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Investiga a forma como a escola contribui como espaço potencialmaente favoravél, 
na construção da moralidade infantil e como os agentes escolares (gestores, 
professores, corpo técnico) compreendem esse processo de construção. 
Apresentamos também as estratégias de que a escola se utiliza para favorecer a 
prevalência de uma atmosfera moral positiva, propulsora de atividades morais que 
levem ao respeito, acato e solidariedade ao outro. A pesquisa se desenvolveu numa 
escola pública municipal da Prefeitura de Fortaleza, num dos bairros mais violentos 
da Cidade onde os sujeito principais foram duas professoras das primeira série do 
ensino fundamental, a gestora escolar, e 52 crianças das turmas das professoras. 
Ultilizou-se o tratamento etnográfico de investigação e foram aplicados os seguintes 
instrumentos: observação, entrevista de explicitação, história de vida, questionário e 
análise dos documentos oficiais da instituição. Os principais autores que 
respaldaram a base teórica foram: Piaget (1998), Kohlberg (1975, 1978), Yves de la 
Taille (2000, 2002, 2006, 2009), Araújo (2002, 2003, 2004). O estudo identificou a 
existência de uma atmosfera moral positiva na escola, desenvolvida ao longo de 
cinco anos, mediante estratégias como a acolhida, mediação de conflitos e de 
atividades artísticas promovidas pela instituição, tendo como referência o Programa 
Vive (vivendo valores na educação) agregado ao projeto político-pedagógico da 
escola, via transversalidade curricular. Entre os resultados da análise, destacam-se 
os seguintes: (1) o não-envolvimento de grande parte do corpo docente com o 
projeto p.-pedagógico voltado aos temas morais; (2) a centralização do trabalho de 
construção da moralidade na figura da gestora e de três professores formados no 
Programa Vive; (3) a ausência de um controle dos resultados obtidos por meio das 
atividades voltadas à moralidade que garantam uma abordagem intencional e 
sistemática do ponto de vista didático-pedagógico do grupo de professores; (4) uma 
atitude expectante das crianças em relação á expansão de si próprias, apesar da 
sistematização no plano curricular das atividades voltadas ao tema da moralidade; 
(5) atitudes de “cuidado” e escutas ativas, embora esparsas, como linha de conduta 
dos adultos da escola em relação às crianças. A pesquisa oferece elementos para o 
desenvolvimento de reflexões acerca da importância da escola como espaço 
favorável a construção da moralidade infantil e de como podem ser trabalhadas de 
forma integrada as matérias escolares convencionais, via transversalidade, não 
como algo artificial, moralizador, ortodoxo, as temáticas que envolvam a 
problemática moral. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras- chave: Atmosfera Moral. Construção da Moralidade Infantil. Estratégias 
Pedagógicas. Transversalidade. Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

The present study investigates how school is a contribution to the setting of childhood 

morality, as a potentially suitable space, and how school agents (managers, teachers, 

technicians) undertake such elaboration. It also presents the strategies applied by schools in 

order to favour the prevailing of a positive moral atmosphere, enhancer of moral activities 

which lead to respect, acceptance and solidarity. The research was developed at a municipal 

public school in Fortaleza, in one of the most violent neighborhoods in town, and the main 

subjects were two first grade elementary school female teachers, the school manager and 

fifty-two of their students. It followed the ethrographic investigation approach, and adopted 

the instruments of observation, debriefing interviews, life story, questionnaire and analysis of 

the institution’s official files. The main theory basing authors are Piaget (1998), Kohlberg 

(1975, 1978), Yves de la Taille (2000, 2002, 2006, 2009) and Araújo (2002, 2003, 2004). It 

identified a positive moral atmosphere at the school, unfolded along five years by strategies 

such as welcome, conflict mediation and artistic activities, all promoted by the institution, 

referring the VIVE (living values in education) Program associated to the school’s political 

pedagogic project, through transverse curriculum behavior. Some analysis outcomes are 

highlighted: 1 – non-involvement of great part of the teachers in the political pedagogic 

project with moral focus; 2 – the morality focused work being centralized in the school 

manager and three teachers who attended courses at the VIVE Program; 3 – absence of a 

result control to the morality focused social activities, which would guarantee an intentional 

and systematic approach form teachers’ didactic pedagogic point of view; 4 – children’s 

passive attitude on their own expansion, in spite of the curricular systematization of morality 

focused activities; 5 – active caution and watch attitudes, although sparse, as conduct line of 

school adults upon children. The study offers elements for the reflection on the importance of 

school as a favorable space to child morality. Moreover, it presents means of working the 

moral issue integrated to the school conventional curriculum, by its transverse behavior – not 

artificial, moralizing or orthodox. 

 

 

KEYWORDS: Moral Atmosphere; Child Morality; Pedagogic Strategies; Transverse 

Curriculum Behavior; Elementary School. 

 



  

18



  

19

RESUMEN 

El estudio investiga como la escuela contribuye para establecer una moralidad infantil 

positiva como espacio recomendable, y como los agentes escolares comprenden su propia 

colaboración. También presenta las estrategias empleadas por las escuelas para favorecer a la 

prevalencia de una atmosfera moral positiva, desarrolladora de actividades morales que 

conducen al respecto, aceptación y solidariedad. La pesquisa ha pasado en una escuela 

pública municipal de Fortaleza, en uno de los barrios más violentos de la ciudad, y sus 

principales sujetos han sido dos profesoras de la primera serie del nivel fundamental, el 

director de la escuela y cincuenta y dos estudiantes. La búsqueda ha seguido el método 

etnográfico de investigación y adoptado los instrumentos de observación, internistas 

cognitivas, historia de vida, cuestionario y analice de documentos oficiales de la institución. 

Los principales teóricos que han basado el estudio son Piaget (1998), Kohlberg (1975, 1978), 

Yves de la Taille (2000, 2002, 2006, 2009) and Araújo (2002, 2003, 2004). Se há identificado 

una atmosfera moral positiva en la escuela, creada a lo largo de cinco años a través de 

estrategias como bienvenidas, mediación de conflictos y actividades artísticas, promovidas 

por la institución de acuerdo con el Programa VIVE (Viviendo Valores en la Educación) 

asociado al proyecto político pedagógico de la escuela, por medio de la transversalidad 

curricular. Algunos resueltos se han destacado: 1) alejamiento de la mayoría de los profesores 

del proyecto político pedagógico de la escuela con propósito moral; 2) centralización, en las 

personas de la directora y de tres profesoras que participaron de cursos en el Programa VIVE, 

del trabajo con objeto moral; 3) ausencia de control de resueltos de las actividades sociales 

con propósito moral, lo que podría garantizar um abordaje intencional y sistemática desde el 

punto de vista didáctico pedagógico de los profesores; 4) actitud pasiva de los infantes cuanto 

a su expansión, a despecho de la sistematización curricular de las actividades con propósito 

moral; 5) cuidado activo y actitudes de observación, aunque esparzas, como lineamento do 

conducta de los adultos de la escuela para los niños. El estudio ofrece elementos para reflejar 

a cerca de la importância de la escuela como espacio favorable a la formación de la moralidad 

infantil. Además, presenta medios de trabajar la cuestión moral integrada al currículo escolar 

tradicional por la transversalidad, de manera no artificial, moralizadora y ortodoxa. 

Palabras-llave: Atmosfera Moral; Moralidad Infantil; Estratégias Pedagógicas; 

Transversalidad; Escuela Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo vive desde o ano de 2001 até 2010, a década da Cultura da Paz 

e da sensibilidade moral e ética, proposta pela UNESCO. Isso significa dizer que os 

órgãos governamentais e as instituições oficiais voltadas à preservação dos direitos 

humanos e da dignidade da pessoa encontram-se em alerta, atentos e preocupados 

com os rumos que vem tomando nossa civilização incivilizada, atormentada pela 

cultura da incerteza, como exprime Morin (2005) esta nos surpreende a cada dia, 

com episódios de intolerância, desrespeito, guerras étnicas, religiosas, catástrofes 

naturais, novos tipos de neurose e perversão por parte de indivíduos 

“aparentemente” inofensivo; assim como o aparecimento de verdadeiras milícias de 

adolescentes e jovens que agem e atacam à luz do dia, indivíduos e espaços antes 

resguardados e inatingíveis, como igrejas, escolas e os próprios lares, onde habitam 

as famílias assustadas e temerosas com o que possa vir a ocorrer de mau e danoso 

aos seus membros de qualquer faixa de idade. 

A UNESCO, desta forma, por meio de uma campanha a no plano mundial, 

desenvolvida ao longo de dez anos, tenta mobilizar o Planeta, para que reflita e se 

envolva em ações concretas pela PAZ. Nesta pesquisa pretendemos dar nosso 

contributo nessa direção, tecendo reflexões pacíficas, com base na ciência, que 

atinjam não só os educadores e a Escola, mas, principalmente, a eles, como 

também àquelas pessoas que pensam e idealizam um mundo mais equânime, justo 

e solidário. 

Esta investigação tenta romper o silêncio em relação ao trato pedagógico 

atinente à educação moral nas escolas e o resvalar deste mutismo nos ruídos 

desordenados que identificamos na sociedade pós-moderna, como a classifica 

BAUMAN (2009), oriundos da cultura da incerteza, os quais buscamos enumerar  há 

pouco. 

Trata-se de uma era de patologia moral, quando o espírito coletivo 

adormece e parece esmorecer, em que as famílias se acham desconfortáveis em 

estabelecer limites mínimos a crianças bem pequenas, como horário de dormir, 

acato a simples regras de convivência, como fazer silêncio quando alguém precisa 

falar ao telefone ou mesmo estudar, cumprir tarefas como apagar a luz ao sair de 
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algum ambiente; quando a própria sociedade se acha refém da violência, a 

competição é a regra para se “vencer na vida“, a imprecisão na definição de valores 

e a confusão quanto à observância de princípios grassa, conduzindo a todos a viver 

imersos na cultura do desacato e da vaidade (BAUMAN, 2009). Deve, então, a 

escola adiantar-se à destruição total do sentido do ser, propondo “estratégias 

pedagógicas” sistemáticas e embasadas teoricamente, em autores que consideram 

este espaço institucional como campo fértil na construção de personalidades morais, 

não dogmáticas, sem observância de manuais de boa conduta, mas levando em 

conta a estruturação de um pensamento acerca do outro como ser de sentido, 

parceiro em ações recíprocas, nas trocas de experiência, no respeito às 

particularidades e às próprias discordâncias. 

Otimismo? Sim. Um otimismo embasado nas pesquisas de Piaget (1998), 

Kohlberg (1973, 1975, 1984), De La Taille (2000, 2002, 2006, 2009), Freitag 

(1984,1997),Galvão (2004) e tantos outros que, como nós, acreditam numa feliz 

cidadania  (RIOS, 2006). 

 

1.1 Delimitação do tema em estudo  

 

Sócrates afirmava nos seus “Diálogos” ser necessário voltar mais tarde a 

debruçar-se sobre um mesmo problema; o problema da harmonia social, da “vida 

boa“ que está se esvaindo, da felicidade de ir e vir sem temer o outro, um outro 

semelhante a si. 

Se o problema da busca da felicidade, da harmonia cidadã, tem volta à 

baila e muitos estudiosos novamente se debruçam sobre ele sob variadas – 

perspectivas, sociológicas, antropológicas, psicológicas e psicanalíticas – deve ser 

porque há lacunas, há perguntas que estão em aberto, há desertos que precisam 

ser atravessados. As ciências sociais se mobilizam na busca de respostas, 

prescrutando os sentidos e a falta deles. 

Deparamos, os educadores, novas gerações que nascem “no deserto”, 

como acentua Deleuze (2004), deserto da falta de referências, ausência de clareza 

moral que embaralham os “mundos da vida“ (HABBERMAS, 1987). Atravessar o 

deserto é diferente de nascer no deserto – emenda o autor. Nessa travessia, nos 
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colocamos, num caminhar pleno de reflexões. Não andamos sozinhos, como 

acenado anteriormente, pois nos respaldamos corajosamente em autores além dos 

já citados no início do trabalho, que nos deram fôlego para enveredar em áreas não  

muito familiares a nós, como a Sociologia, Filosofia e a Psicologia moral, visto que 

nossa formação se vinculo ao campo da Pedagogia.  

Todas as leituras que efetivamos, porém, as fizemos com bastante critério 

e também responsabilidade, recorrendo a companheiros da academia e à 

orientadora, quando as ideias pareciam complexas demais. O intento de contribuir 

foi mais forte do que o medo de atravessar – o outro deserto o do conhecimento 

“novo“, a fim de responder a questões no tocante à escola como espaço de 

construção de personalidades morais, de sujeitos éticos sensíveis e respeitosos, 

sujeitos de sentido. 

Toraine (2003), Costa Freire (2004), Bauman (2009), clamam em seus 

escritos pela reinvenção de um “bem comum“, pela possibilidade do viver uma “vida 

boa“ que abranja a todos os sujeitos que vivem em comunidades organizadas. A 

“vida boa“ a que estes autores se referem, embora pegando emprestado o termo 

dos filósofos da Antiguidade grega, assume o sentido de “dar significado à vida”, ter 

sucesso na expansão de si mesmo, superar os próprios limites, construir 

representações de si com valor positivo, respeitar os espaços alheios, tolerar as 

limitações de outrem, viver bem em sociedade, levando sempre o outro em 

consideração. 

Segundo De La Taille (2009, p.125), três são as condições necessárias 

para que se possa usufruir de uma “vida boa“: 

“- situar-se no fluxo do tempo; 

- dar significação à vida; 

- ter êxito na expansão de si próprio”. 

O autor entende como situar-se no fluxo do tempo  a clara compreensão 

da sociedade e do mundo em que se vive; uma compreensão existencial e não 

apenas teórica; saber como a sociedade funciona e os espaços que cada qual nela 

ocupa. Podendo manifestar-se quanto a isso. 
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Dar significação à vida é ideia descrita pelo autor como a construção de 

perspectivas, projetos, metas e esperanças que cada um deve ter para tocar a vida; 

como um vislumbre de possibilidades, de alternativas, de um repertório de 

estratégias reflexivas para a superação de obstáculos, conflitos, impedimentos de 

diversas naturezas, inclusive sociais, na comunidade e aí se inclui o mundo, onde o 

sujeito vive e o qual conhece. Ter êxito na expansão de si próprio  corresponde 

para De La Taille, à busca de ver a si como pessoa de valor. A expansão de si se 

traduz, então, pela busca de identificar-se com representações de si de valor 

positivo. Tais representações de si podem incluir valores morais como: justo, ser 

generoso, fiel etc. É ter o que o autor chama de caráter moral que em outras 

palavras, significa o respeito de si, a que nos referiremos outras vezes durante esta 

pesquisa.  

No contexto social de hoje, estas aspirações podem parecer intangíveis, 

pois vivemos, não só em se falando de Brasil, mas, no mundo como um todo, 

imersos numa “cultura do parecer ser“, do que mesmo do “ser“, cultura essa na qual 

a figura da autoridade, do filósofo, do homem probo, foi substituída pela figura da 

“celebridade“ (BAUMAM, 2009), do culto do provisório. 

Na cultura da celebridade a sensibilidade moral parece inexistir. O poder 

pertence a quem detém os bens de consumo, as melhores e mais luxuosas 

moradias, os carros de última geração, viagens a paragens às quais poucos têm 

acesso, ao usufruto de parceiros jovens, belos e saudáveis. Todos esses fatores 

produzem nos homens e mulheres da Pós-Modernidade o desejo de ter, de possuir, 

custe o que custar. Na cultura do provisório, tudo é valido para ascender. As 

crianças também não ficam incólumes. Segundo dados da BBC Brasil (dezembro, 

2006), foram contabilizados 5 mil menores como integrantes do crime organizado no 

Rio de Janeiro. O mais grave desse dado é o da conivência dos pais desses 

menores de 8-14 anos de idade, quanto ao envolvimento dos filhos nesse tipo de 

comportamento. 

De acordo com Cortella (2005), sentimentos como vergonha e culpa 

inexistem na sociedade atual ou quando existem são passageiros. Vivemos, 

segundo ele, num tempo sem obrigações nem sanções. Compartilhamos o que ele 

denomina de império do medo, do pavor do homem em relação ao outro. Vivemos 

no tempo da desconfiança até no íntimo dos nossos lares. O mesmo autor ilustra o 



  

26

seu pensar com a seguinte passagem: “Em 1968, quando eu tinha 14,15 anos de 

idade ao sair de alguma festinha de jovens como eu, ao caminhar para casa à noite, 

ao ouvir passos de outra pessoa atrás de mim, sentia alegria pela companhia que se 

avizinhava e com quem poderia conversar amigavelmente até chegar ao destino. 

Hoje, caso esteja caminhando à noite por algum motivo, se ouço passos, apresso os 

meus, mudo de roteiro, entro em alguma loja ou banca de revistas, chegando a 

pensar sobressaltado: “– Meu Deus, vem vindo outra pessoa. Que medo! Que 

pavor!“. Depois, sinto-me envergonhado. 

A violência urbana, as incivilidades colocam em xeque o direito do 

indivíduo a viver tranquilamente e em segurança, assim como compromete 

seriamente a possibilidade que ele tem de confiar em outrem bem como de 

estabelecer relações sociais desejáveis. (MENIN, 2002). A insegurança destrói 

progressivamente o elo social, no sentido concreto da relação com os outros. 

Apesar desse desenho obscuro da cultura do efêmero, percebe-se uma 

aspiração coletiva à moral, indicando que o senso de indignação moral ainda resiste, 

inclusive havendo um desejo de renovação ética, em vários segmentos da 

sociedade que são manifestados em artigos de jornais e revistas de grande 

circulação, comitês de ética até em condomínios residenciais, formação de grupos 

de pesquisa sobre o tema da moralidade na Faculdade de Educação da USP, 

seminários e congressos envolvendo a temática, livros escritos no Brasil por autores 

como Freitag (1984,1997), Macedo (1999), Araújo (2002, 2003), Tognetta e Vinha 

(2007), Tardelli (2003) Galvão (2004), como também no exterior: Puig (2004), 

Montserat e Sastre (2008), Peres (2002), dentre outros. Apenas a escola permanece 

silenciosa e ausente no que concerne à formação moral de seus alunos, reservando 

espaço e tempo, quando de casos extremos que culminam em expulsões, 

humilhações a crianças e adolescentes “julgados“ como indisciplinados, 

desrespeitosos ou imorais. Para as escolas de um modo geral, esse “tipo“ de 

educação cabe exclusivamente aos pais ausentando-se desse modo de assumir 

parte da função que deveras lhe cabe. 

Segundo Kohlberg (1984), o ensino paterno e materno, não é suficientes 

para dar conta da construção moral da criança. Convém ressaltar que não estam 

aqui negando a importância da família na formação moral de seus filhos, porém, 

concordamos com Kohlberg quando ele se refere à formação moral no âmbito 
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familiar como sendo parcial, situada, insuficiente do ponto de vista da riqueza de 

interações, principalmente na atualidade, quando as famílias se tornam a cada 

década menores, constituídas, quando muito, de dois filhos ou apenas de um. A 

escola, anota o autor, configura-se como um espaço onde a criança poderá 

experimentar uma série de situações típicas de espaço público, experiências essas 

variadas, intensas, exigindo da criança reflexão, tomadas de decisão, discussão, 

argumentação e contra-argumentos, além da possibilidade de resolver ou tentar 

resolver situações conflitivas do ponto de vista moral. 

De La Taille (2009), dirigindo-se a gestores escolares durante uma 

palestra na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (In Formação Moral, 

2009), incita-os à reflexão, ao afirmar que é urgente cuidar da educação moral das 

crianças e dos adolescentes para que neles o senso moral não adormeça. 

Continuando sua prédica, o autor refere-se ao adulto e particularmente ao adulto 

educador, que não pode abrir mão do seu papel, numa formação didaticamente 

organizada, sistemática e intencional da moral, apregoando e defendendo um 

método que promova a educação moral sem o uso de doutrinação, isenta de 

qualquer dogmatismo. 

De La Taille reconhece, no entanto, que a experiência dos professores 

com a disciplina curricular Moral e Cívica foi funesta, pois atendia nas décadas de 

60-70 à demanda ideológica originária do regime militar, levando os educadores a 

uma atitude de rejeição imediata quando se propõe qualquer projeto envolvendo a 

moral. 

O mesmo autor, no entanto, alerta para o fato de que a Escola nada 

colocou no lugar da antiga disciplina, gerando uma lacuna pedagógica que ensejou 

nos meios educacionais uma espécie de “analfabetismo moral“, que apena não só a 

instituição, pela falta de compromisso de alunos e professores, que não cumprem 

seus deveres, faltam, mentem, colam nas provas, dentre outras condutas por 

demais conhecidas de quem milita nesta área tão preciosa de formação humana. 

A sociedade também é apenada, chegando a desqualificar quem busca 

agir com cuidadoso esmero pelo outro e pelo trabalho que desenvolve, seja em que 

área atue. Quem cumpre “seus deveres“, quem não burla ou tira vantagem, 

comumente recebe denominações depreciativas como: “nerd”, otário, “sem noção”, 

dentre outras denominações que não valem ser citadas num trabalho acadêmico. 
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Trabalhar com projetos na escola que envolvam o tema da moralidade, 

portanto, requer coragem, assim como denota ousadia, cuidar da qualidade do 

convívio social nesse espaço pedagógico. 

