

ou seja, indicando valores sociais e culturais adquiridos, por meio de suas próprias 

posturas. 

Portanto, o desenvolvimento do comportamento ético e educação ética devem vir 

para encorajar crianças a se sentirem bem consigo mesmas, a identificar e exercitar o seu 

próprio interesse, e a compreender a teia de inter-relacionamentos que formam o contexto 

das suas próprias vidas individuais (...) em suma, o respeito por si, deve encontrar um 

equilíbrio com o respeito pelos outros (SEVERINO 1999, p. 5). 

A abordagem pedagógica defende através da moral e da ética, devido já está 

introduzida na Educação Infantil, período no qual as crianças vêm a ampliar as suas 

potencialidades com a sua inserção e participação nas variadas práticas sociais. 

Atualmente, quando se pergunta mediante de tantos episódios relativos à falta de 

ética, como viver com ética? De acordo com as mães entrevistadas: “O Brasil vive hoje 

momentos de vergonha; causa nojo ver o noticiário. É sujeira e mais sujeira. Está difícil 

viver com ética numa sociedade em que a moral foi embora”. 

A partir dessa resposta pode-se verificar no cotidiano que o Brasil, no plano dos 

costumes políticos, a sociedade toma cada vez mais consciência da falta de qualquer 

princípio ético, traduzindo-se em corrupção generalizada, clientelismo, num oportunismo 

desmascarado, irresponsabilidade tornada normal no exercício dos cargos públicos, 

violência e prepotência. Isto causa repulsa não somente à pesquisadora, mas, pode-se 

afirmar, a milhares de brasileiros. 

9A sociedade faz com que a maioria dos indivíduos, venham aprender as 

regulamentações sociais, na busca de ser ter um convívio harmônico que os direcionem 

a um interesse comum. Sendo que uma parcela da minoria continua atraída pelas 

transgressões inconscientes do desenvolvimento natural presente em cada um, sem deixar 

de considerar o limite entre a razão e a moral. 

 
9 Disponível em: https://elaquertudo.com/2016/.../vivemos-a-mais-profunda-crise-moral-e-etica-no-bra. (Acesso 

10/11/2018). 
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Assim a violência e a corrupção tornam-se aí, um elemento primordial de 

degradação social. A vida humana nas classes minoritárias, passa a ser estatística da 

violência moral que o poder e a riqueza, sem o menor contexto ético, corrompem todos 

os dias. Entende-se que é a partir dessas transgressões sociais que se pode motivar um 

sério debate sobre a ética nos mais diversos segmentos da sociedade brasileira. 

No Brasil, em atualidade, agrava-se a situação a partir do abismo existente nas 

bases jurídicas em relação à ordem social e política radicada nos direitos fundamentais 

do cidadão, vinculado à nova Constituição Federal para regulação dos conflitos sociais. 

Surge a necessidade de se criar critérios éticos na sociedade, sendo necessário 

compreender que, a finalidade precípua de promover o bem viver entre os homens. 

Isto vai fomentando uma mentalidade particularista, que se revolta contra toda a 

perspectiva universalista na convivência dos homens entre si, que desaparece, pouco a 

pouco, na crença em critérios universais para a solução de conflitos entre os homens. Isto 

é nocivo para o ser humano. Afinal, a ética é um “norteamento de princípios”, segundo a 

fala de uma das entrevistadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenvolver um trabalho investigativo em um Mestrado em Educação é 

desafiador, instigante como também muito prazeroso, este estudo tem como foco a 

construção da ética e de valores na educação infantil. Evidenciou-se um misto de 

sentimentos ao executar a prática docente e ainda por nossa relação com a temática 

investigada. 

O caminho foi permeado por muitas dificuldades, pois ao trilhar um caminho 

investigativo não vem a ser uma tarefa simples, mas para o investigador principiante é a 

oportunidade de sistematizar as oportunidades anteriores e participar de grupos de 

pesquisa, de processos de discussão e investigação adensada. 

Deste modo, falar e escrever sobre ética nos remete ao pensamento de que a ética 

se relaciona ao altruísmo, ou seja, a necessidade de preocupar-se com os demais que o 
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cerca, de ir ao encontro dos seus interesses em comum, sobretudo, de não prejudicar que 

estiver ao seu lado ou no seu caminho. 

Portanto, ao dissertar sobre a ética e valores na educação implica em pensar o que 

é ser criança, hoje. Compreender, sentir, viver e conhecer a infância e a criança, eis o 

desafio que sempre me acompanhou na minha trajetória de vida e profissional. 

Acredito que esse desafio precisa ser enfrentado por todos que pretendem 

contribuir para a construção de uma Educação Infantil de qualidade, tendo em vista que 

a forma como se vê, imagina e significa a infância e a criança influencia a prática 

educativa do professor de Educação Infantil na construção da infância e das crianças que 

frequentam as escolas de Educação Infantil na atualidade. 

Diante de um universo de diferenças, de complexidades e de paradoxos, a 

dimensão axiológica torna-se imprescindível uma ação de sujeitos sobre o contexto 

circundante, uma vez que as exigências do saber pedagógico como um saber teórico-

prático, exigem do educador posturas éticas como prática como um compromisso 

individual e coletivo. 

Para que isto ocorra é preciso ter claro que a busca de uma educação marcada por 

aspectos éticos nunca se dará de uma forma absoluta e completa, tendo em vista que a 

natureza humana é marcada pela imperfectibilidade e pela incompletude. Devido a isto é 

que se impõe a ideia de se buscar uma educação em que os aspectos éticos estejam 

presentes. 

Portanto, ao explicar a importância da construção de valores éticos na infância, o 

estudo apontou que cabe aos pais e à escola assumir a tarefa importante de disseminação 

de autoridade ética através de um processo educativo comprometido com uma prática 

ética que impregne no educando, valores com vistas à construção da vida ética. 

No entanto, ao identificar as diferentes abordagens de infância ao longo da 

história, percebeu-se, após o estudo, que as crianças são produtoras de culturas próprias, 

as culturas da infância como qualquer outro ser, e que vive em pleno processo de ação 

social, influenciando a sociedade e sendo por ela influenciada. 
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No descrever as concepções de ética e valores fundamentados em autores que 

discutem o tema, observou-se que, na apreciação da ação humana, no contexto social, 

sobre os elementos que compreendem o agir, foi tematizado os conceitos de ética nos 

aspectos essenciais que norteiam a sua investida na revelação do ser ético. 

Ao relatar a partir dos dados coletados pelos pais e professores participantes da 

pesquisa o pensar e agir diante do tema pesquisado foi possível verificar que as mães 

(conforme explicitado no tocante a participação e das professoras) enfatizaram ser 

necessário conviver com a existência de mais perguntas do que respostas, com mais 

certezas do que contradições inerentes, afirmando-se que se vive uma realidade complexa 

e paradoxal. 

Necessariamente, é preciso encontrar razões suficientes que lhe induzem a 

acreditar ser possível esta aproximação, o mundo em que vivemos é transformável, e a 

esperança vem a ser uma realidade orientada por valores éticos pode ser construída. 

Concluindo este estudo, a pesquisadora compreendeu ser a partir das migalhas que 

estas questões deixam, que serão necessárias para se desenvolver a reflexão da temática, 

no intuito de buscar novos possíveis caminhos. 
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