A isso Puig (2004) denomina de “querer fazer moral“ e “fazer moral“ e que 

Kohlberg (1986) categoriza como criar uma “atmosfera moral”. Essa “atmosfera 

moral” significa: dar aos alunos a oportunidade de refletir sobre questões morais, de 

entrar em contato com reflexões éticas elaboradas ao longo da história, discutir 

dilemas morais, participar de decisões coletivas, o que ensejará às crianças opções 

várias de pensar, agir e experimentar o convívio social, buscando a construção de 

uma mente respeitosa, possível de se atingir. 

SMITH (1999, p.18) exprime que  

 

[...] a vida na Escola é repleta de conflitos, tanto comunitários quanto 
individuais. A prática cotidiana desses novos modos de convívio, obriga a 
desenvolver mecanismos para superar esses conflitos sem recorrer a uma 
autoridade moralizadora e a atitudes violentas.  

 

Num processo como este, as crianças podem tornar-se mais tolerantes e 

também responsáveis por seus atos e pelos dos outros. 

A escola constitui verdadeira “usina de sentidos“, sentidos de vida (ética) e 

de convivência (moral). 

Este é o grande objetivo desta pesquisa; compreender como a escola 

pode se constituir como espaço importante e necessário na construção da moral da 

criança, tendo como palco uma escola municipal situada num dos bairros 

considerados dos mais violentos da periferia de Fortaleza, que detalharemos mais 

adiante. 

 

1.2 Questões e objetivos da pesquisa 

 

Apesar de nossa proposta apresentar uma abordagem multidimensional, 

fazendo-nos recorrer à Sociologia, à Filosofia e às Psicologias Moral e do 

Desenvolvimento, buscamos de forma disciplinada garantir o espaço fértil da 

educação e da escola, espaço onde militamos há mais de 30 anos e com o qual 
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desejamos contribuir “concretamente“, não na ilusória certeza de que  mudaremos a 

realidade pedagógica e comunitária , donde sapos virarão príncipes e que, de agora 

em diante,  seremos felizes sempre e para sempre. Não. Somos otimistas, mas não 

insanas. Tencionamos produzir pensamento, reflexão e, claro, alguma 

transformação, com base nesse esforço teórico, visando a mobilizar os educadores 

e a sociedade na busca de uma comunidade mais justa, onde os atos de cada 

sujeito levem em conta o outro como sujeito de sentido, merecedor de respeito, 

solidariedade e apreço. 

Para isso, temos como questões norteadoras, as que se seguem: 

- Como os profissionais da escola compreendem a construção da 

consciência moral dos alunos? 

-    Qual o espaço curricular que a Escola dedica ao tema da moralidade? 

- Que “estratégias“ didático-metodológicas a escola utiliza para 

desenvolver uma atmosfera moral na sua ambiência? 

-  Pode a escola constituir espaço favorável à construção da consciência, 

sensibilidade e personalidade moral das crianças? 

Mediante tais questionamentos, perseguimos, de modo planejado e 

processual, mergulhar no ambiente escolar em busca de indícios, vislumbres e 

respostas que nos levem chegar aos seguintes objetivos:  

 

Objetivo geral 

 

Compreender como a escola trabalha a moralidade em seus quadros. 

 

Objetivos específicos 

 

• Verificar como a escola (gestores, professores, supervisores), 

compreende o processo de construção da moralidade nas crianças. 

• Detectar no currículo da escola a existência ou não de estratégias 

pedagógicas auxiliares na construção da atmosfera moral 

necessária à construção da consciência moral das crianças. 
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• Averiguar de que modo a escola lida com os conflitos morais no 

cotidiano. 

• Descrever as condutas pedagógicas da escola relativas à temática 

da moralidade. 

• Analisar o raciocínio moral dos professores e como este raciocínio 

se articula à construção do juízo moral pelos seus alunos. 

 

1.3 Estrutura da pesquisa 

 

A investigação foi planejada de acordo com a descrição a seguir: neste 

capítulo (introdutório), buscamos demonstrar a relevância do tema da construção da 

moral na criança, elegendo a escola como uma “usina de sentidos“ no 

desenvolvimento desse processo; a escola como parceira da família, sinalizando 

com um novo paradigma na formação moral das crianças, que descobrirão o sentido 

de si e do outro num espaço público e multidimensional. Referimo-nos, também, ao 

silêncio da Escola quanto a essa temática, o que alimenta verdadeiros “analfabetos 

morais“, figuras danosas à sociedade e à experiência da “vida boa“. 

O capítulo 2 trata do quadro teórico e está organizado em três seções 

distintas que levarão à construção dos argumentos que alicerçam esta pesquisa. 

A seção 2.1 apresenta um retrospecto histórico dos anseios da 

humanidade pela experiência da “vida boa“. Na seção, apontaremos o pensamento 

dos filósofos que propuseram opções, teórico-práticas, para desfrutar desse tipo de 

vida, como recorreremos a outros não-filósofos que auxiliam na configuração teórica 

do que queremos demonstrar neste trabalho. Portanto, serão abordados Platão 

(2000), Aristóteles (1982), Kant (2000), Nietzsche (1987, 1992,2003), Arendt (2009), 

Adorno (2003), Habermas (1987), dentre outros. 

Esses autores foram significativos na forma de demonstrar como o ser 

humano, ao longo da história da humanidade, pensou e deliberou a respeito dos 

atos morais, na busca de uma consciência moral e da moralidade em conceito e 

essência, visando a obter equilíbrio pessoal e o bem-estar social, cada um deles, 

considerando o devido contexto histórico e as instâncias sociais nas quais estavam 

inseridos. Fosse através de modelos rígidos de imperativos categóricos ou de 
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contratos políticos para a construção da “cidade ideal“, onde o “homem ideal“ 

pudesse ser feliz, numa estrutura desprovida de conflitos e de preferência, exclusiva 

das classes sociais abastadas, pois, apenas era considerado cidadão, o homem 

livre. Escravos, estrangeiros e as mulheres estavam fora do projeto da “vida boa“. 

No período histórico apresentado e posteriormente descrito na seção 1, 

apontamos a ânsia pela defesa da identidade do ser humano em termos de 

essência, integridade e dignidade, identificando já nesse período uma preocupação 

moral no pensamento filosófico e na organização da sociedade; sociedade esta, 

como falamos, do homem livre, que procurou convencionar o que seriam o bem  e o 

mal , o aceito e o rejeitado, na busca incessante pela justiça e pelo bem-viver da 

coletividade. 

A seção 2.2 apresenta teóricos como Kant (2002), Piaget (1996,1998) e 

Kohlberg (1973). O primeiro como inspirador dos demais, que, a partir do estudo de 

suas obras, investigaram o juízo moral e a construção do sentido de justiça, 

respectivamente, em crianças e adolescentes. 

Piaget (1996), respaldado em Kant, ampliou o sentido de termos como 

anomia, heteronomia, autonomia, coação, cooperação e reciprocidade, retirando 

também do filósofo  a expressão “idade da razão“  com a qual define um período 

evolutivo da criança, por volta dos 7-8 anos de idade e no qual  os sujeitos da 

pesquisa se enquadram. 

Lawrence Kohlberg (1984), professor da Universidade de Harvard, 

orientando de Piaget, amplia o pensamento e as investigações do Biólogo suíço, 

descrevendo estágios da moralidade no desenvolvimento humano e reafirmando o 

que seu mestre defendia a ideia de que o desenvolvimento moral evoluía de 

comportamentos heterônomos até atingir a autonomia, exprimindo ainda, que nem 

todos os sujeitos chegam a atingir o estágio 6 do nível pós-convencional, assunto 

que explicitaremos mais detidamente ao longo da referida seção. 

De Kohlberg, traremos também os seguintes conceitos: comunidade justa, 

atmosfera moral, dilemas morais, além dos estágios da moralidade defendidos por 

ele. 

Autores como Freitag (1997, 2001), De La Taille (2000, 2002, 2006, 2009),  

Morin (1977, 2002), Araújo (2002, 2003), também comporão esta seção como 
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auxiliares na construção de nossos argumentos, pelas ideias pedagógicas com as 

quais comungamos, assim como pelas pesquisas envolvendo a experiência moral 

em escolas. Esses autores serão o elo entre a teoria e a prática. É com eles que 

adentraremos o espaço escolar.  

Já, na seção 2.3, procuramos deixar claro o título escolhido para a tese. 

Descrevemos brevemente o conto da mitologia grega - A Caixa de Pandora - que é 

veiculado em duas versões, explicando nossa opção por uma delas e a relação com 

a pesquisa. 

Discorremos um pouco sobre a expressão “analfabetismo moral“, 

revelando de onde a retiramos, como também justificamos nossa escolha por 

elucidar esses detalhes tão importantes, apenas nessa seção e não no início do 

trabalho. Finalizada a seção, adentramos o Capítulo 3, no qual descrevemos um 

pouco a seguir.  

Ali detalhamos as etapas da pesquisa, onde justificamos a escolha pela 

abordagem etnográfica. Apresentamos os instrumentos de pesquisa como 

observação, entrevista de explicitação no modelo de Vermesh, aplicação de dilemas 

morais às crianças, aos professores e grupo gestor, aplicação de questionário aos 

agentes escolares, relatos e histórias de vida dos sujeitos que lidam diretamente 

com a formação das crianças na idade da razão. Referimo-nos, também, às 

dificuldades enfrentadas na pesquisa de campo, ao perfil dos sujeitos e da escola 

onde a investigação foi efetivada, assim como contextualizamos esse quadro, 

detalhando algumas particularidades da comunidade na qual a escola se encontra. 

No capítulo 4, apresentamos a discussão dos dados, analisamos os 

achados na sequência em que foram expostas as questões da pesquisa, com base 

num esquema desenvolvido por nós e aprovado pela orientadora, que nos permitiu 

permanecer atenta às categorias escolhidas para desenvolver o trabalho, sem 

perder o foco perseguido. 

Nesse capítulo, recorremos também à análise de conteúdo por meio do 

método de Bardin (1977), que consistiu em elaborar um sistema de categorias 

baseado nos dados dos discursos dos agentes da pesquisa. 
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Por fim, no capítulo 5 expomos as conclusões acerca dos significados dos 

achados da investigação, além de procederem a recomendações e sugestões para 

investigações posteriores. 
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2  QUADRO TEÓRICO 

 

 

“O vulgo e o homem culto, tanto um como outro, consideram que o bem a 
que todos visam e buscam é a felicidade, é o ser feliz”. (Aristóteles, 2006, p. 
78). 

 

2.1 A formação de “homens ideais” para uma sociedad e ideal e justa 

 

A formação de “homens ideais” para uma sociedade ideal e justa; a busca 

da “vida boa“ na perspectiva de Platão, Aristóteles, Rousseau, Kant, Nietzsche, 

Adorno e Habermas. 

Esta seção, como já expressamos, apresenta um retrospecto histórico dos 

anseios da humanidade pela experiência da “vida boa”, na visão de filósofos como 

Aristóteles, Platão e Sócrates, assim como traz o pensamento de autores atuais, 

como Arendt, Habermas, Adorno, dentre outros, sobre a busca incessante pelo bem-

estar social e da felicidade na contemporaneidade. O fato de apresentarmos todos 

esses pensadores de variados períodos históricos não significa afirmar que eles 

comungassem de uma idêntica visão de mundo, de um mesmo pensamento 

filosófico ou ideologia par. 

Não nos propomos aqui estabelecer um diálogo entre eles, o que poderia 

redundar em inadequação, inclusive desastrosa, do ponto de vista teórico, 

comprometendo seriamente este trabalho, visto que alguns desses autores divergem 

frontalmente em questões conceituais. O que pretendemos, isto sim, é demonstrar 

que, embora díspares, todos se referiram em seus escritos à busca da vida boa, da 

vida digna, da reflexão sobre valores e de uma comunidade desfrutável do ponto de 

vista da moral, cada qual em seu contexto e construto teórico. Por isso fizemos 

questão de mantê-los no corpo teórico da pesquisa, pois que a Filosofia torna férteis 

as reflexões em qualquer que seja o campo abordado. Após as explicações 

consideradas por nós necessárias para o leitor mais versado na área filosófica, para 

que compreenda nossa ousada incursão na referida área, damos continuidade às 

reflexões e argumentos do capítulo em curso. 
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O ser humano, ao longo da história, pensou e deliberou a respeito de atos 

morais, da consciência moral e da moralidade em conceito e essência. 

Compreendemos como atos morais o conjunto dos valores que uma dada 

sociedade arbitra e que, sendo observados, todos os cidadãos possam conviver de 

maneira respeitosa e digna. Toda sociedade civilizada obedece a regras de conduta 

que orientam os sujeitos no que deve ser feito e é lícito naquele contexto social, 

assim como delibera sobre o que não deve ser feito , portanto, ilícito. 

Essas regras procedem de princípios considerados válidos e importantes 

na sociedade em pauta. Esses princípios existem para que as regras devam ser 

seguidas. Os princípios que essa dada sociedade observa remetem aos valores que 

os cidadãos atribuem a certas condutas sociais. São atitudes que alguns grupos 

humanos valorizam e outros não; como coragem, eloquência, generosidade, justiça, 

respeito, confiabilidade e amor. 

Esses valores sinalizam as representações sociais que se fazem a 

respeito de um determinado grupo. Por exemplo, o brasileiro é um povo alegre, 

enquanto o europeu dos países nórdicos é frio e reservado etc. 

SCHNEEWIND (2005) assinala que, embora as culturas pelo mundo 

divirjam, apresentem modos de vida e organização diversas, há, porém, atos morais, 

que todo sistema social aprecia e destaca, como: ser digno de confiança, ser 

solidário, ser conciliador; como também existem atos morais que os sistemas 

societários condenam; como o crime hediondo, o estupro, a corrupção e qualquer 

ato ilícito. 

Segundo De La Taille (2009), os conhecimentos sobre as regras, 

princípios e valores são conhecimentos necessários à ação moral. 

O homem sempre almejou esse conhecimento e, como os registros 

históricos documentam; filósofos, historiadores, estudiosos, desde a origem do 

mundo, são apontados como buscadores e arautos de uma “vida boa“, entendida 

como uma vida ética, uma vida eudaimônica para Aristóteles  (1982), uma vida bem 

vivida, onde direitos e deveres fossem compreendidos e respeitados pelos cidadãos 

da polis; uma vida na qual todos buscassem o cultivo das virtudes, via justa medida, 

o equilíbrio no agir, mesmo que fosse custoso, mas que, pelo hábito, poderia ser 
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“cultivado”  Os hábitos, dizia Aristóteles (2006, p. 52) permitem ao sujeito aprender a 

“querer ou a rejeitar o que é correto“. 

Para se atingir essa espécie de “senso“, o Estagirita apontava a educação 

como caminho, a educação como decisiva para a formação de um sujeito com 

caráter virtuoso. O cultivo dos hábitos assume, desse modo, a primazia no processo 

educativo, justamente por levar o indivíduo a aprender a distinguir e a preferir o que 

é correto em relação ao que não é. O que distingue o homem virtuoso é, justamente, 

o hábito enraizado no seu caráter. 

O autor ainda reiterava sobre a diferença entre o saber e o exercício de 

ações virtuosas, exprimindo que não bastava saber o que significavam. É preciso, 

afirmava Aristóteles (2006, p.55) “esforçar-se por possuí-las e colocá-las em prática“. 

A paidéia aristotélica, portanto , já acenava para a busca da prática virtuosa e o 

autor mesmo reconhecia como algo não muito simples de ser efetivado à época. 

Sócrates, antecessor de Aristóteles, defendia igualmente o incremento e a 

necessidade do cultivo de uma consciência moral, em seus discursos. O Filósofo da 

Maiêutica seguia um regime de vida austero como metodologia e exemplo para seus 

seguidores. Ambos, portanto, vislumbravam uma práxis moral. 

No caso da práxis, ou ação reflexiva, o aprimoramento moral do sujeito  

vai se ampliando e a consciência moral se estabelece e estabiliza, porém, a 

estabilidade não significa inércia, paralisia, falta de movimento, senão não se 

referiria à consciência que, segundo Lins (2002), significa algo acompanhado do 

saber. É agir, sentir, pensar, munido do movimento da razão. É ainda um agir 

racional que envolve a própria integridade e a integridade do outro. É algo munido 

do protótipo de mola que vai se expandindo sem se desintegrar, à medida que a 

sociedade vai se ampliando e se transformando. 

A escola, que se constitui no lugar por excelência do ensino e da 

aprendizagem, reúne sujeitos provenientes da polis, que poderiam priorizar essa 

práxis moral e não de modo reducionista experienciar apenas o que Aristóteles 

classifica como “poiésis“, ou seja, a tecnificação, a pura instrumentalização técnica, 

quando muito. Caso “ousasse“, desafiar-se a formar cidadãos para a “vida boa“, 

para viver na polis, como seres políticos, íntegros, sábios e felizes, a escola se 
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utilizaria da vivência inevitável entre os pares com sujeitos “iguais – diferentes“, 

desta forma contribuindo para a construção da consciência moral de seus alunos. 

Haguette (1993) desenvolve o seguinte pensamento, quando define o que 

é consciência moral e com o qual compartilhamos: “as emoções, os sentimentos, os 

julgamentos mais ou menos distintos que dizem respeito ao valor dos seus atos e 

dos atos dos outros, o veredito que o sujeito pronuncia sobre ele e sobre os outros, 

constituem o que os filósofos chamam de consciência moral“. 

Em Oliveira (1997), a definição encontrada sobre o que é consciência 

moral é a seguinte, ele toma a mesma direção de Haguette (1993, p.53): “é como 

uma voz interior que aponta o valor como deve ser, fazendo parte de nossa vida 

intersubjetiva“. 

Vida subjetiva a que o autor citado se refere, é sempre presente, fazendo 

eclodir em nós os “juízos de valor“, os quais enunciam normas que determinam o 

dever-ser  de nossos sentimentos, comportamentos, ações. Os juízos de valor 

enunciam obrigações e avaliam intenções e ações segundo o critério do correto e do 

incorreto, apreendidos e aprendidos; portanto, não aleatórios, ligados de alguma 

forma ao meio social, como defendia Durkheim (2008). Não apenas, no entanto, o 

meio social determina os atos lícitos e refuta os ilícitos. Acreditamos, como Piaget 

(1996) e Kohlberg (1984), numa construção da moral  no plano da consciência, na 

qual a convivência com outros sujeitos, as experiências de troca e de cooperação, 

os conflitos, funcionam como elementos auxiliares importantes para a construção do 

juízo moral, consequentemente, da construção da moral do “bem“, a que se referia  

Aristóteles. O “bem absoluto“ e autossuficiente é a felicidade . 

Segundo Rousseau (1998), “há no fundo da alma humana, um bem inato 

para o qual todos tendem“. Cícero (apud Grandes Obras do Pensamento Universal, 

1998, p.98), por seu turno, também assevera: “existe inscrita em todos os corações, 

de maneira imutável, uma lei verdadeira, a reta razão a qual todos os povos de 

todos os tempos são dominados por ela e que leva o homem à verdadeira 

felicidade“. 

Considerando o distanciamento histórico e contextual onde e quando 

esses pensamentos foram gestados e difundidos, quando se observam a ênfase na 



  

38

generalização das condutas, bem como um determinismo ontogênico para o bem , 

identificados em termos como todos, em todos os tempos, imutável, inato.  

A educação moral continua atualmente como um desafio de primeira 

ordem, expresso à educação e à sociedade. Os próprios documentos oficiais 

voltados à escola defendem uma educação que seja integral. Então, se a formação 

do homem deve ser integral, os horizontes projetados pela educação deveriam 

considerar como uma de suas dimensões constitutivas, a da formação moral. 

Todo esse procedimento descrito de forma clara e documental, como 

fizeram os gregos que pretenderam formar na virtude. Como foi no período 

iluminista, visando a formá-lo em vista de um estado de coisas melhor no futuro. A 

partir, portanto de uma racionalidade prática. 

Devemos reforçar, repetindo o que registramos no início do parágrafo: 

malgrado determinados limites teóricos e a distância histórica que nos separa, os 

antigos pensadores parecem nos superar, a nós da hipermodernidade, outra 

conceituação de Bauman (2007) para o nosso tempo, quanto ao modo de “cuidar 

moralmente“ de seus cidadãos. Parece ser mais fundamental para nós o ato de 

ensinar a pensar conceitos e demonstrar postulados do que mesmo trabalhar o 

modo como esses mesmo homens vão fazer uso de toda a técnica, de todo o 

conhecimento,  considerando o outro em perspectiva. 

Cremos, firmemente, ainda, em ações virtuosas, no progresso da 

humanidade, mas desenvolvemos nossas reflexões de educadora e nossos esforços 

científicos para referendar a escola como espaço intencionalmente organizado e 

alerta, responsável pelo ensejo de situações pródigas, na busca da convivência 

respeitosa, solidária, contando, inclusive, com os conflitos, embates físicos e 

intelectuais, que contribuirão na construção de personalidades morais flexíveis, 

autênticas. 

Daí recorrermos a esses autores e tê-los como referência basilar na 

construção deste trabalho. São autores que perseguiam uma sociedade onde 

prevalecesse uma convivência respeitosa e digna entre os homens, uma sociedade 

perseguida via  projeto pedagógico e político. 

Para Haguette (1993), a moralidade individual e coletiva consiste numa 

construção, onde os indivíduos e a sociedade aprendem a controlar e orientar seus 
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atos, segundo princípios e critérios justos e retos, e a assumir conscientemente 

responsabilidade por eles.  

Precisamos de um projeto claro onde essa consciência moral possa ser 

construída, possa florescer, não como flor do mato, desordenadamente, 

esparsamente, em iniciativas ocasionais, belas, mas aleatórias, sem corpo teórico 

consistente, sem adesão social. Flor do mato que, mesmo bela e perfumosa, é 

pisoteada pelos caminhantes descompromissados, da qual não se toma ciência do 

seu nascimento, nem de sua extinção, pois que, isolada no campo, não há quem 

saiba dela. Com essa metáfora, queremos nos referir às iniciativas que algumas 

escolas tomam nessa direção, iniciativas nem sempre levadas adiante, por falta de 

uma ação conjunta e da valorização social do objeto da moral.       

Retornando aos filósofos da Antiguidade, identificamos em Platão (apud 

Grandes Obras do Pensamento Universal, 1998, p.65) o desejo de envolver a 

comunidade na aspiração de viver uma “vida cultivada“, onde os homens cultivados 

possibilitariam a criação de uma cidade ideal.   

O homem cada vez mais justo e mais sábio se edificaria, edificando os 

demais. Platão, como Sócrates, defendia a ideia do exemplo, um “modelo“ que seria 

“imitado“, ou mimesis. O exemplo funcionaria como um incentivo à formação do 

homem e garantiria a extensão de uma vida virtuosa a toda a comunidade. 

A educação seria, no caso, responsável pela fundação de uma “atmosfera 

pública, saudável e reta que geraria uma espécie de representação social do que se 

constituiria numa comunidade justa”, uma comunidade amante da cultura, 

responsável pela formação de personalidades humanas “altamente cultivadas“. 

Apenas, num ambiente saneado, com personalidades altamente cultivadas, se 

atingiria um “Estado perfeito“ (PLATÃO in A República, 2007, p.67). 

Platão imputava à figura das autoridades gregas e dos filósofos a 

responsabilidade de serem exemplos, modelos inspiradores aos súditos de todas as 

camadas sociais. Dele é a seguinte tese: “a miséria política do mundo, não acabará 

enquanto os filósofos não se tornarem reis ou os reis não começarem a investigar e 

investir de forma verdadeiramente filosófica“. Com isso, deixava claro o exemplo que 

esses sujeitos deveriam dar e o que isso representava para a comunidade como um 
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todo. O problema do Estado, para o Filósofo, era um problema de formação 

humana. 

A premissa de Platão a exemplo dos demais pensadores citados 

anteriormente, era do conhecimento real do bem, cabendo ao filósofo o papel de 

formador e cultivador da ideia platônica  como sendo a verdade para a criação e 

manutenção da “cidade ideal“. 

Platão considerava que o Estado “ideal“, composto por homens “altamente 

cultivados“, sensíveis, justos, era, embora de realização difícil, possível de 

concretização, contanto que se investisse nessa “formação” (apud Grandes Obras 

do Pensamento Universal, 1998, p.87). 

Embora não defendamos, como o Filósofo, uma “cidade ideal“, apinhada 

de “homens ideais“, como num recorte da Academia  fundada por ele, na qual seus 

componentes viviam apartados do “mundo real“, sem participação nas conversas de 

mercado e das praças públicas, detemo-nos e realçamos o papel da formação que o 

Filósofo reputava como fundamental para a convivência e o progresso, não apenas 

pessoal como também coletivo. 

O “homem altamente cultivado“, como citava o autor, torna-se responsável 

pelo incremento de uma sociedade de maior “bem-estar“ para si e para os demais. O 

“homem altamente cultivado“ é apresentado na República (apud Grandes Obras do 

Pensamento Universal, 1998, p. 88) como sendo justo,  equânime e compassivo. 

Pensa “bem“ e “age bem“. 

Platão assevera que sem formação, a ideia  de uma sociedade de 

convivência é impossível. A esta reflexão nos atrelamos, nela nos inspiramos para 

destacar a figura do educador, no caso desta pesquisa, do educador de crianças em 

decurso de desenvolvimento, como mediador, na construção de estruturas mentais 

determinantes para a formação de personalidades morais, na direção do sentido do 

outro e da expansão de si (DE LA TAILLE, 2009). 

Piaget e Kohlberg, utilizando-se do pensamento de Platão e Aristóteles, 

empregaram termos como sujeitos ativos, onde os filósofos utilizaram: cidadãos 

ativos, referindo-se aos indivíduos que se faziam cidadãos no exercício da 

cidadania, participando dos atos políticos e de transformação pela “ação“. Os 

construtivistas ampliaram o significado da ação transformadora, aprofundando o 
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conceito com o que Piaget chamou de pensamento “reflexivante”, quando o sujeito 

se mostra capaz não só de realizar a ação, como também de pensar sobre a ação 

praticada por ele.  Em outras palavras; um homem consciente e também 

responsável pela sua ação no mundo cognitivo, moral e social.  

Retornamos ao pensamento Filosófico da Antiguidade, a fim de comparar 

o que afirmava Platão, quando dizia que “o homem altamente cultivado era 

responsável  e construtor do próprio desenvolvimento, atento ao mundo, a si e à 

relação com o outro“ (Platão, apud Grandes Obras do Pensamento Universal, 1998, 

p.102.). E Aristóteles, quando afirmava que, “para servir ao Estado, o homem 

deveria aprender por hábito (ethizomenoí), exercendo ações virtuosas, onde exercer 

ações significava agir, agir sobre algo, o objeto polis“; ao pensamento construtivista 

atual, em que o agir sobre o objeto toma vários significados, com objeto significando 

situações, fenômenos, idéias, o outro etc, que apenas se desvelarão para o sujeito 

mediante a “ação sobre”. 

A “ação“ leva o sujeito a conhecer o objeto, havendo uma interação das 

partes, onde o sujeito é agora parte do objeto e o objeto parte do sujeito, o que 

enseja transformação, avanço cognitivo (PIAGET, 1980). 

Esse tipo de relação pode avançar na direção da moralidade, incluindo o 

conceito de reversibilidade, da reciprocidade, constituído pela criança no estágio das 

operações concretas, justo no período que Piaget denominou de “idade da razão“ 

(Piaget, 1980), quando a criança começa a descentração, tornando-se mais aberta 

para o outro, portanto, menos egocêntrica, capaz de julgar suas ações e as ações 

de outrem, inclusive dos adultos, pais e professores, particularmente. Apesar de 

ainda heterônoma, a criança já ensaia, internamente, este tipo de juízo. Conhecedor 

desta particularidade infantil, pode o adulto mediar com segurança a construção da 

consciência moral desses sujeitos. 

Na Ética a Nicômaco (2006, p. 26-30), Aristóteles sugeria: “é necessário 

que cada um estude a natureza de seus atos e dos atos alheios, e a maneira pela 

qual, estes, devem ser postos em prática”. 

Partindo do pensamento filosófico da Antiguidade e aproximando-o da 

reflexão construtivista da atualidade, detectamos alguns fundamentos racionais da 
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construção da moral, depreendendo que a moral apresenta um conteúdo que pode 

ser analisado à luz da razão. 

Recorremos ao próprio Piaget, que defendeu essa idéia nos registros 

recolhidos em De La Taille (2007), quando de um curso que o Mestre suíço proferiu 

na Sorbonne em 1954, no qual dedicou três sessões às virtudes da inteligência no 

campo moral. 

Nesse curso, Piaget afirmou que, sem operações lógicas, o ideal moral de 

reciprocidade não seria possível, uma vez que a criança pequena, por falta de 

pensamento reversível, ainda não concebe operatoriamente a reciprocidade que 

permanece parcial e fugaz, depreendendo, portanto, que o senso moral se modifica 

à medida que mudam as estruturas do pensamento. 

Piaget confessou inspirar-se no trabalho de Kant (1992), principalmente na 

obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, no qual o Filósofo alemão 

sistematizou sua doutrina ética, estabelecendo uma teoria moral que tinha a razão 

como fonte das ações verdadeiramente morais. Para Piaget, o homem tem 

necessidade de agir segundo certas regras, que o Kant classifica como 

imperativos , classificados por ele em dois tipos: categóricos  e hipotéticos . 

O imperativo categórico  emana da razão pura e é o único que para o 

Filósofo tem valor moral. 

Esses imperativos baseiam-se em princípios de universalidade e 

representam uma ação como objetivamente necessária por si mesma, com base em 

leis gerais do comportamento. Essas ações impõem-se racionalmente ao homem, 

criando-se, assim, as condições para a vida em uma sociedade justa, onde 

prevalecem o respeito à dignidade de cada homem e da humanidade como um todo: 

“Age apenas segundo uma máxima tal que possas querer que ela se torne uma lei 

universal” (KANT, 1992, p.16). 

O outro imperativo, o hipotético, representa a necessidade prática de 

uma ação como meio para se atingir a um outro fim. Portanto, para Kant, essa ação 

não tem valor moral, pois que formula somente regras de ação para lidar com as 

coisas ou com o bem-estar. 

Para que uma ação seja moral, segundo Kant, ela tem que estar 

racionalmente de acordo com um princípio que o sujeito acredite ser universal. 
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Ao estudar os imperativos, Piaget se utilizou em suas pesquisas sobre a 

constituição do juízo moral na criança, dos conceitos de anomia, heteronomia e 

autonomia, empregados por Kant.  

Apesar de valer-se e inspirar-se no Filósofo iluminista, Piaget apresenta 

algumas discordâncias quanto ao modo de o sujeito se tornar racionalmente 

autônomo. Enquanto Kant considera que a conquista da autonomia ocorre com 

suporte no conhecimento estabelecido a priori, Piaget afirma e defende a ideia de 

que essa conquista acontece com base na elaboração do próprio sujeito por meio da 

experiência, de suas interações (do sujeito) com o mundo. Isto representa, sem 

dúvida, um avanço ao pensamento kantiano. 

Os dois teóricos, porém, entram em consonância, quando afirmam que a 

educação deve estar orientada ao futuro, finalizando ambos com uma perspectiva do 

vir-a-ser no homem. 

De um ponto de vista geral, a educação moral, tanto para um como para o 

outro, visa a formar o pensamento autônomo, livre, apenas utilizando-se de métodos 

diferentes. O primeiro, mediante o imperativo categórico, pelo qual o sujeito deve 

acima de tudo escolher fins bons, aprovados necessariamente por todos e que 

podem ser ao mesmo tempo os fins de cada um (KANT, 1992). 

O segundo, pela busca da “equilibração“ das situações morais, em que o 

sujeito confronta seus valores e ações com os valores e ações dos demais  ou do 

outro, numa posição direcionada à autonomia, levando, no entanto, em conta, o 

sentido de reciprocidade, cooperação , “ajuste“ social. 

O desafio de formar o homem para viver em sociedade e de acordo com 

determinados parâmetros morais, reiteramos, permanece no centro de toda a tarefa 

educativa, e faz-se atual, exigente e necessário quanto o foi para a tradição grega, 

iluminista e agora para a psicogenética, na Era Pós-Moderna (BAUMAN, 2008). 

Não se pode, ou mesmo não se deve, criar um padrão, um modelo 

completo de homem, pois seria tarefa inadequada para os padrões atuais. 

Deve-se, no entanto, buscar as brechas para uma formação voltada para 

a moral nessa sociedade complexa, que se pretende emancipada, para que seja 

possível, mesmo se sendo diferente, discordante, poder sê-lo sem ter medo. 
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(ADORNO, 1978); medo de ser desrespeitado, ferido em sua dignidade, excluído, 

rechaçado. 

Filósofos como Adorno, considerado por alguns estudiosos, como Bannell 

(2006), como um criador de “becos sem saída“, refuta frontalmente a ideia da moral 

como “vida boa“ dos antigos. 

As “vidas diferentes“ soavam para ele como algo falso, dentro do que ele 

chamava de uma sociedade administrada, ou seja, uma sociedade repressiva, na 

qual os dominantes “danificam as vidas“ e os homens que não representam; como 

ele metaforiza: sua imagem e semelhança . 

Os detentores do poder, continua o Filósofo de Frankfurt, só percebem 

como humano o que é sua própria imagem refletida em vez de refletirem o humano , 

como o que é diferente (ADORNO, 1980). Daí considerar utópica a ideia de uma 

sociedade emancipada onde as diferenças possam ser compartilhadas, pois os 

dominantes sempre existirão e serão referendados pela cultura, a qual tentará 

esconder o “cheiro de cadáver“, isto é, tentará negar a existência da opressão, do 

desrespeito e da alienação presentes. 

Adorno tece críticas à moral como moral, à moral que regride ao 

imperativo internalizado, como era defendida pelos iluministas, referindo-se a esse 

modelo como desonesto e descompromissado com a verdade. Para ele, o 

comprometimento com a verdade representa a própria honestidade, honestidade em 

se reconhecer envergonhado de participar da injustiça universal, da fome, da 

miséria, da opressão, mediado por atitudes e pensamentos acríticos, com falsa 

compaixão. 

Adorno (1978, p.32) defende a moral do pensamento que implica sua 

autoanálise. “O pensamento que não pensa em si mesmo, não garante sua própria 

validade ou verdade“. 

A crítica sem autocrítica é o pressuposto, para o Filósofo, da falsa moral. A 

autocrítica na Teoria de Adorno é, portanto crucial, exigida moralmente. 

Quando o pensamento se dá conta, pela autocrítica, de que ele não é 

produto de si próprio, que surge de si mesmo e cria a verdade dos objetos, quando 

percebe que surge do que lhe é estranho, heterogêneo, então, ele passa a valorizar 

o outro, a alteridade como sua própria condição de possibilidade (ADORNO, 1980). 
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Este fenômeno ele denomina de primazia do objeto . Com arrimo neste, o Filósofo 

alerta para que se perceba o outro enquanto tal; o outro como oposição fecunda e 

que nos ajuda a rever o status atual da razão e da sociedade, reconhecendo e 

aceitando o lugar irredutível do outro. 

Adorno descarta, ainda, a possibilidade da igualdade absoluta entre os 

homens, referindo-se aos que a defendem, como impostores e defensores de uma 

“igualdade abstrata“ ou de uma “má igualdade“ (ADORNO, 1978). 

Os argumentos de Adorno, embora pareçam desconstituir os pressupostos 

dessa tese, ao contrário, os reforçam, particularmente quando o autor acena para 

brechas que surgem na sociedade administrada e onde, segundo o Fundador da 

Escola de Frankfurt, com persistência e sabedoria, se pode construir uma sociedade 

emancipada, onde se pode organizar uma forma de razão, uma razão modificada 

que dê espaço à alteridade pela qual a ética adquire sentido. Desse modo, 

possibilita uma vida de paz, reconciliando-se as diferenças, sem medo de divergir. 

Nesse caso, portanto, a escola pode representar uma brecha, a escola 

vista na perspectiva da “usina de sentidos“ defendida no início do trabalho; a escola 

onde se aprende a conviver na pluralidade. 

Arendt (2009, p.35) referiu-se à pluralidade como um traço fundamental da 

existência humana, exprimindo que a vida do homem se realiza apenas sob a 

condição da interação com outras pessoas. Viver, emenda ela: “é estar entre os 

homens e daí nasce a disposição desse homem, a ser pessoa”. 

Na escola, pode-se aprender a conciliar as diferenças e a descobrir a 

importância desse aprendizado. Na escola, o indivíduo testa sua voz e aprende a 

esperar sua vez enquanto cede vez ao outro. Na escola, os embates próprios dos 

sujeitos pensantes, passiveis de discordância, tendem a se aperfeiçoar, pois 

mediados por educadores com formação para atuar neste tipo de situação. O 

espaço escolar auxilia o sujeito via adaptação cognitiva a atingir as condições de 

vida objetiva, na sociedade (HABERMAS, 2004). 

A vida é vivida com outras pessoas que conosco trocam experiências e 

nos ajudam a viver e descobrir nossas próprias particularidades no mundo de 

todos ; mundo esse diferenciado, desigual, mas, compartilhado, daí, ser de todos. 

Mundo que se desencontra nas discrepâncias sociais dos mundos da vida, mas, que 
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pelo agir comunicativo dos sujeitos, se faz compreender ou, pelo menos, provoca 

reflexões e move a transformações. 

No mundo da vida, que é o lugar do agir comunicativo, os falantes e 

ouvintes podem exprimir a pretensão de que suas declarações se harmonizem ao 

mundo objetivo, social ou subjetivo, onde eles, os sujeitos, podem criticar e 

confirmar a validade de seus intentos, solucionar seus desacordos e chegar a um 

acordo (HABERMAS, 1981).    

 A escola é vista, portanto, em Adorno como brecha para se atingir uma 

sociedade emancipada, e agora em Habermas, como um dos mundos da vida por 

excelência, podendo se constituir num lócus de superação das patologias da Pós-

Modernidade. 

No “chão da escola”, podem ser garantidas reflexões cada vez mais 

aprofundadas sobre a cultura, o sistema de socialização de uma comunidade, que, 

se garantidos institucionalmente, levarão a uma evolução social que se contraporá 

aos diagnósticos pessimistas de muitos estudiosos, dentre os quais Bauman, Weber 

e do próprio Adorno. 

Weber (1997) considerava a sociedade como uma “jaula de ferro“, onde 

predomina a racionalidade instrumental, com a consequente transformação do 

pensamento e da cultura em operações pautadas somente no critério de eficiência e 

sucesso, afastando por consequência, o homem do fazer ético. Dessa visão 

compartilha Bauman (2009), que classifica a sociedade hipermoderna como ele 

mesmo a chama, como a sociedade e a cultura do “parecer-ser”. 

Habermas (1971, 2001), que reconhece ter recebido influência do 

pensamento kantiano, considera que o homem é moralmente insubstituível, 

acreditando firmemente na formação (Bildung) da razão (Vernunft) humana, via 

interação. Para ele, o homem e o mundo têm chance de vir a ser. 

O autor acredita num tipo de construção social do conhecimento. O 

homem não constrói o conhecimento solitariamente. O saber e o entendimento são 

coordenados socialmente e mediados pela experiência histórica. Declara, também, 

que esta é condição para que a espécie se perpetue e encontre sentido nesta 

perpetuação. Não há conhecedor sem cultura (HABERMAS, 1987). 
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A experiência sociocultural é um processo educativo. Apenas as pessoas 

podem manter uma cultura viva e que poderá muito bem ser uma cultura de paz. 

Habermas defende a ideia de que, pelo agir comunicativo e de uma 

relação reflexiva e compartilhada, pode-se conquistar ou buscar alcançar uma “vida 

boa“. 

Segundo ele, essa relação reflexiva permite uma perspectiva crítica diante 

dos fenômenos do mundo da vida, considerando três dimensões: o mundo natural, o 

social e o subjetivo. 

Essas dimensões descritas em Habermas encontram-se teoricamente e 

coadunam-se com os postulados defendidos por De La Taille (2009) para se obter 

uma vida boa, conforme já tratados por nós nas páginas 2 e 3 desta pesquisa, que 

revisitaremos agora, à guisa de paralelo entre um autor e o outro:  

A relação reflexiva quanto ao mundo natural se dá por meio da construção 

do conhecimento verdadeiro sobre o mundo, fatos e estados das coisas, e se vincula 

ao que De La Taille  chama do situar-se no  fluxo do tempo . (vide p.2). 

Quanto ao mundo social, segundo Habermas, acontece por meio da crítica 

ou do resgate das normas, valores, significados compartilhados, que regulam as 

interações das pessoas e que, de acordo com o estudioso brasileiro, corresponde ao 

dar significado à vida , saber se se está situado como sujeito no contexto das 

interações e do espaço social. 

Finalmente, em relação ao mundo subjetivo, para Habermas, se constitui 

por meio da crítica ou do resgate da sinceridade da subjetividade do indivíduo e de 

um projeto individual de vida, relacionado em De La Taille ao processo de 

expansão de si , que apresenta a perspectiva positiva do valor de si. 

Essas três dimensões, tanto para um autor como para o outro, possibilitam 

que o homem atinja o potencial racional, necessário à conquista da “vida boa“, da 

própria evolução social. 

O espaço social do mundo da vida, habitado em comum, que se abre ao 

diálogo, representado pela escola como “usina de sentidos“, sentidos 

compartilhados, fornece a chave para a consecução de uma sociedade que se torna 

capaz de responder a perguntas como estas: como quero viver minha vida? O que é 
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uma vida boa para mim e para os demais que comigo compartilham o mundo da 

vida? A busca de responder questões dessa natureza, auxiliam a auto clarificar 

atitudes e valores que sustarão a vida que se busca viver; vida baseada no agir 

moral e ético, que o espaço educacional e de formação (Bildung) pode ajudar a 

construir de modo processual. 

 

2.2 A construção do sujeito moral segundo Piaget e Kohlberg 

 

A construção do sujeito moral, do ponto de vista construtivista e 

estruturalista em Piaget e Kohlberg; a ”vida boa” pela ação recíproca, pela 

cooperação na busca da comunidade justa. 

Segundo Piaget, o sujeito só terá condição de responder aos 

questionamentos ora formulados, após passar por um processo de construção que o 

levará à verdadeira competência moral. A construção dessa competência é 

estruturada, organizada e reorganizada sucessivamente no decorrer da maturação 

biológica em conexão com a ação e interação da criança com o meio, atingindo 

patamares cada vez mais complexos de organização (esquemas) que se 

concretizam sob a forma de desempenhos específicos, em situações concretas 

dadas-vivenciadas. 

Essas situações concretas são chamadas por Piaget de conflitos 

cognitivos ou situações problematizadoras, expressas às crianças para que, 

diante delas, o educador se posicione, via estratégias que solucionem as situações, 

mesmo que temporariamente. Nesse percurso, o educador acompanha o movimento 

processual de cada aluno em particular e dele na relação com o todo, composto pelo 

contexto, pessoas, objetos, espaço e tempo, que fazem parte da estrutura de uma 

situação-problema. 

Portanto, para Piaget, a moral, do mesmo modo que a aquisição cognitiva, 

é construída e não aparece de forma espontânea. 

O desenvolvimento moral é descrito pelo Estudioso de Genebra por meio 

de quatro estágios que vão de um período de forte centração,  em que o indivíduo 

carece de todo sentido de obrigação com as regras sociais, denominado de estágio 
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pré-moral, seguido do estágio da moral heterônoma  ou de realismo moral, em que 

prevalece o respeito unilateral da criança pelo adulto decorrente do amor e do medo 

da punição e a obediência. 

Nesse estágio, que constitui porta de entrada para o desenvolvimento 

moral, as regras são tidas como imutáveis e sagradas, existindo uma noção de 

justiça retributiva expiatória em que inexiste relação entre o conteúdo da sanção e o 

ato sancionado, sem que haja proporcionalidade entre o sofrimento do culpado  e a 

gravidade da ação. A finalidade da sanção é a expiação. 

Na moral heterônoma do medo e da obediência, uma criança, ao julgar as 

ações cometidas por duas outras, por exemplo, considera como mais culpada 

aquela que cometeu a ação que acarretou uma consequência mais grave, 

independentemente da intenção de quem a praticou. Piaget ilustra essa 

característica com o seguinte experimento, relatado em seu único livro que trata do 

juízo moral nas crianças (1969): ao indagar às crianças testadas quem seria mais 

culpada, uma criança que involuntariamente quebrou dez taças de vidro ou uma 

outra que com raiva da mãe havia quebrada uma taça de cristal. 

As crianças pequenas de quatro a seis anos responderam que seria 

aquela que mais taças quebrou. Esta característica da fase de heteronomia é 

chamada por Piaget de realismo moral  podendo se estender até os sete-oito anos 

de idade. 

Nesse período do desenvolvimento, as crianças ainda raciocinam do 

ponto de vista da aparência, autocentradas, em virtude do egocentrismo; sentem 

dificuldade cognitiva de se colocar na perspectiva do outro e de compreender as 

ações de forma equânime. Não é incomum observar em algumas escolas os 

professores de crianças dessa etapa evolutiva se eximirem de tomar atitudes ante 

comportamentos inadequados dos pequenos, como desobediência a regras e 

comandos dados em sala, transferindo inadvertidamente às crianças a 

responsabilidade pela “punição“ ao infrator, diante do qual os pequenos se 

apresentam muito duramente com sugestões de “castigos” pesados e por vezes até 

cruéis, como agressão física, humilhações e indicações de prender em quarto 

escuro o infrator ou atitudes congêneres. Isto ocorre justamente em razão da 

incapacidade infantil dessa fase de aplicar reprimendas adequadas, caindo no 

extremo de Talião: “olho por olho, dente por dente”. 
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Piaget descreve ainda nessa evolução da moral um estágio de transição 

que é identificado no momento em que a criança deixa de obedecer rigidamente às 

ordens e passa a observá-las segundo situações específicas, manifestando-se nela 

uma capacidade de generalização e diferenciação entre os deveres, as regras e as 

ordens, no entanto, ela ainda os percebe como algo imposto de fora e não como 

resultado de uma elaboração própria. De acordo com Piaget, esse estágio pode 

atingir os dez anos de idade. 

Por fim, o quarto estágio, denominado da moralidade autônoma, traz como 

característica a necessidade moral decorrente da relação com o outro. Piaget 

descreve como indicadores dessa fase os seguintes aspectos manifestados na 

conduta infantil: 

- os deveres, regras e prescrições somente são cumpridos quando 

percebidos e avaliados como necessários e significativos. 

- O cumprimento do dever é relativizado, ganhando prioridade sua 

interpretação intersubjetiva. 

- A responsabilidade pelos atos é julgada pela intenção, negligenciando-se 

suas consequências objetivas. 

O ápice da evolução há pouco descrita é, portanto, a autonomia moral. 

Aqui o indivíduo constrói a capacidade de governar a si próprio. Aqui a competência 

moral se apresenta plenamente com o sujeito demonstrando em sua conduta dois 

aspectos que, para Piaget (1998), não deixam dúvidas de que o indivíduo construiu 

verdadeiramente sua personalidade moral. Os aspectos são os seguintes: a 

reciprocidade  e o autogoverno. O sujeito autônomo reconhece os sentimentos do 

outro e os leva em conta, buscando ajustar os seus motivos às razões alheias. O 

individuo passa por uma transformação no seu modo de pensar o conceito de 

justiça, a qual, antes retributiva, torna-se distributiva, aprimorando conceitos como 

os de igualdade, atingindo a compreensão quanto ao que seja equidade, quando 

cada situação passa a ser considerada em sua especificidade. O ser autônomo é 

aquele que, para De La Taille (2009), dá significação à sua vida e à vida do outro. O 

homem autônomo é aquele segundo Habermas (citado na p.19 desta pesquisa) que, 

por meio do agir comunicativo e de uma relação reflexiva e compartilhada, confia em 

si e no outro, operando a expansão de si,  incluindo o outro.  
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Ao analisarmos os projetos pedagógicos de algumas escolas brasileiras, 

deparamo-nos frequentemente com objetivos que dizem respeito à promoção da 

autonomia e da responsabilidade nas crianças, sem que, em contrapartida, 

identifiquemos estratégias voltadas para esse tipo de objetivos, o que parece 

denotar pouco interesse nessa espécie de conduta. 

Como então atingir esses objetivos sem um traçado claro e preciso de 

como fazê-lo? 

De acordo com Piaget (1969), se a escola visa a incrementar uma 

formação moral adequada, se busca a autonomia e a competência moral de seus 

alunos, deve procurar desenvolver estratégias que favoreçam o diálogo, a 

cooperação e o respeito mútuo, criando uma atmosfera moral propícia; minimizando 

o autoritarismo do adulto, favorecendo trocas significativas que concorrerão para 

que as crianças se descentrem progressivamente e possam compreender que 

existem outros desejos além dos delas próprias e assim possa ser ativado o sensor 

de autorregulação, presente em toda relação cooperativa e respeitosa. 

Para Piaget (1996), as crianças internalizam esse tipo de relação, 

desenvolvendo uma espécie de sensor, indicando que as partes envolvidas na 

interação devem pensar uma sobre a outra, desencadeando cada vez mais ações 

“equilibradoras“, autoajustáveis. 

A experiência escolar repercute, segundo Freitag (1984), sobre a 

estruturação das formas de consciência ao nível moral, linguístico e cognitivo do 

aluno. No caso da moral, mesmo que a instituição não tenha ciência do fato, acentua 

a autora, seus modos de agir e conduzir o processo educativo interferem na 

construção dos atos morais da criança. 

Ambas as reflexões tanto de Piaget (1996) quanto de Freitag (1984), 

corroboraram a premissa inicial deste trabalho, considerando a escola como uma 

“usina de sentidos“, uma detonadora de sentimentos, representações subjetivas e de 

ações nos mundos da vida desses sujeitos. 

Piaget garante, ainda, que o ambiente pode inclusive contribuir para 

acelerar ou retardar o desenvolvimento quer cognitivo, quer moral. Segundo o 

cientista Genebrino, torna-se necessário que a criança tenha oportunidade de 

participar da elaboração de regras simples, que possa falar e discutir sobre o teor 
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destas, que possa tomar decisões, assim como assumir responsabilidades 

condizentes com o nível em que se encontre. Para o Pesquisador em pauta, 

autonomia não é o mesmo que individualismo ou liberdade para fazer o que se quer. 

Significa, isto sim, coordenar diferentes fatores relevantes para decidir agir da 

melhor maneira para todos os envolvidos  

Semelhante a Piaget, Kohlberg (1984) defendia a ideia de que a 

moralidade ocorria da mesma forma que as estruturas cognitivas e que o juízo moral 

se desenvolve à medida que as pessoas confrontam problemas sociais e 

experienciam conflitos morais. 

Kohlberg (1984), utilizando-se do método clínico de Piaget, com o intuito 

de ampliar as pesquisas do Mestre suíço, enfatizando a questão da justiça, a qual 

ele considerava como o núcleo da moralidade, apresentou em suas investigações 

dilemas morais hipotéticos aos sujeitos testados. 

As personagens dos dilemas criados por Kohlberg eram envolvidas em 

situações difíceis e, para resolvê-las, teriam que escolher saídas que envolviam 

valores conflitantes. O dilema escolhido por nós neste trabalho foi o de Heinz, que 

apresenta o caso de um homem, cuja mulher se encontra com uma mortal 

enfermidade e que, para vê-la curada, Heinz vai à procura de um bioquímico, 

descobridor de uma fórmula potente, mas de alto valor financeiro, que, se ingerida 

pela sua esposa, ela ficaria curada. 

Sem contar com nenhum recurso financeiro, o marido tenta negociar com 

o bioquímico de todas as maneiras para conseguir a fórmula, o que é negado 

peremptoriamente. 

 Ao retirar-se da presença de Heinz, o homem, irritado, esquece o 

medicamento no balcão. O dilema então seria: deve Heinz roubar a fórmula e assim 

salvar sua mulher?  

Após a apresentação do dilema, o sujeito “testado” deveria julgá-lo, assim 

como justificar seu julgamento.  

Segundo Kohlberg, o mais importante não é a resposta em si, mas o modo 

de raciocínio do sujeito, o conteúdo normativo do julgamento moral, da organização 

ou estrutura do estágio. O pesquisador investiga, desse modo, a capacidade de 
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raciocinar como o outro, de colocar-se na situação, de ver sob a perspectiva do 

outro, assim como o sujeito coordena esses conflitos. 

Kohlberg descreveu estágios do desenvolvimento moral que ampliaram  

as pesquisas iniciais de Piaget. Enquanto o Suíço se deteve na moralidade infantil, o 

Estadunidense levou em conta os adolescentes e os adultos, o que nos possibilitou 

investigar o raciocínio moral dos professores que, no caso, são os formadores das 

crianças. Mesmo tendo em vista este objetivo de inferir sobre o raciocínio moral dos 

formadores da moral infantil, também nos utilizamos do mesmo dilema e o aplicamos 

às crianças da turma que chamaremos de turma dos eupátridas, como eram 

chamados os cidadãos com direito a voz e que desfrutavam de todos os direitos na 

Antiguidade grega, a qual descreveremos mais adiante, assim como aplicamos o 

mesmo instrumento na turma que decidimos nominar de turma dos metecos,  

considerados pelos gregos no mesmo período histórico ora citado, referindo-se aos 

sujeitos que não desfrutavam dos mesmos direitos dos eupátridas.  

Os motivos das denominações das turmas serão explicitados no capítulo 

seguinte. A aplicação dos mesmos instrumentos, tanto com os adultos como com as 

crianças da pesquisa, foi efetivada, no sentido de observar uma possível relação 

entre o pensar a moral do professor e a interferência desse pensar na formação das 

crianças, numa possível interferência na criação de uma atmosfera moral fecunda, 

voltada intencionalmente e de forma sistemática ao objeto da moralidade. Os 

achados, assim como as discussões e análises concernentes a eles, encontram-se 

no capítulo 4. 

Os estágios descritos por Kohlberg, portanto, são situados em três 

grandes níveis e representam modos sucessivos de assumir o papel de alguém 

numa situação de conflitos de valores, como citado anteriormente. Os fatores que 

interferem nesses juízos, segundo o autor, são o nível de desenvolvimento cognitivo, 

o ambiente, as interações sociais e a capacidade de colocar-se “na pele do outro“. 

Enfatiza Kohlberg que os estágios morais são, portanto, cognitivos e sociais 

igualmente. Esses estágios, completa o autor, demonstram a existência de um 

movimento processual, universal e hierarquicamente organizado. 

Os três grandes níveis descritos por Kohlberg são o nível pré- 

convencional,  o convencional  e o pós-convencional . Em seguida os 

detalharemos. 
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Nível pré-convencional – aponta uma moralidade governada por normas 

externas ao sujeito: o que pode acarretar castigo é considerado como errado , 

reprovado socialmente. 

Esse nível envolve dois estágios da moralidade. 

O primeiro ou estágio 1 – orientado para o castigo e a obediência, pode 

ser caracterizado da seguinte forma: aqui, o sujeito tem dificuldade para considerar 

mais de um ponto de vista em um assunto moral. Tem dificuldade, portanto, para 

conceber as diferenças de interesses. Por outro lada, aceita a perspectiva da 

autoridade e considera as consequências físicas da ação, sem levar em conta a 

intenção. 

O segundo ou estágio 2 – apresentando orientação hedonista ingênua, 

pode ser caracterizado da seguinte forma: aqui já aparece no sujeito  a consciência 

de que podem existir distintos pontos de vista. A ação correta é a que satisfaz as 

próprias necessidades e ocasionalmente a dos outros. Surge, então, uma espécie 

de reciprocidade pragmática e concreta que sugere - “se faço algo pelo outro, ele 

também o fará por mim“.  

Nível convencional – indica a base da moralidade voltada para as 

normas sociais, em que manter a ordem social é fundamental. Esse nível envolve, 

tal qual o primeiro, mais dois estágios.  

O terceiro ou estágio 3  – apresenta a moral do “bom rapaz” ou 

moralidade da concordância interpessoal e pode ser caracterizado da forma a seguir 

delineada. 

Aqui, a boa conduta é considerada aquela que agrada ou ajuda aos 

outros, sendo aprovada plenamente pela sociedade; É a conduta estereotipada. Ex: 

uma boa esposa age assim, espera-se que o filho se comporte respeitosamente com 

os pais. A “boa pessoa“ é colaboradora, respeitável e gentil. 

O quarto ou estágio 4 – apresenta orientação para a manutenção da 

ordem social. O sujeito é capaz de considerar não só a perspectiva de pessoas 

diferentes, como também das leis sociais. 
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Aqui, a conduta correta consiste em realizar o próprio dever, mostrando 

respeito pela autoridade e pela ordem social, pelo próprio bem, para não se envolver 

em “embaraços“ legais. É o “andar-na-linha“. 

Nesse caso, a moralidade ultrapassa os laços sociais e se relaciona com 

as leis que não devem ser desobedecidas para que a ordem seja mantida. 

O nível pós-convencional – aponta para a moralidade que leva em conta 

os princípios e valores universais e permite examinar criticamente a moral da própria 

sociedade. Os dois últimos estágios que fazem parte desse nível são assim 

descritos pelo autor. 

O quinto ou estágio 5 – apresenta orientação para o “contrato social“; 

orientação legalista, e pode ser caracterizado da maneira descrita na sequência.  

Aqui, a ação correta tende a se definir em termos de direitos gerais, sobre 

o que está de acordo na sociedade em seu conjunto. 

Há, portanto, uma ênfase no ponto de vista legal, porém uma abertura, ao 

mesmo tempo para um aperfeiçoamento das leis, com a possibilidade de 

transformá-las, em prol do bem comum. 

O sexto ou estágio 6 – caracteriza-se por uma orientação para o princípio 

ético universal e pode ser caracterizado da seguinte maneira: aqui aparece uma 

forma abstrata de considerar as perspectivas de todas as partes e organizá-las em 

princípios gerais. Cabem amplamente o respeito à dignidade de cada pessoa e a 

igualdade plena e indiscutível dos seres humanos. 

Embora no Brasil as pesquisas apontem a grande incidência de sujeitos 

no nível convencional, precisamente no estágio 3, (BIAGGIO, 1987) e apenas 1% de 

indivíduos no nível pós convencional, estágio 5, investigadores do Centro de 

Estudos da Moral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizaram um 

estudo-piloto  financiado pelo CNPq  em 1995, na tentativa de incrementar um maior 

nível de maturidade moral em educadores  e alunos de uma escola pública de Porto 

Alegre, com base na Teoria de Kohlberg, criando uma atmosfera moral de respeito, 

discussão, interação e assembleias, onde professores e estudantes eram 

submetidos às mesmas regras, direitos e oportunidades de crescimento pessoal; 

dilemas morais voltados para a realidade dos componentes da instituição viviam, 

numa adaptação de Biaggio e colaboradores (1987), visando, além de tudo, à 
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consecução de uma comunidade mais justa, nos termos de Kohlberg, com igualdade 

de oportunidades, com voz, voto e vez. Submetidos aos testes kohlbergianos, os 

sujeitos do projeto migraram pouco de um nível do desenvolvimento moral para 

outro, apresentando, inclusive, resultados de regressão na conduta moral. Segundo 

o grupo de pesquisa, teve como referência um estudo semelhante ao de escolas 

alternativas dos Estados Unidos, conduzido por Kohlberg e colaboradores, com 

sucesso.  

Os resultados não se apresentaram “satisfatórios“ no Brasil, em razão de 

uma série de fatores, dentre os quais: a falta de disponibilidade de horários dos 

professores que lecionavam em outras escolas, além daquela do projeto, as 

frequentes ausências de alunos, professores e membros da comunidade aos 

encontros comunitários, assim como o estilo informal na condução dos encontros e 

discussões, o que dificultou maior nível de reflexão, necessário para que houvesse 

uma transformação no plano comunitário. 

Mesmo conhecendo estes resultados e outros descritos por Araújo (2003) 

em escolas paulistanas, resolvemos insistir na busca das questões fundantes e 

impulsionadoras dessa tese. Pode a escola constituir-se num espaço possível na 

construção de personalidades morais ajustadas ao tempo e espaço desse mundo da 

vida? Dos mundos de todos? – recorrendo a Habermas, mais uma vez; mundos que 

apresentam “brechas reflexivas“, mundo dos seres convencionais das pesquisas de 

Biaggio (1987), que, mesmo inseridos nas brechas reflexivas, como citamos há 

pouco, não migraram, parece não crescer em termos morais. Pareceram insensíveis 

e descompromissados uns com os outros, mas, que diante desses e de outros 

dados aparentemente derrotadores de qualquer iniciativa e desejo de ir adiante, nos 

aguçaram a curiosidade científica, nos desafiaram a prosseguir em busca de 

respostas, à procura do resgate das potencialidades humanas, do seu devir. Por 

conta disso, os instrumentos kohlbergianos permaneceram no trabalho , assim como 

sua base teórica, animando a investigação, dando corpo, consistência e identidade a 

ele.   

A escola é para nós, como acreditamos usina de sentidos, espaço de 

expansão do ser em formação, como as crianças em idade da razão, em decurso de 

plena construção de seu ser moral, menos centradas, menos egocêntricas, curiosas 

e pulsantes, terreno fértil e brecha reflexiva de plenas possibilidades. A busca de 
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minimizar o “analfabetismo moral“, que ainda grassa no meio educacional, nos fez 

remexer nessa caixa de Pandora , assunto da próxima seção. 

 

2.3 Achados na “Caixa de Pandora”: o significado da  escolha do titulo  

 

Eis os achados na Caixa de Pandora: o significado da escolha do título e 

algumas elucidações sobre o analfabetismo moral no seio da escola. 

A escolha do título de uma tese é sempre uma empreitada embaraçosa, 

pois nele devem vir patentes, claros e, preferencialmente, de forma criativa, o objeto 

e a essência do trabalho. O título muitas vezes atrai ou produz repulsa ao leitor. E 

em diversas ocasiões a escolha do título tira o sono do pesquisador em busca de ser 

original, e não a tese em si. No nosso caso, não foi diferente. Ocorreram, na  

seleção para ele, três mudanças acompanhadas de muita reflexão e uma certa dose 

de ansiedade. Apresentamos agora todos os títulos que batizaram essa 

investigação, desde a forma de projeto até essa fase em que o trabalho se encontra.  

O primeiro propagava a busca da construção de uma comunidade justa, 

por meio da teoria kohlbergiana, sendo objeto de inúmeras críticas por ensejar a 

sensação ou a impressão aos acadêmicos que se pronunciaram contrários a tratar 

de uma perspectiva hermética o objeto da moral, como a busca de um éden utópico 

e distante da realidade em que vivemos. No caso do segundo título, recorremos a 

Dewey (1959) utilizando do autor a idéia de “uma Escola na Escola“ que visaria o 

estudo da moral, partindo do espaço escolar, onde o sujeito aprenderia as 

verdadeiras diretrizes para se credenciar como cidadão.  

Alegando a impossibilidade de uma verdadeira cidadania, esse título 

também foi refutado. Aportamos, então, desta feita, a mitologia grega, apostando na 

força representativa que dela emana e de toda uma simbologia que carrega e causa 

efeito reflexivo no imaginário humano. Escolhemos o conto “A Caixa de Pandora”, 

que sintetizamos a seguir com a versão que nos pareceu mais adequada à temática 

da tese. O conto é o seguinte: Prometeu era um dos titãs, uma raça de gigantes que 

habitava a terra antes da criação do homem. Ele e seu irmão Epimeteu foram 

incumbidos de fazer o homem e de dotá-lo, bem como a todos os outros animais, 



  

58

das faculdades necessárias à sua preservação. Epimeteu comprometeu-se a fazê-lo 

Prometeu seria o supervisor do trabalho do irmão. 

Epimeteu distribuiu aos diferentes animais os dons de coragem, força, 

agilidade, sagacidade; asas para voar a um, garras a outro, uma carapaça protetora 

ao terceiro. 

Epimeteu foi tão generoso ao distribuir seus recursos que, quando chegou 

o momento de prover o homem com faculdades que o fizessem superior a todos os 

outros animais, nada mais havia sobrado para legar-lhe. Perplexo, recorreu ao 

irmão, Prometeu, que, com o auxílio de Minerva, subiu ao céu e acendeu a sua 

tocha na carruagem do Sol e trouxe o fogo para o homem. Com esse dom, o homem 

tornou-se muito mais capaz do que os outros animais. O dom deu ao homem a 

possibilidade de criar utensílios para trabalhar, para criar armas e subjugar os 

demais animais, cunhar moedas, dentre outros benefícios. 

A mulher ainda não havia sido criada. Enviando-a, Júpiter o fez para punir 

os irmãos pela ousadia de roubar o fogo do céu. A primeira mulher chamou-se 

Pandora e veio ornada e aperfeiçoada por Vênus, que lhe deu beleza, Mercúrio, a 

persuasão, Apolo a musicalidade. Assim chegou à Terra, sendo recebida por 

Epimeteu com muita alegria, embora tenha sido avisado pelo irmão para que tivesse 

cuidado com os presentes da parte de Júpiter. 

Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos 

nocivos, aos quais ainda não tinha recorrido enquanto preparava o homem para sua 

nova morada. Pandora  foi tomada por uma impaciente curiosidade de conhecer o 

conteúdo dessa caixa e, certo dia, abriu a tampa para ver o que havia lá. 

Imediatamente, escaparam dali miríades e miríades de pragas sobre os homens, 

tais como: a inveja, o despeito, a ira e a vingança, que se espalharam para longe e 

para toda parte. 

Pandora apressou-se em colocar a tampa de volta sobre a caixa, mas o 

conteúdo inteiro já havia escapado, tendo apenas restado uma só coisa no fundo 

dela: “a esperança “.  

Recorrendo a esta peça da mitologia, reportamo-nos à sociedade pós ou 

ultramoderna da qual fala Bauman (2008). Na atual sociedade, observamos a 

prevalência de valores e contravalores, culto à vaidade, ao luxo, ao consumo 
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desenfreado, como já citamos anteriormente, Pandora não conseguiria recolocar a 

tampa, muito menos fechar a caixa, pela força desses fenômenos que ora 

vivenciamos. A sociedade pós-moderna está posta. É uma realidade. Nela estamos 

condenados a viver, a menos que os fios de esperança que vigoram em estado 

residual eclodam em campo fértil. 

É um campo complexo, uma usina plena de sentidos que redistribua esses 

resíduos, transformando em massa consistente, potencialmente rica, formada por 

porções diferenciadas de esperanças construtivas e expectantes; onde se pudesse 

confrontar as incertezas de cada qual nessa civilização do incerto, do improvável, na 

busca de perspectivas aproximadas, de um viver menos violento, menos ultrajante, 

mais digno. 

Esse campo ao qual nos referimos, poderia ser a escola; na escola, que 

parece também estar perplexa, aturdida, buscando impedir que a caixa seja aberta 

ou ignorando que esta já o foi. A caixa de Pandora está sem a tampa, é necessário 

que se avise aos educadores, que é preciso adequar-se a esses tempos, enquanto 

se torna urgente organizar-se para pensar em como se pode ler o que se nos 

apresenta, todos os dias, em forma de avalanches morais novas, para nós da escola 

que ainda pensamos da perspectiva de uma só ordem social, pacífica e 

aparentemente equilibrada. 

Os resíduos do conteúdo da caixa se alastraram por toda parte, como se 

lê no conto. É improvável que não tenham chegado à escola também. Caso continue 

a escola ignorando, com seu silêncio de morte, com esta resistência infrutífera ao 

que nos apresentam os alunos e sua conduta pós-moderna, estará esta preciosa 

instituição auxiliando na reprodução, em massa, de “analfabetos morais“. 

Analfabetos morais, expressão retirada de De La Taille (2009), são aquelas criaturas 

incapazes de compreender o ponto de vista do outro, de respeitar-lhes o contexto e 

condição de vida, a linguagem, a etnia, de desenvolver um espírito de colaboração, 

compaixão e solidariedade. Desse grupo, fazem parte não só alunos, como também, 

alguns professores, professoras, gestores e funcionários da escola. 

A “alfabetização moral“ não parece constar dos currículos escolares, pois 

compreender a condição humana, não vale nota. 
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Morin (2005) classifica esse desinteresse da escola em contemplar a 

compreensão da condição humana como verdadeiros “buracos negros“ da 

civilização, ao mesmo tempo em que sugere e alerta para a necessidade de uma 

revisão nos programas, projetos e políticas educacionais para se poder viver e 

conviver no atual período histórico que atravessamos. 

É preciso ensinar os fundamentos da incerteza, diz o autor, é necessário 

igualmente ensinar, se isto for possível, a ter esperança no homem e confiança no 

mundo do improvável para torná-lo viável. 

A escola, como defendia Durkheim (2008), constitui uma instituição 

incontornável para a educação de pessoas morais, pois ela representa para seus 

alunos uma experiência de transição do espaço privado (família) para o espaço 

público (sociedade). Na escola, dizia Rémy (2006), pode-se auxiliar os bárbaros a se 

tornarem civilizados. É também no meio escolar que se contribui para o 

desenvolvimento dos sujeitos que caminham da heteronomia para a autonomia 

(KOHLBERG, 1984). A escola pode, segundo Ferry (2008), auxiliar o homen na 

busca de sentido para a cultura na qual está inserido, no exercício da boa-fé, no 

gozo do viver e conviver. A escola, continua o mesmo autor, pelo amor ao saber, 

pode despertar no sujeito o senso de liberdade para si e para os demais, tornando-

nos conscientes de nossos atos generosos e dos nossos atos horrendos. A escola 

pode auxiliar o sujeito a refazer seu percurso, quando este lhe parece tortuoso, 

nebuloso. 

Em escolas onde há vida coletiva, onde há relações de cooperação, 

princípios evidenciados, virtudes valorizadas, sentimentos morais acolhidos, onde o 

outro é levado em conta, fenômenos comuns que ocorrem na sociedade atual, como 

a cultura da vaidade, o hedonismo crônico, a violência, dentre outros, podem ser 

minimizados, chegando algumas vezes a recuar (ARAÚJO, 2003). 

É preciso deixar-se claro que não se está aqui a defender o mito da 

Escola Redentora, da escola como apanágio de todos os males sociais. Seria 

ingenuidade levantar esta bandeira. O que buscamos, e já foi dito ao longo deste 

trabalho, é recolher os resíduos da Caixa de Pandora, no intuito de levantar 

discussões, voltando nosso olhar para o espaço escolar como solo fértil em sua 

complexidade, como usina de sentidos e possibilidades, para que o objeto da moral 
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seja revisitado, desta vez, diferentemente do tempo da ditadura, sob outro prisma, o 

dialógico, o respeitoso, de forma intencional e sistemática. 

Afirmamos e desejamos isso, com veemência, diante do parco volume de 

pesquisa sobre a temática. Segundo levantamento de estudiosos como De La Taille, 

Souza e Vizioli (2009), nos últimos cinco anos, apenas foram registrados 79 

trabalhos científicos, entre dissertações e teses, e 28 artigos em revistas 

acadêmicas envolvendo o tema da moral e da moralidade. Desse número, apenas 

dois artigos – Araújo (2003) e Aquino (2000) – apresentaram propostas concretas 

sobre como educar moralmente na escola, num indicativo de pouco interesse por 

uma temática que nos parece tão urgente, em decorrência dos rumos que a 

sociedade globalizada parece tomar.  

A escola da pesquisa nos abriu as portas, os documentos e as estratégias 

das quais se utilizam para “enfrentar“ o problema – palavras textuais da gestora. A 

pesquisa, segundo ela e seu grupo, representa um ato corajoso de expor o seu 

modus operandi à Academia, tantas vezes severa em criticar e costumeiramente 

distante do “chão da escola”. Queremos um retorno – desafiou-nos. E nós, na rota 

da esperança da Caixa de Pandora, iniciamos o processo, a fim de responder às 

questões que a tese propunha e aos reclamos da comunidade escolar, que busca 

por seus próprios meios, há cinco anos, formar cidadãos moralmente felizes consigo 

e com os demais que fazem parte daquela espécie de gueto, que é o bairro onde a 

escola se instala. 

Descreveremos a seguir os procedimentos metodológicos dos quais nos 

utilizamos para desenvolver esta pesquisa de cunho etnográfico.    
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Para levantar os dados necessários à obtenção dos objetivos desta tese, 

utilizamo-nos do modelo etnográfico de pesquisa. Quando nos referimos a este 

padrão, temos em mente uma pesquisa viva, pulsante, envolvendo observação 

participante, entrevista, análise de documentos e registros, assim como uma 

interação significativa com os sujeitos, afetando-os e sendo por eles afetada 

(ANDRÉ, 2001).  

Seguindo o que cita André (1998), observamos três grandes etapas 

metodológicas, que foram exploração, decisão e descoberta. 

Durante a etapa de exploração, buscamos ficar imersa no local a ser 

investigado, o maior tempo possível, turnos completos, mais especificamente às 

terças e quintas feiras, quando aconteciam as atividades do Programa Vive1 com 

maior intensidade. 

Wolcott (1998) refere-se a este procedimento de imersão como uma longa 

permanência em campo com os sujeitos, o contexto e as peculiaridades do 

fenômeno, ao qual só se atém aquele que intencional e sistematicamente participa 

do movimento fenomênico. 

 Estar imerso no contexto da pesquisa possibilita o despontar de contatos 

mais genuínos, que visitas esporádicas impossibilitariam. 

A imersão iniciou-se no final de fevereiro, inicialmente com os educadores 

e grupo gestor da escola, em razão de greve da rede municipal que se prolongou até 

inicio de abril e depois desse período com as crianças e a dinâmica escolar. 

Consideramos, na realidade, que essa etapa da pesquisa fez parte de todo o 

processo, pois, à medida que as relações se estabeleciam, as resistências se iam 

afrouxando, os artifícios e resistências diminuindo, o que possibilitou o aflorar dos 

detalhes e das riquezas buscadas, de maneira mais fidedigna e mais formal do Real. 

 

                                                 
1  O Programa Vive (vivendo valores na educação) foi criado para celebrar os 50 anos de fundação das Nações 
Unidas com o intuito de trabalhar valores em comunidades educacionais. A escola da pesquisa integrou as 
diretrizes desse programa ao Projeto Pedagógico da instituição. 
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No inicio do mês de maio, ainda na fase exploratória, foram realizadas as 

entrevistas de explicitação, de Vermersh (1994) com as duas professoras das 

turmas principais e com três sujeitos do grupo gestor. A entrevista de explicitação foi 

utilizada por possibilitar a refletividade nas respostas, assim como pelo fato de 

propiciar o pensamento sobre ações, relações, intenções dos sujeitos envolvidos, 

desde situações mais corriqueiras àquelas mais complexas. Durante esse tipo de 

procedimento, o pesquisador observa desde a posição física do entrevistado, até o 

discurso. O investigador questiona também o implícito, solicita que repita algumas 

falas, averiguando os silêncios, os gestos, o olhar. 

Foram entrevistadas duas professoras que tinham na faixa de 30 anos e 

eram graduadas em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. Uma delas pós-

graduada em Letras e a outra em fase de pós-graduação em Metodologia do Ensino 

Fundamental. Uma era casada e a outra apenas mantinha um relacionamento de um 

ano. A primeira tinha dois filhos e a segunda não teve filho. 

Ambas lecionam nas turmas de segundo ano do ensino fundamental, cada 

uma num turno específico (manhã e tarde) e têm o ensino como única fonte de 

renda. A primeira professora, que nominaremos de Calipso 2, ensina também na 

rede estadual no turno da noite e a segunda apenas se dedica a trabalhos 

voluntários pela manhã. A professora do turno da manhã não fez o curso de 

formação do Programa Vive e tirou licença-prêmio no mês de setembro, afastando-

se da escola até o final do ano. Até a conclusão da pesquisa, o serviço público não 

havia providenciado substituta e as crianças estavam sem aula. 

A segunda professora, que chamaremos de Perséfone3, fez o curso de 

formação do Programa Vive, sendo atualmente repassadora do referido Programa 

na escola da pesquisa. 

Cada turma de segundo ano era formada por 26 crianças, todas em idade 

de 7-8 anos, sendo estas turmas escolhidas na pesquisa, pelo fato de as crianças 

                                                 
2 Calipso, de acordo com a mitologia grega (FERRY, 2009), era uma divindade menor, porém dotada de muita 
beleza e poder de sedução. Seu nome é proveniente do verbo calyptein que significa “esconder”. Como a 
professora apresentasse as referidas características da deusa e parecesse não se revelar quando da entrevista, da 
história de vida e demonstrasse pouca espontaneidade quando observada em atividade de sala de aula, decidimos 
chamá-la dessa forma. 
3 Perséfone corresponde à deusa das estações e das colheitas, na mitologia grega (FERRY, 2009), sendo este 
título escolhido pela própria professora assim nomeada, por ela se considerar como uma estimuladora dos 
alunos, permitindo-se colher os frutos do seu trabalho junto às crianças. 
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participantes se encontrarem na “Idade da Razão“, segundo Piaget  (1996), que se 

inspirou em Kant para este tipo de classificação, ao descrever nesse período 

evolutivo um pensamento mais voltado às consequências de suas ações, à 

observância mais consciente de regras e normas sociais, assim como ao seu 

questionamento.  

A criança nessa fase, segundo o Piaget, torna-se mais crítica aos atos 

alheios e aos seus próprios atos, como também observa de modo mais acurado os 

movimentos da sociedade, atos justos, verdade, mentira etc.; dado fundamental para 

a investigação, que busca respostas para a construção de uma comunidade mais 

justa, mais respeitosa e que leve em conta a dignidade humana. O segmento gestor 

igualmente entrevistado, como as professoras, era composto pela diretora, que 

introduziu o Programa Vive na Escola, sendo também formadora no referido 

Programa. A vice-diretora, que trata das questões burocráticas da escola e dos 

funcionários e terceirizados, sem formação no programa vive e a coordenadora geral 

que articula o direcionamento pedagógico da Escola, também formada no Programa 

Vive. 

Com base nas entrevistas de explicitação, foram selecionados os sujeitos, 

acerca dos quais seriam trabalhadas as histórias de vida, a história oral. Os sujeitos 

selecionados foram: a diretora, por haver implantado o Programa Vive na Escola, e 

as duas professoras das turmas de segundo ano, por trabalharem diretamente com 

as crianças da faixa de interesse da pesquisa.  

A história oral foi selecionada como instrumento, por se encaixar de forma 

adequada no formato etnográfico de pesquisa, contribuindo para evidenciar o 

significado que as pessoas atribuem às coisas; de que modo os sujeitos da pesquisa 

explicitam e revelam seu modo de sentir o fenômeno pesquisado e como é seu agir, 

seu trânsito e sua participação neste fenômeno; quais suas atuação e relações que 

estabelece, determinantes naquele processo vivenciado; o que está claro, o que 

ainda é impreciso. O sujeito foi o que observamos: revela pelos gestos, pela 

respiração e pela fala o discurso, e até pelo que omite e pela forma como omite, 

assim como pelas relações de vida, de valores, de crenças. Assim o sujeito se 

revela. 

O que o pesquisador, ao optar por esse viés metodológico, apreende do 

fenômeno constitui-se em momentos fortes e significativos. O pesquisador aprende 
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sobre seu objeto de pesquisa e como cientista que, como ser processual, inserido na 

investigação, toma distância, não se antecipa, antevendo o fluir da pesquisa e se 

surpreende ao mesmo tempo com infinitos “devires“. Atento, aprende a ler nas 

entrelinhas, a vibrar com os “achados“ e com o que imagina que ajudará a desvelar; 

movimento intenso, complexo e profundo que só a pesquisa qualitativa enseja 

(LUDKE; Medo, 1986). 

A história oral surge no trabalho como alternativa complementar, não 

como fonte única. As fontes orais corrigem as outras perspectivas, assim como as 

outras perspectivas as corrigem (JUCA, 2000). O relato das professoras e das 

gestoras revelando o modo como foram formadas do ponto de vista da moralidade e 

dos valores, a partir das experiências em família e na Escola, cruzadas com o modo 

como conduzem este tipo de abordagem com seus atuais alunos, serviram como 

indicativos valiosos e significativos para esta. 

Mediante a própria história dos resgates temperados com lágrimas, 

suspiros, esfregar de mãos, sorrisos e gargalhadas, o relator oral e depoente 

presenteia o investigador com preciosas revelações que, embasado teoricamente, 

contribui para o pensar coletivo da sociedade, da academia e da própria ação 

pedagógica. 

Os relatos orais das gestoras e da professora do turno da manhã foram 

efetivados na escola. O da diretora ocorreu em duas manhãs, na sala da direção, e 

demandou este tempo, em virtude das solicitações do cargo que ela ocupa, sendo 

interrompido mais de cinco vezes no primeiro e duas vezes no segundo dia. A vice-

diretora fez seu relato sem interrupção, no período de uma tarde inteira, das 13h às 

17h, na sala de informática, inativa no período. A coordenadora, apenas, levou duas 

horas de relato, na sala de coordenação, e a professora do turno da manhã efetivou 

seu relato oral, na hora do recreio, entrando um pouco no horário de aula, sendo 

interrompida pela presença constante de alunos que a chamavam ao trabalho. 

O relato da professora do turno da tarde, a professora Perséfone, como é 

identificada na pesquisa, deu-se posteriormente, no mês de julho, a pedido dela, que 

marcou em uma lanchonete nos arredores da cidade, para que o relato passasse 

por menor interferência do que se ocorresse na escola. O relato oral da professora 

estendeu-se das 15 às 19h. 
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Após a fase exploratória, passamos ao período decisório, quando 

explicaremos o porquê da opção por uma escola municipal, que chamaremos de 

Calipolis ou “Cidade Bela“4, para preservar a instituição e os educadores que a 

integram. As personagens foram antes apresentadas. A seguir explicamos o cenário 

onde atuaram, pensamos, sem prejuízos do desenho metodológico. A razão da 

escolha de uma escola municipal decorreu de dois motivos: o primeiro, pelo fato de 

o Município de Fortaleza se encarregar do ensino de crianças de sete-oito anos de 

idade, faixa etária de interesse da pesquisa, a “idade da razão“, anteriormente 

explicitada. 

O segundo motivo é o da Escola já desenvolver há cinco anos projetos 

envolvendo a temática da moralidade, dos valores e do exercício da cidadania; 

projeto que se estende ao conjunto habitacional onde está situada a instituição. 

Como um dos objetivos da pesquisa é não impor um modelo de educação moral e 

sim partir do trabalho em curso na escola, consideramos a opção como adequada 

aos objetivos. 

A escola foi observa em sua dinâmica, como uma estrutura complexa. 

Foram notadas não só as salas de aula, como também as situações de recreio, a 

convivência na sala dos professores, as comemorações, as acolhidas, a hora do 

refeitório, as mediações realizadas na sala da direção e pelos corredores da escola. 

A observação como procedimento metodológico foi incluída na pesquisa por ser 

enormemente valorizada pelas investigações qualitativas, adequando-se ao modelo 

etnográfico, por permitir constatar, na prática, a veracidade de certas respostas, que, 

às vezes, são dadas para causar boa impressão, além de permitir identificar 

comportamentos não intencionais ou inconscientes, e explorar tópicos que os 

informantes não se sentem à vontade para discutir (YIN, 1985). 

As observações se deram tanto segundo o modelo estruturado ou 

sistemático, como também consoante ao modelo não estruturado ou livre. 

No caso da observação estruturada, foi utilizada uma adaptação da escala 

de observação de Gewamdsznadjer (1998), que envolve fichas com expressões 

como: raramente, ocasionalmente, frequentemente. Este modelo foi utilizado nas 

                                                 

4 Expressão usada por Platão para classificar a “cidade ideal” de sua utopia. 
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observações em sala de aula e nos momentos da acolhida. Este instrumento, 

apenas, foi utilizado como auxiliar e combinado com as observações livres. 

Aparelhos como filmadora e gravador não foram bem aceitos pela escola, 

que apenas permitiu a utilização de câmera fotográfica. 

A observação livre ocorreu em todas as situações e ocasiões da pesquisa. 

O Dilema de Heinz, de autoria de Kohlberg, também foi empregado como 

instrumento com os mesmos sujeitos que se submeteram à entrevista de 

explicitação, além das crianças da turma de Perséfone. Os gestores responderam 

ao dilema individualmente, na sala da direção. A diretora respondeu no período da 

manhã e a vice-diretora na parte da tarde. A coordenadora sentiu-se embaraçada 

em responder e pediu para preparar-se melhor para dar as respostas, porém, não foi 

considerada a sua participação como dado de pesquisa, pelo fato de ela ter 

preparado as respostas, visto já conhecer o teor do teste. Perséfone respondeu ao 

dilema, individualmente, no corredor da sala de aula, enquanto as crianças 

realizavam o teste em sala. Para a aplicação do Dilema junto às crianças, contamos 

com a participação de uma estudante do curso de Psicologia, que se utilizou de 

gravuras para aplicar o instrumento. A ação levou duas horas. 

Foram analisados os projetos envolvendo a temática de valores e moral 

de que a escola se utiliza e confrontados com as ações na escola como um todo e 

nas salas principais da pesquisa. 

Um questionário contendo sete perguntas relacionadas ao Projeto que 

trabalha os valores na Escola foi aplicado a 24 professores que estavam no 

exercício efetivo da sala de aula, durante o horário do recreio, na sala dos 

professores, não tendo sido permitido levar o instrumento para preencher em casa. 

Os professores não se identificaram, apenas indicando o sexo e o nível em que 

lecionavam. Apenas 13 dos que receberam o questionário o devolveram preenchido. 

Duas atividades escolares foram particularmente observadas, além das 

desenvolvidas nas salas selecionadas para a pesquisa: os encontros para resolução 

e mediação de conflitos que ocorriam sistematicamente na sala da diretora e a 

acolhida, que acontecia no pátio de entrada da escola. 

Os encontros para resolução de conflitos ocorriam sem marcação prévia, 

de acordo com os embates em sala de aula ou nos horários de recreio. 
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 Desenvolvia-se do seguinte modo: durante o recreio, as crianças eram 

trazidas pelo professor em pares para resolver problemas de indisciplina, ou os 

alunos vinham por livre e espontânea vontade, em grupos, em busca de mediação 

para seus conflitos que iam da disputa por objetos ou brinquedos a ofensas trocadas 

por causa de problemas externos à escola. Foram contabilizadas por nós 120 

ocorrências dessa natureza, por nós foram presenciadas a convite da Direção. 

Os alunos eram convidados a sentar-se em torno de uma mesa redonda 

onde eram acordadas algumas regras antes de iniciar as exposições.  

A diretora escutava cada um que falava, sem ser interrompido ou 

provocado, repetia o que ouvia das partes envolvidas, seguindo-se daí as réplicas e 

tréplicas. O encontro só era dado por encerrado quando as partes chegavam a um 

acordo ou negociação. Os professores não interrompiam esses encontros e os 

alunos retornavam às salas de aula sem que fossem repreendidos pelo tempo em 

que permaneceram ausentes. 

Os mesmos encontros também incluíam professores e alunos em 

confronto, pais e professores, bem como alguém da comunidade que tivesse alguma 

pendência com a escola. 

Nesses casos, a diretora recebia separadamente o professor que expunha 

seus reclamos. A animadora do processo indagava o que o professor sugeria para 

solucionar o caso, ao que ele respondia, a essa altura, menos alterado; em seguida, 

era convocada a outra parte, que podia ser o pai ou um aluno que escutava o relato 

do diretor de forma objetiva e que, se utilizando de semelhante estratégia, indagava 

por possíveis soluções ou negociações. Por fim, as partes se confrontavam em 

busca de uma solução compartilhada. 

A princípio, nossa participação como expectadora desses encontros nos 

deixou um pouco constrangida por testemunhar situações por vezes delicadas e até 

intimas, porém, esse incômodo foi superado ao observarmos que as partes 

envolvidas apresentavam interesses mais objetivos e complexos e que aquela 

presença que tudo registrava, anotava – gritos, gestos, palavrões – parecia não ser 

notada.Os desdobramentos desses encontros serão analisados no capítulo que se 

segue. 
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Outra atividade durante o processo da etnografia e que por nós foi 

observado tratou-se da acolhida que acontecia duas vezes por semana, às terças e 

quintas-feiras no inicio do horário de aula, com duração de 60 minutos, quando no 

pátio da escola se reuniam professores e alunos do ensino fundamental do primeiro 

ao quarto ano, momento em que a Direção e alguns professores tratavam dos temas 

voltados aos projetos desenvolvidos no período. Em geral, esses projetos envolviam 

valores como amor, respeito, amizade, responsabilidade, dentre outros. A princípio 

havia uma prédica na qual as crianças podiam interagir com perguntas, casos e 

exemplos. Em seguida, cantavam ou dançavam músicas relacionadas ao tema em 

debate, para, ao final, em fila, seguir até a sala de aula. 

Algumas acolhidas foram registradas em relação ao discurso veiculado às 

crianças, anotadas as reações das crianças a esses discursos assim como a reação 

dos adultos quanto a condutas dos alunos, como negação, imobilidade, 

agressividade, concordância, durante a atividade, assim como foram relacionados 

esses momentos com os que ocorriam em sala de aula após a acolhida e nas 

semanas subsequentes.  

Os achados decorrentes da utilização dos instrumentos e métodos 

empregados na investigação serão discutidos e mais detidamente cruzados e 

analisados no capítulo seguinte, quando veremos até que ponto as questões 

principais desta tese foram respondidas, quais sejam: 

- pode a escola constituir num espaço significativo para a construção de 

personalidades morais, menos violentas, mais ajustadas aos reclamos do nosso 

tempo? 

- De que modo a Escola lida com a moralidade de seus pares? 

(educadores, corpo técnico, alunos e a própria comunidade?). 

- Qual o espaço que a escola dedica em seu currículo às atividades que 

respeitantes à moralidade?   

Passemos, então, aos achados na Caixa de Pandora, que nos revelarão 

as respostas a perguntas como estas formuladas há pouco, fornecendo-nos dados 

que nos darão ensejo ou não a continuar acreditando na escola como espaço de 

esperança na reconstrução da sociedade, mesmo esta estando incrustada na cultura 

da incerteza e da vaidade. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Iniciamos o exame dos indicadores retomando as questões fundantes 

desta pesquisa com os quais encerramos o capítulo anterior. 

- Pode a escola constituir num espaço favorável à construção da 

consciência, sensibilidade e personalidade moral das crianças? 

- De que modo os agentes escolares (professores, grupo gestor, 

funcionários) lidam com as próprias questões morais? 

- Que “estratégias” didático-metodológicas a escola utiliza para 

desenvolver uma atmosfera moral no seu ambiente? 

Neste capítulo, utilizamos uma adaptação do modelo analítico de Bardin 

(1977), onde apresentamos um quadro explicativo, contendo numa coluna os 

instrumentos utilizados e na outra as categorias que pretendemos identificar, com o 

objetivo de tornar mais clara a interpretação dos dados, propiciando a compreensão 

do fenômeno pesquisado, de maneira a tornar esta investigação um recurso de 

reflexão significativa para a comunidade escolar e para a própria sociedade, bem 

como para permitir que outros cientistas da Educação, de posse dos indicadores 

agora apresentados, possam ampliar, com suporte no que conseguimos à custa de 

vários anos de leitura, trabalho in loco e reflexão, as suas ações pedagógicas.  

A seguir, vem o quadro analítico de Bardin, que será detalhado e 

discutido. 
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INSTRUMENTO 

 
CATEGORIA 

 
 

Observação: da acolhida, dos encontros 
para resolver conflitos, da sala de aula. 
 

 
Atmosfera moral 

 
 
Entrevista de explicitação 

 

- Concepção sobre a construção da 
moralidade 
 

- Sensibilidade moral 
 

 

 
História oral dos professores principais e 
do quadro técnico 

 

- Formação moral 
 

- Sensibilidade moral 
 

- Consciência moral 
 

 

 
Questionário 

 

Compreensão do projeto político 
pedagógico da escola que envolve a 
construção da moralidade das crianças e 
adesão. 
 

 
 

Dilemas morais (de Kohlberg) nos 
educadores e nas crianças 

 

- Identificar a construção da moralidade 
em si e nos outros. 
 

- Identificar o nível de sensibilidade moral 
dos sujeitos da pesquisa. 
 

 
Análise dos projetos pedagógicos e do 
currículo escolar 

 

Localizar os espaços que privilegiam a 
construção da moralidade nos 
documentos escolares e a efetuação na 
prática.  
 

 

Quadro 1 – Quadro explicativo de Bardin, 1977, p. 47. 

 

Procederemos, finalmente, às discussões dos achados e à análise das 

causas prováveis que nos fizeram alcançar o tipo de resultado que confirma ou 

negam as hipóteses iniciais.  

Iniciaremos pela análise dos períodos de observação que realizamos na 

escola, iniciada no momento de nossa entrada na comunidade, que surgiu de uma 

desapropriação de favelas de bairros nobres da Capital cearense, quando 1.500 

famílias foram remanejadas, no ano de 1977, para habitar o inabitável. A observação 

não podia deixar de parte o contexto social onde o fenômeno estava sendo 

averiguado. Para LeCompte e Schensul (1999), observações, inclusive as de curto 

prazo, podem produzir grande quantidade de dados, sendo importante que o 

pesquisador saiba organizá-las e arquivá-las de forma a torná-los manejáveis e 

facilmente recuperáveis quando da efetivação da análise. Lembram os autores que, 
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embora sejam feitos os recortes devidos no universo de dados que afluem da 

observação, o cenário, o pano de fundo contextual, não pode ser desprezado.  

Portanto, durante a “arrumação sistemática” dos achados, decidimos 

tornar presente o lócus onde estava a escola. Num bolsão de pobreza, desamparo 

social, mas, ao mesmo tempo, tendo como característica o espírito de mobilização e 

organização empreendedora na direção de uma qualidade de vida mais 

romanizável. O conjunto habitacional onde se localiza a escola recebeu o nome de 

Tebas, o bairro por contar da época de sua fundação com um grande número de 

carnaúbas, o que imprimiam um ar rural à localidade.  

As casas do conjunto foram sendo construídas aleatória e 

desordenadamente, sem observar um plano habitacional e sem contar com qualquer 

projeto infraestrutural (rede de esgoto, água, energia elétrica). O sistema de 

transporte coletivo circulava acerca de mais de dez quilômetros de onde habitavam 

os moradores, que se deslocavam a pé até a Av. Perimetral para ter acesso aos 

ônibus que nem sempre obedeciam aos horários determinados pelas empresas, 

causando atrasos e faltas ao trabalho por parte dos moradores do Tebas, resultando 

em demissões e desistências por parte dos trabalhadores que lá habitavam.  

Tais fatos redundaram, segundo o boletim da Associação dos Moradores 

do lugar (2003), em número significativo de demissões, chegando em torno de 38%, 

dado alarmante para uma população já tão carente em relação a postos de trabalho. 

Esse fato aumentou as ocorrências de casos de violência doméstica, alcoolismo 

entre homens e mulheres, além de brigas e homicídios por motivo fútil. Em razão do 

agravamento da situação de desamparo social vigente no período, os moradores 

decidiram criar, em 1977, uma associação, por meio da qual, gradativamente, 

conseguiram obter algumas conquistas junto ao Poder Público, como a construção 

do sistema infraestrutural necessária para uma vida menos indigna, um melhor 

ordenamento na construção de moradias, pavimentação e iluminação públicas, o 

primeiro posto de saúde e um Centro Social Urbano, onde a comunidade poderia se 

encontrar para vivenciar momentos de lazer, assim como se articular politicamente. 

A Associação, aos poucos, se estruturou, e, em fevereiro de 1981, 

registrou seu estatuto com a participação da comunidade, desenvolvendo, desde 

então, encontros, seminários e atos públicos, dando visibilidade ao conjunto Tebas. 

Um dos seminários que faz parte da História local denomina-se “Habitando o 
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Inabitável“, que consegue congregar, além da população local, em número 

representativo, políticos e representantes das universidades públicas do Estado, 

para discutir temas do interesse da comunidade. Foi em um desses encontros que 

surgiram: o jornal de circulação local, “Desperta Tebas“, ainda em circulação, a rádio 

comunitária Santos Dias e uma instituição bancária, a mais importante do bairro, que 

constitui prática de socioeconomia solidária, contando com o auxilio do Governo 

federal por meio do PRÓ-RENDA. 

Referido Banco, possui moeda própria, o Louro, que tem lastro na moeda 

nacional, o REAL, e conta com uma linha de microcrédito alternativo (para 

produtores e consumidores), instrumento local (cartão de crédito e a própria moeda: 

louro) e alternativas de comercialização (feiras e lojas solidárias) promovendo 

emprego e renda para os mais pobres. 

As moedas locais são produzidas com componentes de segurança (papel 

moeda, marca d’água, código de barra, número serial, para evitar falsificação). A 

circulação é livre no comércio local e geralmente, segundo o boletim da Associação 

dos Moradores (2006), quem compra em moeda local recebe desconto para 

incentivar o uso desta, que já é aceita nos transportes públicos que fazem linha para 

o Tebas, assim como nos bairros vizinhos ao conjunto. 

O Banco também financia eventos e empreendimentos como: o Tebas 

Limp, órgão que fabrica produtos de limpeza feitos com plantas e especiarias, sob 

orientação de professores e alunos do curso de Química da Universidade Federal do 

Ceará; a Loja Solidária, que vende doces, salgados e pães fabricados no conjunto; a 

Tebas-Feira, que acontece anualmente na própria sede da Associação dos 

moradores, com a mostra e comercialização de todos os produtos fabricados no 

conjunto; o grupo de percussão “Bate Palmas”, que conta com o apoio de uma ONG 

da Bahia; além do Projeto Incubadora Feminina, que acolhe mulheres vítimas de 

violência doméstica, desenvolvendo com elas cursos de capacitação para o 

mercado de trabalho, assim como a busca de empregos para elas, as quais, 

enquanto não se colocam, recebem uma bolsa de sobrevivência que mantém a elas 

e aos seus dependentes. O Projeto Tebas Fashion, uma espécie de Feira de moda, 

também recebe apoio do Banco local. Na ocasião, os estilistas e costureiras do 

bairro apresentam suas produções que são orientadas por alunos do curso de 
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Estilismo e Moda da UFC. Esse evento faz parte da programação cultural do 

conjunto há mais de três anos. 

Apesar de todo esse empreendedorismo, o bairro atravessa graves 

problemas, como: o tráfico de drogas, a violência de gangues juvenis, o subemprego 

e o desemprego entre os homens em fase produtiva, cabendo atualmente às 

mulheres, segundo o boletim da Associação dos moradores (2006), o sustento e 

manutenção das famílias, num percentual de 75%. O mesmo boletim indica que 80% 

da população local com emprego efetivo recebe até dois salários mínimos. Os 

postos de trabalho da comunidade ligam-se ao pequeno comércio, empregos 

domésticos, vendas de produtos nos semáforos, guarda de carros (pastoradores), 

além de manicures e cabeleireiros nos arredores do conjunto ou no próprio bairro. 

No cenário descrito, Calipolis está inserida. Antes de tornar-se uma 

escola, fazia parte de um projeto social e assistencialista ligado ao Lions Clube de 

Fortaleza, até ser encampado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, que, se 

utilizando do espaço bem estruturado ocupado pelo prédio, remanejou oito jovens 

professores com problema de locação como docentes, enviando-os junto com uma 

diretora prestes a se aposentar e que visava apenas a retirar-se do magistério. Com 

os direitos que o cargo lhe traria, iniciaram um trabalho conjunto, acreditando no 

potencial de mobilização do bairro, firmando desde sempre uma parceria com a 

Associação dos moradores, a qual ainda vigora.  

À frente desse grupo estava a vice-diretora Hera (como a chamaremos no 

trabalho), que assumiu o papel de diretora, visto que esta não apresentava mais a 

disposição para ações e monta que o grupo delineara, num local distante 25km do 

centro da Capital, onde se podia ler numa das placas dos arredores: “Fortaleza 

agradece a sua visita. Volte sempre“.  

Dos oito professores que iniciaram o trabalho na Calipolis, três 

permanecem na escola, dentre eles, Hera5, há dez anos à frente da instituição, que 

foi assim denominada pelas características de personalidade que apresenta. 

Hera e seu grupo iniciaram por implantar projetos como a criação de 

peixes que eram consumidos na merenda dos escolares, criando também um 

                                                 

5 Hera - deusa da mitologia grega, mulher de Zeus. Corajosa, audaz, possuidora de autoridade e sabedoria. 
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espaço para cultivar e incrementar húmus de minhoca, compostagem de lixo, dentre 

outros. Com essas ações, o grupo incluiu a comunidade nos trabalhos da escola, 

trazendo a família e a vizinhança da instituição para seu interior. O objetivo desde o 

início era o de aproximar a população do trabalho relativo ao saber e ao 

conhecimento que a Calipolis se propunha desenvolver, numa área em que a 

educação ainda significava luxo, principalmente com crianças da Educação Infantil, 

que viviam pelas ruas do conjunto, longe dos cuidados que esses indivíduos de 

pouca idade necessitam. 

Um dos maiores desafios enfrentados por Hera e seu grupo relaciona-se à 

manutenção dos docentes na escola. Muitos, não suportando a distância e os 

episódios de violência, abandonam a Calipolis em busca de estabelecimentos que 

lhes ofereçam mais segurança para trabalhar, assim como deslocar-se no bairro 

sem temer assaltos ou ataques de gangues, comprometendo sua integridade física e 

psicológica.  

A introdução do Programa Vive ao projeto pedagógico foi mais uma das 

tentativas do grupo gestor de desenvolver um clima de “boa convivência“ entre a 

comunidade, a escola e a experiência de viver a verdadeira cidadania, onde as 

pessoas se respeitam, se ajudam de forma solidária e promovem o desenvolvimento 

sustentável do local onde habitam.  Em outras palavras, o que Hera perseguia era a 

possibilidade de desfrutar da “vida boa“ propalada pelos gregos, confiando na 

potencialidade de mobilização já presente na comunidade, atingindo, dessa forma, a 

construção de personalidades morais, atuantes, conscientes de seu papel na 

sociedade.  

A Calipolis seria, então, um espaço decisivo para a obtenção desse 

objetivo. Para isso, a escola seguiu as orientações de uma espécie de Manual de 

Formação, escrito pelas estadunidenses Tillman e Colomina (2004), ao defenderem 

ideias como: aceitação do pluralismo e da diversidade, respeito e tolerância, 

predisposição para colocar-se no lugar do outro, compromisso com o bem comum e 

o diálogo, na tentativa de superar conflitos e atingir o consenso. Esse programa está 

em vigência na escola desde o ano de 2004, animando e integrando as atividades 

curriculares e extracurriculares, com os educadores passando anualmente por 

cursos de imersão proferidos por Hera e o grupo formado por ela para difundir os 

princípios do Programa Vive.  
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Após a descrição do lócus onde a pesquisa se desenvolveu, retomemos à 

analise dos instrumentos utilizados e dos achados que a aplicação dos instrumentos 

nos auxiliaram a desvelar. O recurso que utilizamos de descrever os fenômenos e 

achados nesse capítulo, juntamente com as análises, deveu-se à intenção de tornar 

mais presentes o cenário e o movimento da pesquisa, tornando mais claro o que 

pretendemos demonstrar, mais próximo, sem a necessidade de buscar informações 

em páginas anteriores, vivenciando e mergulhando na essência da investigação, 

junto com o pesquisador. 

Os dados da observação, tanto da acolhida como dos encontros para 

discutir conflitos e das atividades em sala de aula, foram arquivados separadamente 

por evento ou atividade em forma de registros escritos, porquanto o recurso de filmar 

e gravar tenham sido rechaçados pela escola. A este tipo de arquivo foi anexado um 

outro, por assunto, de acordo com as categorias eleitas para o desenvolvimento da 

investigação.  

Foi registrado cada evento, como se eles fossem pequenos núcleos de 

observação que, segundo Rouvan et al (2002), tornam os dados possíveis de ser 

analisados de forma clara e aprofundada, importante para uma pesquisa qualitativa.  

Passemos à análise de um dos eventos mais fundantes dentro do que 

buscávamos, que era a criação de uma “atmosfera moral” na escola, e que reuniu o 

maior número de educadores e alunos, assim como alguns pais e funcionários da 

escola. Consideramos esse evento como fundante para o nosso propósito, porque, 

nessa ocasião, seria inaugurada e reinaugurada a intenção em formar moralmente a 

comunidade escolar, trabalhando-se os valores ou como descrito no capítulo dos 

Métodos. Foram selecionados quatro momentos de acolhida, escolhidos dentre os 

observadas durante o ano de 2008, tendo como critério esses eventos por semestre, 

sendo dois no primeiro semestre e os restantes no segundo.  

A tomada foi aleatória, pois a condução dessa atividade era sempre muito 

semelhante.  

Segundo o grupo gestor da escola, buscava-se, mediante tais atividades a 

construção de um ambiente sociomoral do pensar conjunto, auxiliar na vivência 

democrática, ensejando às crianças a experiência e a aprendizagem desse tipo de 

sistema; um ambiente que segundo (De Vries, 1988) promoveria o livre pensar e a 
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livre expressão, favorecendo em seu conjunto o surgimento de relações 

cooperativas e da reciprocidade. 

O ambiente sociomoral na escola ou a atmosfera moral (KOHLBERG, 

1989) significa toda a rede de relações interpessoais que formam a experiência 

escolar da criança, envolvendo o relacionamento destas com os educadores, outras 

crianças, com as regras e que podem resvalar para a comunidade. 

Além do conceito de Kohlberg sobre a construção de uma “atmosfera 

moral“, a escola pesquisada se baseia no que Vinha (2007) classifica como a 

apropriação de um novo ethos, uma opção de vida que não a da violência, do 

desrespeito, da carência de valores humanos que estas crianças vivenciam em seu 

cotidiano. 

Segundo a autora, dessa forma os sujeitos começam a vislumbrar outros 

tipos de relação com o outro, mais respeitosa, mais colaborativa e solidária, levando 

em conta as diferenças entre as pessoas, possibilitando uma convivência onde os 

conflitos não são descartados, mas passíveis de resoluções sem findar em 

homicídios ou com a interferência policial da Ronda do Quarteirão6, parte do 

“habitus” daquela comunidade. Em um ambiente com essas características, é mais 

possível ser diferente sem ter medo de o ser, acatando e sendo acatado, 

exercitando a capacidade de tolerância, tão em desuso na sociedade atual 

(ADORNO, 2006). 

 Analisaremos, por fim, as acolhidas, seguindo-se das discussões, tendo 

como balizadoras, as categorias elencadas para essa tese. 

Acolhida 1 – O tema dessa atividade no período ligava-se à 

responsabilidade  como valor a ser trabalhado por ocasião do início das aulas. O 

tema trazia um projeto cujo título era o seguinte; Eu me garanto na Escola 

Calipolis.  

Os trabalhos foram conduzidos pela diretora, Hera, que abordou a 

necessidade de se honrar alguns compromissos importantes para o bom andamento 

                                                 

6 Efetivo policial que atende as demandas da comunidade, relacionadas a homicídios, agressões e desordem. 
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das atividades pedagógicas, no ano letivo que se iniciara, após um longo período de 

greve7 de professores. 

Desse modo, reportou-se ao fardamento escolar como obrigatório, aos 

cuidados com o material escolar, além de algumas precauções que deveriam tomar 

ao dirigirem-se à escola. Foi relatada, em tom de lamento, a depredação pelo que 

passou pelo prédio escolar durante o período de férias e os prejuízos materiais 

causados ao patrimônio público; algo considerado deplorável para uma instituição 

que vem se preocupando com atos pacíficos e amorosos em relação à comunidade. 

Após o intróito, Hera solicitou a colaboração das crianças para que a paz 

reinasse entre todos, indagando se eles se garantiam como agentes de paz. 

As crianças, em uníssono, gritaram que sim. 

Em sequência, ela lançou outra pergunta, dessa vez inquirindo se eles 

prometiam ser responsáveis pelo bom andamento do ano escolar. Mais uma vez, o 

coro afirmou positivamente e mais alto do que da primeira vez: SIM! 

Perguntou ainda pela última vez: “– Posso confiar?“. Novamente 

responderam afirmativamente, seguindo em suas respectivas filas para as salas de 

aula, tendo como fundo musical a melodia “Depende de Nós“8 

Nesse mesmo dia, acompanhamos as crianças da classe onde seria 

iniciado o primeiro contato direto com a situação de sala de aula, esperando 

presenciar a continuidade do que foi veiculado na acolhida, o que não ocorreu. A 

situação de sala será analisada posteriormente, porém esse registro, pensamos é 

importante fazer. Portanto, nem a professora nem as crianças comentaram a 

atividade ocorrida minutos antes. 

Como vimos no capítulo 2, segundo Piaget (1998), as crianças aprendem 

mais pela ação do que ouvindo palestras ou preleções sobre “boas ações“. De 

acordo ainda com o autor, a ação constrói a razão, sendo os raciocínios morais, 

particularmente construídos a partir da compreensão que emana das relações 

                                                 
7 A rede municipal de ensino paralisou as atividades durante todo o segundo semestre do ano 2007, só 
retornando no mês de março de 2009. 
8 Letra e música do compositor Ivan Lins. 
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sociais entre os sujeitos, de sua operatividade nas situações conflitivas. Adotar 

comportamentos responsáveis decorre de uma vivência cuja base é a autonomia.  

O sujeito precisa vivenciar situações em que a responsabilidade é 

imperativa, para que possa se dar conta das consequências que atos irresponsáveis 

provocam nele mesmo e na própria comunidade. Assumindo atitudes pouco 

responsáveis em suas tarefas escolares, no trato com seus pertences, 

descumprindo horários estabelecidos na escola, no posto de saúde, e mesmo em 

situações de lazer, a criança experienciará os prejuízos decorrentes de seus atos, 

não só para si, como também para os demais envolvidos na mesma situação e 

contexto comunitário. Por exemplo: negando-se a dar sua contribuição nos trabalhos 

escolares em grupo, atrapalhando o andamento das atividades com conversas 

divergentes do contexto ou mesmo com brincadeiras improdutivas e que geram 

dispersão dos objetivos perseguidos para o que o grupo se propõe, o sujeito pode 

chegar a comprometer o desempenho grupal, em razão do seu modo de portar-se; 

ou mesmo quando de um passeio promovido pela escola, o indivíduo desaparece da 

companhia dos demais, retardando o retorno de todo o grupo ao colégio onde os 

pais estão à espera dos seus filhos e o transporte deve se apresentar à garagem em 

horário previamente acertado com os responsáveis pelo passeio. Chega o sujeito 

que se atrasa a envolver não só a ele, como aos demais, em situações classificadas 

por nós como inconvenientes e irresponsáveis, em se tratando de vivencia cidadã.  

A responsabilidade pautada na autonomia, portanto, significa ser capaz de 

decidir obedecer as leis e regras da escola e da comunidade, por entendê-las  

necessárias para si e para os outros. A falta dessa autonomia pode criar motivos 

artificiais para se “parecer“ responsável, sem de fato o ser, para agradar a terceiros 

ou simplesmente para evitar reprimendas ou castigos, quer físicos, quer 

psicológicos, característica maior do tipo de moral heterônoma. 

Portanto, responder em uníssono às afirmações e solicitações de uma 

autoridade constituída, no caso, a diretora da escola, para que se tornem 

responsáveis, parece um recurso coercitivo, uma manobra autoritária, do que 

mesmo uma tentativa de fazer as crianças internalizarem condutas morais reputadas 

como aceitas e positivas. 

Ao lançar a pergunta desafio às crianças: “– Posso confiar?“, a formadora 

em pauta deixou no ar uma dúvida: será que podia mesmo? Como garantir, como 
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controlar essas posturas “responsáveis“. Nenhum critério foi estabelecido, nenhuma 

ajuda sinalizada em caso de fraquejo. Como garantir que aqueles “alunos ouvintes“, 

aquela massa indiferenciada trajando uniformes, todos iguais, não agiriam 

discrepando do padrão? 

Gilligan (2001) escreve que o simples conhecimento de normas ou regras 

não garante o seu acatamento e cumprimento. Portanto, nenhuma conduta 

conhecida apresenta garantias de ser efetivada, a não ser que internalizada, 

refletida e vivenciada. Sugere, no entanto, a autora que os educadores, pais ou 

professores, devam atentar para a ética do cuidar, num esforço permanente e 

afetuoso, que intencione verdadeiramente uma formação moral, deveras 

consistente. 

Acolhida 2  – Noutra ocasião de acolhida, a diretora e sua equipe 

montaram no pátio, onde ocorria a atividade, uma espécie de painel ilustrativo, 

composto por gravuras e mensagens que diziam respeito ao tema da 

responsabilidade. 

Diante da massa de alunos enfileirados e sentados ao chão, ela ia 

mostrando cada desenho e a mensagem correspondente9 . 

Comentários e exemplos, assim como contraexemplos, eram 

apresentados, solicitando que os alunos respondessem ao final de cada colocação. 

Por exemplo: “O aluno que chega na hora que quer à escola é responsável ou 

irresponsável?”.  

Caso a resposta fosse responsável, os polegares eram levantados, do 

contrário, os polegares se apresentariam para baixo, seguido de careta ou 

expressões faciais que demonstravam depreciação. 

Outra pergunta lançada à plateia era: “E aí, gente... Aqui tem alguma 

criança irresponsável?“. 

“– Nãaaaaaaaaaao”, respondia o coro.  

“– Será mesmo que não tem? Todo mundo aqui se garante?” Indagou a 

diretora, elevando o polegar. 

                                                 

9 As fotografias desse evento compõem os anexos ao final da tese. 
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Uma das crianças, uma menina do segundo ano, levantou a mão, se 

justificando: “– Eu só chego atrasada quando a mãe bebe e não acorda na hora de 

me trazer.. Emendando em seguida: “– mas, eu não sou irresponsável, não.“ 

Entendendo que ser irresponsável era muito grave e diante da indagação 

insistente da diretora, quanto a eles terem a certeza de que não havia irresponsáveis 

naquele grupo seleto, a garota imaginou que a pergunta havia sido endereçada a 

ela. 

Hera, a diretora, então, com um sorriso complacente (verdadeiramente 

complacente)10, convidou a mãe da menina para ter uma conversa com ela em 

particular.  A criança pareceu ter aceito a ajuda ao balançar afirmativamente com a 

cabeça. 

Ao final da acolhida, foi apresentado um cartão dobrado em quatro partes, 

que foi explicado aos alunos, como sendo uma caderneta de poupança . De fato, 

estava escrito isso mesmo que a diretora lera, acompanhado da palavra 

responsabilidade. A capa trazia o espaço onde deveriam ser colocados o nome do 

depositante e um número qualquer, arbitrado pela criança. Já na parte interna do 

cartão havia desenhos no total de nove, representando condutas responsáveis. 

Abaixo dos desenhos que eram distribuídos em quadrados, estavam representadas 

moedas que iam de R$ 0,10 a R$ 1,00. 

As crianças deveriam aferir a si próprias um valor monetário de acordo 

com a ação responsável que praticassem. Ao final de cada mês, a professora faria 

um levantamento do investimento de cada um em termos de responsabilidade. As 

“cadernetas” ficavam na mochila de cada criança e só seriam analisadas ao final de 

cada mês.    

Animados, seguiram os alunos para suas respectivas salas, ansiosos por 

receber o “título de investimento“, que com o passar do tempo, logo ao final do 

primeiro mês, havia desaparecido (as crianças perderam as cadernetas de papel), 

segundo levantamento feito por nós junto a elas. A perda ficou em torno de 80%, 

índice bastante alto diante da expectativa da escola, ao lançar a atividade durante a 

acolhida.  Ao serem indagadas sobre a ocorrência, algumas crianças diziam: - Mas, 

                                                 
10 A complacência da diretora foi manifestada no olhar dirigido à criança, que denotava carinho, compreensão, 
assim como pela expressão facial de empatia, demonstrado pelo modo como sorriu na ocasião.  
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não era de verdade!... ou : “– nem era dinheiro de mesmo!” Como se tivessem diante 

de um embuste da parte dos adultos. 

Ao manusear um dos exemplares do título de poupança, observamos que 

nenhuma das gravuras estimuladoras da responsabilidade apresentava sequer 

alguma situação que remetesse ao senso de responsabilidade, enfocando a 

reciprocidade, cooperação, solidariedade, nem em relação à escola, aos colegas, 

muito menos à vivência comunitária. As gravuras retratavam, apenas, situações 

contigenciais, relativas à realização das tarefas de casa, escritas, ao zelo com o 

material escolar, à ordem e limpeza com o fardamento, e à pontualidade em chegar 

à escola.  

Sem dúvida, são ações importantes, porém pouco relevantes, limitadas, 

quando se tem como projeto maior, a superação do homem, a busca do outro, a 

promoção de uma atmosfera moral positiva e integradora, onde um homem se ache 

responsável pelo outro. O outro como parceiro e companheiro, habitantes da mesma 

comunidade, com quem se pode contar para assumir ações mais complexas do 

ponto de vista da responsabilidade social e planetária, que é um dos itens 

encontrados no Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Magalhães (1994) assevera que, de acordo com Piaget, a moral não pode 

ser ensinada, assim como as relações recíprocas também não. Pode o educador, no 

entanto, auxiliar o aluno a melhor estruturar ações dessa e de outra natureza, 

contribuindo para ressignificá-las, discutindo situações ou mesmo as gravuras, 

indagando o significado da atividade, das conquistas e limitações de cada um em 

praticar atos responsáveis, por simples que fossem, e que tivessem o outro em 

perspectiva. Partindo de vivências mais amplas e prenhes de significação, esses 

atos contingentes que a escola parece priorizar não se constituiriam pedras de 

tropeço na trajetória de vida dessas crianças. 

O fato de a escola ter optado por um instrumento mercantilista também 

nos causou estranheza, parecendo dar mostras de que ainda não compreende ou 

não consegue compreender o valor intrínseco do que é valor de fato, relacionando 

um “bem” moral a algo material da sociedade capitalista. Essa ação parece ter 

enfatizado o sentido retributivo de responsabilidade, justiça, esforço e mérito. Vide 

as falas das crianças quanto à perda “caderneta”. 
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Atividades ou “estratégias“ pedagógicas dessa natureza revelam que o 

“cheiro de cadáver“ a que Adorno (2001) se reporta, presente nas ações 

manipuladoras do capital, permanecem entranhados nas representações sociais, 

inclusive de escolas e educadores que empunham a bandeira da transformação em 

nome da equidade e da “vida boa“.  

Se a escola se diz “promotora da expansão do homem” (do si mesmo), do 

homem detentor de valor próprio, reconhecido em sua dignidade e condição 

humanas, poderia, ou melhor, tinha por obrigação, ter cuidado ao se utilizar de 

ações dessa natureza em nome de uma formação moral que na realidade enseje um 

movimento contrário que seria o da competição pela competição, provocando uma 

cisão de graves proporções entre os bons , responsáveis e virtuosos que 

conseguiram engordar suas poupanças com atos agradáveis aos adultos da escola 

e aqueles maus, fracos e irresponsáveis que mal conseguiram dar conta de onde 

guardaram as preciosas cadernetas de poupança, distribuídas após a acolhida. 

Como consequência desse tipo de estratégia, certamente, surgem 

sentimentos “reprováveis“ pelos educadores que redigiram o projeto. Dessa forma, 

sentimentos humanos, como a inveja, a delação, e o pior – o sentimento de 

impotência diante dos desafios morais – emergem. Assim, consequentemente, as 

crianças desenvolvem e têm a autoimagem prejudicada. Experiências dessa 

natureza impedem o homem de experienciar o sentimento da expansão de si (DE LA 

TAILLE, 2009). 

 

Acolhida 3 - A escola é um lugar bom 

 

Com a exploração de um painel afixado na parede com figuras e a 

afirmativa de que a Escola é um lugar bom, a diretora iniciou mais uma atividade de 

acolhida, indagando às crianças o que elas vinham fazer ali, na instituição. 

Algumas crianças responderam: ”Estudar!” Outras, por sua vez, falaram: 

“Aprender!”. 

Continuando a inquiri-las, a diretora perguntou se na Escola havia alguma 

regra e, diante da afirmação dos alunos, sugeriu que eles falassem sobre algumas 

regras escolares. Diante do silêncio da platéia, a educadora principiou a enumerar 
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regras, como, respeitar os professores, fazer as tarefas, chegar no horário, não sair 

de sala sem avisar à professora, dentre outras. 

Após este momento, lançou mais uma questão para o grupo: ”– É fácil 

seguir as regras da Escola?“ A resposta de pronto, foi,”SIM!” 

A condutora da atividade, então, abriu um sorriso e falou: ” – Tudo é fácil”! 

E voltando-se para as professoras que conversavam à margem do que estava a se 

passar, indagou se as crianças cumpriam mesmo as regras que afirmavam serem 

simples de se cumprir. 

As professoras, quase em uníssono, “entregaram“ as crianças, afirmando 

que a maioria não cumpria metade das regras da escola. A expressão das crianças 

era de vergonha; alguns sorrisos constrangidos e uma ou outra expressão de raiva 

naqueles rostos infantis. 

Ao perceber o clima que se formou, a diretora decidiu minimizar o 

ocorrido, falando que todos somos passíveis de erro. Inclusive ela própria, quando 

era estudante, também havia cometido seus deslizes, como encurtar a saia que era 

muito comprida ou mascar chicletes durante a aula. “Nada de muito grave”, afirmou, 

no entanto, não deixando de recomendar que eles não fizessem o mesmo que ela. 

Observando que as professoras continuavam a conversar, alheias à explanação, a 

diretora perguntou se alguma delas teria algum ato infracionário para relatar  aos 

alunos,  de sua época de estudantes.  

Enquanto se refaziam e se inteiravam do assunto, apenas uma se 

apresentou para dar seu depoimento. Ao microfone, com uma certa formalidade, a 

professora confessou que por diversas vezes fugira das aulas de Matemática que 

achava muito “chatas“, mas, que depois se arrependeu, porque “não existe aula 

chata“, todas são boas para a nossa aprendizagem, para que possamos ser gente, 

ser alguém na vida,  e começou a enumerar quem era alguém na vida: médico, 

advogado, dentista etc. Aquelas crianças, então, não são consideradas gente  ou 

alguém, não são nada, não têm valor algum , nem terão se não vierem a assumir 

funções da classe dominante? Na lista da professora, não constava nem professor, 

nem garçom, pedreiro, dona de casa, que incluem as ocupações e profissões das 

pessoas da comunidade onde a Escola está inserida. Não satisfeita com o possível 
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impacto de suas palavras, a professora falou que ficou de recuperação, quase 

repetiu o ano, e ainda por cima levou um grande castigo de seus pais. 

Diante dos olhos atentos e do silêncio que imperava no ambiente , a 

diretora chamou aquelas crianças de vitoriosas, porque estavam estudando, 

estavam numa escola, numa boa escola, e que todos ali se garantiam, como já havia 

afirmado em outros momentos de acolhida. Pediu uma salva de palmas para todos 

os vencedores que, com força de vontade e sacrifício, ficavam a tarde inteira 

sentados estudando na escola. A diretora convocou mais uma vez as professoras 

que continuavam conversando, para que se juntassem àquele momento e 

aplaudissem as crianças vencedoras da Escola Calipolis. 

Sob aplausos, os alunos seguiram para suas respectivas salas, cantando  

uma música que mais parecia um hino, falando em lutas e vitórias. 

Com o objetivo de analisar a atividade descrita, recorremos a Laren 

(1997), quando se reporta aos mitos ligados à educação, dentre os quais o das 

oportunidades iguais, ao afirmar que a escola é o glorioso fator gerador de igualdade 

de uma sociedade livre. A Escola “boa“ é vista como escape da situação de pobreza, 

da falta de emprego e como promotora de espaço social digno para todos. A escola 

que abre portas, que livra do fracasso, do preconceito, que nos torna vencedores. 

Basta estar na escola para que tudo isso seja garantido. 

Como lembrou a professora, que deu seu depoimento, é preciso que se 

cumpram todas as demandas, cada exigência dela emanada, que se obedeça 

cegamente aquilo que ela nos impõe.  Essa obediência parece garantir, da forma 

como foi expresso, o prometido e desejado sucesso. Essa obediência é a mola 

mestra, o mecanismo da transformação e da ascensão social. Caso contrário, a 

“culpa“ será daquele ou daquela que transgrediu, que não prestou atenção às aulas, 

que “escapou“ da sala, que chegou atrasado ou que foi desrespeitoso com as 

autoridades. A ideia transmitida é a de que a oportunidade é oferecida; o problema é 

de quem não aproveitar. Segundo Canário (2005), a classe popular parece se 

ressentir com a escola, parece explicitar a cada década um sentimento de frustração 

em relação às promessas de redenção que esta e seus representantes têm feito à 

çlasse trabalhadora, o que leva muitos a desistência, devido ao sentimento de 

impotência que se instala entre essas pessoas, que parecem não ser respeitadas e 

acatadas em suas particularidades.  
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De acordo com o mesmo autor, há em paralelo à crescente escolarização 

das nossas sociedades um também crescente agravamento de problemas de 

natureza social, como empobrecimento da população, desigualdade e violência. Isto, 

muitas vezes, produz o desespero, a alienação e o pânico quanto ao futuro. Morin 

(2009) indaga à escola e aos educadores: “-Para onde vai o Mundo?” Torraine 

(2005), por seu turno, pergunta: “Poderemos viver juntos na Escola e na 

sociedade?”. A escola que parece ser uma “fábrica de cidadãos“, todos iguais, todos 

com a mesma face, sem identidade de classe ou contexto social, silencia, retraindo-

se e esquivando-se, porque também confusa, diante do caos da desestruturação, 

que segundo o próprio Morin (2009) deste necessita para encontrar um sentido, um 

direcionamento, direcionamento que é plural, não único, que envolve encontros e 

desencontros, no mundo das incertezas. 

A escola e a vida serão do jeito que está “colado” no painel?    

Como lhes parece que é a escola? Como é a vida vivida de vocês? 

Não poderiam ser estes os questionamentos mais adequados? Não 

levariam as crianças a mergulhar em si para buscar respostas, que serviriam por sua 

vez de material de reflexão por parte dos educadores e educadoras, gestores da 

Calipolis? 

Afirmar que a escola é boa, que não existe aula maçante, todas as 

situações são absolutamente prazerosas, se traduz naquilo que Giroux (1998) 

denomina de  “rigidez das fórmulas prontas“. Não há do que se lamentar, não há o 

que reinvidicar. O painel reforça essa ideia, apresentando-se previamente pronto, 

ilustrado pelas autoridades constituídas da escola; um painel recheado de máximas 

sobre escola e sucesso e vencedores e triunfos; um painel redondo, no sentido de 

fechado, todas as gravuras que devem compô-lo estão ali. Parece não haver 

brechas, nenhum espaço físico para que novas ideias ou possíveis questionamentos 

teimem em surgir. 

 Apenas lhes foi perguntado se era “fácil“ cumprir as “regras“. Num desses 

painéis permanentes, há a seguinte recomendação: Devemos sempre dizer SIM... 

sim ao mundo, sim à vida, sim aos amigos professores. Não sejamos pessoas 

negativas, digamos sempre: SIM. Portanto, quais respostas eram esperadas? O que 

devemos sempre dizer?  
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Foi solicitado aos alunos que levantasse a mão quem queria ser vencedor. 

Todos o fizeram, alguns levantando inclusive as duas. Seguiram-se os aplausos e a 

música épica:  

“Vencer! Vencer! Vencer! 

Estudar para vencer! 

Estudar, lutar, para conseguir 

O Meu lugar!“. 

O ambiente ficou impregnado dessa esperança ou da angústia de mesmo 

com luta, não se chegar a conquistar o tal lugar, qual a “Terra Prometida“. 

Segundo Laren (1977) abordagens dessa natureza, debilitam a razão, 

Geram confusão quando confrontadas com a realidade, com a vida vivida deles e de 

suas famílias. 

Os “servidores do império“, a mão de obra devotada, obediente, servil, 

está sendo preparada para o mercado e para uma existência sempre esperançosa, 

sempre em busca de um respaldo “messiânico“, muletas simbólicas, que são 

sustentados pela religião, pelas igrejas, quando esses sujeitos ainda heterônomos 

deixam a escola ou delas são expulsos. A escola é boa, o mundo é bom, talvez eles, 

os alunos de periferia, é que não sejam suficientemente capazes. Eles, talvez, não 

façam a “coisa certa“, daí ser-lhes imputada a culpa pelo fracasso escolar e pelo 

insucesso de vida. As regras são fáceis de seguir, como eles mesmos afirmaram na 

acolhida da escola. A sociedade e o próprio contexto de vida correm por fora, 

isentando-se de todo e qualquer envolvimento, do que lhes espera no futuro ou do 

como é o presente. 

No quadro analisado, assim como nos anteriores, os alunos são 

convocados a obedecer, a promover a paz, a concórdia, o amor ilimitado, tudo isso 

com muita delicadeza, sorrisos, música e doçura. 

As crianças cantam e dançam o seu próprio destino: a obediência, o 

respeito, o sucesso que certamente custará a vir, caso não se utilizem de outros 

instrumentos e argumentos, além do puro amor e da subserviência. A criticidade, o 

conhecimento de suas reais condições de vida parecem totalmente descartados. O 

confronto deles próprios com a vida vivida e os mecanismos de superação que 
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possibilitariam a expansão de si e a obtenção de instrumentais necessários para 

possíveis conquistas ficaram à margem de todas as atividades de acolhida por nós 

registradas.    

Por detrás dos painéis, com os dizeres A Escola é boa, o mundo é bom, 

as pessoas na Escola querem o nosso bem,  há ou parece haver um viés 

ideológico, o cheiro do cadáver da manipulação (ADORNO, 2003) da diferença 

socioeconômica gritante entre os muito ricos e os muito pobres; há inclusive o 

despreparo teórico – acadêmico que deixa marcas, sequelas irreversíveis na maior 

parte da vezes. O teórico critico - educacional Paul Olson afirma que o berço, o 

contexto familiar, faz mais diferença nas conquistas sociais e acadêmicas do que a 

medida do QI. 

Pelo discurso das autoridades constituídas da escola, assim como pelos 

dados do painel, a atmosfera que vigora na escola dista daquela defendida por 

Kohlberg e seus colaboradores (1984), que consiste na defesa de um ambiente 

escolar estimulante onde o aluno é encorajado a ser independente, a dizer 

exatamente o que pensa sobre os fatos e a apresentar ideias novas, a contribuir 

efetivamente para a construção desse tipo de ambiente; ainda a dar suas respostas 

para serem confrontadas com outras respostas quando de situações-problemas 

surgidas. Ser em determinados contextos repelido com respeito para que não se 

intimide e sinta-se parte do grupo e da comunidade na qual se encontra inserido.  

A criação de uma atmosfera moral, no dizer de Kohlberg (1975), exige um 

esforço conjunto para o crescimento moral, tanto dos educandos quanto dos 

educadores. Depreende-se, no entanto, no caso dos dados analisados, uma 

tendência de controle e indução, reforçadores de comportamentos heterônomos, 

numa atmosfera de coação e obediência. 

 

Acolhida- 4 – Escolha dos amorosos do ano  

 

Num clima de festa e solenidade, com a presença de boa parte dos pais e 

pessoas da comunidade, a Calipolis condecorou as crianças mais amorosas do ano. 

A atividade de acolhida que levava em média 60 minutos, nesse dia, se estendeu 

por mais de duas horas. A escolha dos amorosos faz parte do calendário 
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comemorativo da escola e é sempre encerrado com bolos, refrigerantes, música e 

poesia. 

Para ser eleito como amoroso, o aluno deve apresentar, durante todo o 

ano, atitudes de respeito, gentileza e disponibilidade para servir o outro. 

Quem escolhe os candidatos são os colegas e os professores. A escolha 

ocorre por voto secreto, depositado numa urna, exposta no pátio principal da escola. 

Na urna está escrita com letras coloridas a frase: “aqui depositamos nossa confiança 

no amor“. 

Durante o segundo semestre, a campanha se torna intensa e de acordo 

com o grupo gestor, os objetivos do concurso, são estimular a escolha consciente de 

pessoas que se mostrem afáveis, companheiras, justas e generosas com os demais, 

além de promover a criação de uma atmosfera moral, onde reinem a paz, a 

harmonia e a admiração pelos atributos positivos do outro, saindo de si, auxiliando 

na construção do espírito altruísta. Tem-se também como objetivo experienciar a 

escolha de candidatos pelo voto livre e democrático – um ensaio para a cidadania. 

Durante uma das acolhidas, que antecederam a eleição, Hera, a diretora, 

apresentou o conto de Narciso, da mitologia grega, reforçando junto às crianças que 

não se deve fixar na própria imagem ou atitudes dessa natureza podem levar à 

morte do caráter.11 Segundo Vinha (2009), crianças com carência de afeto, de baixa 

autoestima, podem sentir dificuldade em se descentrar, assim como podem 

considerar difícil identificar qualidades em outros sujeitos, particularmente quando 

estão em jogo prêmios e recompensas. Demanda tempo, uma conduta diversa 

desse modelo. Crianças tratadas com desrespeito pelos adultos, como 

presenciamos, nas situações descritas a seguir: “– Anda, cão!”, ou: – “Deixa disso, 

infeliz!”. Ou mesmo: “– Cala a boca, desgraça! “...”– Tu vai ver quando chegar em 

casa, sua rapariga!“ Por fatos como estes, as crianças ficam confusas diante da 

responsabilidade de escolher “um modelo“, um conjunto de perfeição, como se 

referiu a diretora a um dos escolhidos como amoroso do ano. 

Em outra acolhida preparatória à escolha dos amorosos, a professora 

Perséfone alertava as crianças para que não votassem por amizade, que não 

                                                 
11 Narciso, embevecido com a própria imagem refletida no lago, apaixonado por si, acabou ali afogando, na 
busca daquela imagem. 
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pleiteassem nada em troca do voto, e citou exemplos da política brasileira, brincando 

com o fato de as pessoas adultas trocarem voto por tijolo, comida e até por 

dentadura, aproveitando para relembrar os critérios para a escolha dos amorosos, e 

que todos ali tinham total condição de ser escolhidos, pois todos “se garantiam”. 

A atividade em pauta auxilia os alunos a aprofundar o entendimento, a 

motivação e a responsabilidade de fazer escolhas, pessoais e sociais, positivas – diz 

a diretora, além de os levar a refletir sobre uma filosofia de vida que os conduza ao 

crescimento geral, integral como ser humano consciente, confiante e com propósitos 

– Completa. 

Jares (2005) garante que o cultivo de características pessoais positivas 

leva os sujeitos a desenvolver, por extensão, suas virtudes cívicas e o florescimento 

de sentimentos sociais em relação a toda a humanidade. De acordo com o mesmo 

autor, que serve de referência para os grupos de estudo da Calipolis, as crianças e 

os adolescentes imersos num ambiente onde paire uma atmosfera moral positiva, 

cultivando hábitos de boa convivência, se tornarão os catalisadores, arautos e 

construtores da compreensão entre os povos, considerando a escola como um lugar 

privilegiado para este tipo de conquista. 

Por seu turno, Maria Montessori, no livro Educação e Paz (1951), defendia 

uma educação integrada, onde as tendências morais e intelectuais conduzissem os 

sujeitos ao exercício de uma real colaboração.Critica a autora o que chamou de 

“utopismo pedagógico”, isto é, a crença no ilimitado poder da educação como a 

única possibilidade de construção de laços entre os homens. A educação, advertia 

Montessori (1951), fundada em virtudes como superar e vencer os companheiros, 

preparou a humanidade apenas para as guerras. 

Ainda a mesma autora dizia acreditar numa educação que incentivasse as 

trocas comunicadas, os acordos partilhados, as divergências informadas, 

significando o termo “comunicado“ como uma explicitação dos sentimentos positivos 

ou negativos nas relações entre os escolares, onde houvesse discussão permanente 

no seio da escola, acompanhadas essas discussões por mestres maduros e 

interessados no crescimento pessoal de seus alunos.  

Não se pode esculpir aspirantes a uma felicidade encomendada, continua 

Montessori. Uma felicidade fictícia, préestabelecida e domada. Dizia ela que se 
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considerava uma pacifista e desenvolvia nas Casi dei Bambini12 estratégias para a 

consecução da paz e da boa convivência, numa Europa destruída por duas grandes 

guerras mundiais, num esforço de reorganização psicológica e material das crianças 

e dos adolescentes.  

Retornando à atividade de acolhida (4), que trata da eleição dos alunos 

“amorosos”, isto pode nos levar de volta no tempo, da tendência tradicional descrita 

por Libâneo (2005) na educação, onde vigorava a figura do aluno-padrão, aquele 

aluno exemplar, aplicado, inatingível, que os outros buscavam imitar, nem sempre 

obtendo sucesso, no caso da Calipolis, transferido para o campo da moral. No 

modelo tradicional, os sujeitos eram vistos pelos críticos da tendência renovada 

como indivíduos enciclopédicos, alienados de si mesmos (LIBÂNEO, 2005).  

Em relação à criança-padrão, dos amorosos, estas podem ser vistas como 

sujeitos alienados de si mesmos, figuras irreais. Segundo De La Taille (2009), nunca 

se é amoroso, cordato, solidário o tempo todo, principalmente em se tratando de 

indivíduos em formação. Em se tratando de crianças criadas em ambientes hostis, 

como no caso desta pesquisa, isso se torna mais difícil. Exemplifiquemos com o 

caso observado na sala da professora Calipso; próximo à eleição dos mais 

amorosos, as crianças pareciam fazer um esforço redobrado para serem bem-vistas 

pelos colegas e assim serem votadas durante a eleição. Até aqueles alunos mais 

irrequietos, tentavam se esmerar e ser reconhecidos. Um dos meninos que 

chamaremos de Hércules (nome fictício), pelo esforço que demonstrava, quando 

retornava do recreio para a sala, empurrou uma colega que queria lhe tomar a 

frente. Sendo surpreendido pela professora, Hércules foi admoestado na presença 

de “seus eleitores“, da seguinte forma: Calipso, falou: “– Hei Hércules, é assim que 

você quer ganhar o título de aluno amoroso? É assim, empurrando a coleguinha?”. 

Sem levantar os olhos para Calipso, Hércules resmungou: “– Ela me 

empurrou primeiro“. 

A professora prosseguiu: “– Então, Hércules, o mau se paga com o mau?” 

“– Essa menina veia é chata, tia, muito chata”. Retrucou o menino. 

                                                 
12 Escolas criadas por Montessori inicialmente na Itália e que depois se expandiram para o mundo todo. (Casas 
das Crianças). 
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Calipso insistiu: É, Hercules, parece que você vai perder os votos dessa 

turma... Sei não?... né não, gente? (disse dirigindo-se à classe).     

 

4.1 Avaliação do nível do desenvolvimento moral dos  sujeitos da pesquisa 
 

Segundo Kohlberg (1978), a moralidade envolve ou inclui sentimento, 

pensamento e ação, porém, é o+. raciocínio moral que qualifica a ação como 

específicamente moral. O autor reúne três perguntas para facilitar a avaliação do 

argumento, do raciocínio moral dos sujeitos submetidos ao seu instrumento de 

detecção do nível e do estágio moral no qual estes se encontram. 

As perguntas são as seguintes: diante de uma situação hipotética 

apresentada, que Kohlberg chama de dilema moral, o que é justo  fazer? Por que é 

justo  fazer? Qual a inclinação moral que os sujeitos exteriorizam ao responder às 

perguntas anteriores? 

Não queremos dizer com isso que o experimentador tenha deixado de tirar 

partido de algumas respostas, aproveitando para ressignificá-las, em prol de um 

“dar-se conta“ nos sujeitos. 

Na seção 2 do capítulo inicial, apresentamos e detalhamos os níveis 

morais descritos por Kohlberg, assim como os estágios que compõem cada nível. 

Descrevemos, também, o dilema de Heinz, considerado um clássico  

nesse tipo de detecção da moral e do qual nos utilizamos na pesquisa. 

Como já citado, o que importa em avaliação deste tipo são os argumentos 

de que os indivíduos testados se utilizam para justificar sua posição ante o conflito 

moral e não as respostas em si, como mostraremos a seguir, quando analisaremos e 

discutiremos os níveis morais dos envolvidos na pesquisa, quais sejam:  os alunos 

da sala principal, a professora da mesma sala, a diretora e uma representante do 

corpo técnico que lida diretamente com as crianças e professores. 

Como os procedimentos já foram descritos no capítulo 3, apenas 

discutiremos os principais resultados. 
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4.2 Discussão do dilema de Heinz com as crianças da  sala dos eupátridas  
  

O instrumento foi aplicado por uma estudante do último semestre do curso 

de Psicologia, para que pudéssemos melhor observar a qualidade das 

argumentações das crianças.  

Inicialmente, após o relato do dilema, que eles escutaram atentamente, 

examinando as gravuras ilustrativas da situação, as crianças apresentaram as 

respostas que se seguem à seguinte indagação da experimentadora:  

“– Vocês consideram que Heinz agiu bem ou agiu mal, roubando a 

fórmula?”  

A professora pareceu incomodada diante das possíveis respostas das 

crianças, principiando a tirar fotos da ocasião, interferindo na concentração dos 

alunos.  

Ao repetir a pergunta e como houvesse completo silêncio, um silêncio que 

parecia um sinal de que os pensamentos estavam sendo elaborados na mente das 

crianças, ela refez, uma vez mais, a questão.  

Após direcionarem o olhar para o fundo da sala onde se encontrava a 

professora, eles responderam tal e qual faziam durante as atividades de acolhida em 

uníssono: “– NÃO!“. 

A estudante prosseguiu: “– Mas, por qual razão vocês consideram que ele 

não agiu bem?  

Criança1: “– porque ele roubou!“  

Criança 2: “– roubar é feio...“ 

Criança 3: “– Ele devia ter ido trabalhar para comprar o remédio. Não era 

pr’a roubar.”  

Criança 4: “– Aí ele ia ser preso!“  

Criança 5: “– Roubar, é errado.“ 

Após as crianças darem estas respostas, quando cada um falou sendo 

escutado pelos demais com interesse explícito , a estudante voltou a apresentar as 

gravuras onde o dilema era retratado, fazendo algumas considerações:  
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“– Observem as gravuras e tentem se colocar no lugar do homem. Aqui, 

vocês podem responder e falar o que pensam e como pensam. Não há respostas 

certas ou erradas. O que há é o pensamento livre sobre a atitude de Heinz”. 

Nessa ocasião, parece ter sido gerado um novo conflito: a autorização 

para eles falarem livremente e a presença da professora que não lhes tinha dirigido 

a palavra com seu “aceite“. 

A quem obedecer?  

Ao perceber o impasse, solicitamos que a professora se retirasse um 

pouco para que as crianças ficassem mais à vontade. 

Após a saída da professora, o processo começou a fluir, emergindo 

julgamentos morais bem ricos e diversificados, como:  

Criança 6: “– Eu juntava dinheiro para pagar o remédio. Trabalhava e 

juntava dinheiro e a mulher ficava boa. 

A examinadora replicou:  

“– Mas, não ia dar tempo, a mulher já estava pr’a morrer!  

A isto a criança rebateu, pensativa: “– Então eu deixava fiado . Quando a 

minha mãe se operou do apendi (Apêndice), ganhou uns remédio do hospital, do 

doutor, mas, os outro, ela falou com o home da farmácia e ele anotou, depois meu 

pai foi lá e pagou.” 

Outra criança, que chamaremos de criança 7  asseverou: “– Pois a minha 

vó, quando eu tava doente, foi pedir ao Mundico da farmácia para pagar depois e ele 

não deixou, não. Ò aí ma..., deixou, não”. 

A estudante tornou a arguir a criança 6: “– Nesse caso, o que faria você?  

Criança 6: “– Eu vendia as coisas lá de casa e ai pagava. Num fazia era 

roubar.! “ disse baixando a vista. 

Criança 7: “– Tu ia deixar tua mãe morrer Ma... (a forma como eles se 

tratam, chamando um ao outro de “macho“, de modo abreviado).”. 

Mais uma vez a criança 6 se defendeu: “– Aí eu ia preso?“. “Tu é doido?  

È doido, ma?” 
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Uma outra criança, a criança 8, acorreu em socorro da criança 6: “– Só se 

alguém te entregasse, ma...“  

A examinadora, tirando partido da conversação, fez a seguinte indagação: 

“– Caso vocês soubessem que ele roubara a fórmula para salvar alguém. 

Algum de vocês contaria para a polícia?“ 

As crianças então, repetiram o padrão da resposta em coro: “– Não! “  

A criança 9, desta vez uma menina, levantou a mão e disse quase 

sussurrando: “– Mas, Deus vê tudo. A minha mãe disse que tudo que a gente faz 

Deus vê...”. 

A criança 10, se dirigindo à menina, falou: “– Era só botar uma máscara. 

Ninguém ia saber que era ele e salvava a mãe dele”, falou convicto. 

“– E assim, enganava até Deus?“ – perguntou a experimentadora. 

A criança 10, com a mesma convicção e a voz rouca, respondeu: “–

Enganava, enganava. Mas, a mãe ficava boa, nera, não?”. 

“– Não, não! “falou a criança 11, dirigindo-se desta vez à experimentadora.  

“– Eu levava um remédio falso e botava no lugar do que eu ia roubar...” 

Ela então o inquiriu: “– Então você roubaria? “ 

Criança 11: Robava. Era pr’a salvar a vó, ou... (risos) a mãe... 

A isto a estudante argumentou: “- Mas, se outra pessoa tomasse o 

remédio falso e ficasse doente? Como é que isso ficaria? Cobria um santo e 

descobria outro? “ 

A criança 11 não mais respondeu, parecendo pensativa. 

Enquanto isso, outra criança, a criança 12, levantou a mão para se 

pronunciar, retomando o dilema: 

Criança 12: “– Se o homem fosse preso, só iam descobrir depois que a 

mulher ficasse boa. Aí, ela já estava boa e ia trabalhar para tirar o homem da 

cadeia.”. 
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As argumentações fluíram por aproximadamente 40 minutos. Ao término 

do teste, as crianças ainda manuseavam as gravuras, como se ainda tivessem 

considerações a fazer. 

Segundo Kohlberg, a simples discussão de dilemas morais estimula o 

desenvolvimento do raciocínio moral nos sujeitos. Nos dilemas, os valores entram 

em conflito, como observamos na fala da criança 9, de crença evangélica: – mas, 

não se pode enganar a Deus!... Ele tudo vê! 

Dessa forma, obrigava os sujeitos a refletir e justificar com argumentos a 

alternativa que consideram mais justa, além de colocar-se diante de várias 

possibilidades de resolução, sugeridas pelo grupo, demonstrando a não-existência 

de solução única, plenamente observada nas respostas das crianças. 

Ao solicitar que os alunos procurassem se colocar no lugar de Heinz, a 

examinadora instigou a descentração das crianças que, por sua vez, se 

encontravam com 8, 9, 10 anos de idade, período no qual, segundo Piaget (1936), 

isto cognitivamente se torna possível, em virtude da reversibilidade de pensamento, 

característico do estágio das operações concretas, da “idade da razão“, pelo autor 

assim classificado, muito embora as crianças tenham personificado, em algumas 

falas, a situação em pauta.  “– Tu ia deixar tua mãe morrer, ma?“. Ou como nesta 

outra fala: “– Era pra salvar a vó...”. 

Um dado curioso foi observar o respeito para com o posicionamento dos 

colegas. Todas as crianças que participaram podiam expressar o raciocínio sem 

interrupção. Todas foram escutadas com bastante atenção e interesse. Antes de  

entrar na discussão, as crianças levantavam a mão, numa demonstração de 

acatamento dos combinados entre os participantes daquele grupo, o que não é 

muito comum em salas de alunos dessa faixa etária. 

Caso um ou outro tentasse atropelar a fala de alguém, esse alguém se 

dirigia ao colega, dizendo estar com a palavra. 

A retirada da professora demonstrou ter sido necessária, pois a 

participação foi plena e tranquila. Das 20 crianças presentes no dia do teste, 12 

participaram efetivamente, dos quais 11 eram meninos e apenas uma menina se 

pronunciou. Os demais que não entraram na discussão do dilema permaneceram 
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num silêncio fértil, isto é, demonstrando interesse pelo desenrolar do processo, 

numa atitude postural de atenção. 

As falas heterônomas manifestadas durante a presença da professora 

tomaram novo direcionamento, mais livre, mais solto, menos tenso, embora os sinais 

de heteronomia tenham prevalecido, assim como as características de pensamento 

pré-convencional nos estágios 1 e 2, como veremos mais adiante. 

Acreditamos, como Kohlberg, ser possível favorecer o progresso no juízo 

moral, quando os indivíduos são confrontados na prática em situações vivenciais 

que auxiliam a romper a segurança dos juízos, no plano de elocubrações apenas. 

Segundo o autor, toda a busca de novas soluções provoca a consolidação de formas 

de juízo cada vez mais desenvolvidas, e isso a escola pode proporcionar. 

A busca da superação dos conceitos de certo e errado abre espaço para a 

plenitude do ser que busca solucionar situações conflitivas de forma justa e 

equânime, no sentido distributivo a que Piaget e Kohlberg se referem. 

O conflito veiculado pela estudante de Psicologia foi conduzido de forma 

aberta para que as respostas das crianças não se apresentassem herméticas, afim 

de que elas pudessem refletir, antes de emitir seus juízos e deixar revelar o nível de 

moralidade no qual se situavam. 

Originariamente, a discussão dos dilemas é feita individualmente, porém, 

optamos pelo modelo de Vinha (2007), que torna possível a abordagem feita em 

grupos relativamente grandes, de até 28 participantes, que conferem uma visão da 

construção compartilhada da moral, considerando o geral e o particular ao mesmo 

tempo, visto que pretendíamos desvendar os caminhos de uma abordagem moral 

com suporte no chão da escola. 

Ao apresentar os dilemas aos adultos da escola, o fizemos 

individualmente, nos moldes defendidos por Kohlberg, por inferirmos que o adulto se 

utiliza de estratégias na tentativa de mascarar o que realmente sente e pensa a 

respeito de objetos relacionados à moralidade, principalmente na presença de seus 

pares. 

Após o término do experimento, reunimo-nos à aplicadora do dilema com 

o objetivo de confrontar as impressões, anotações e possíveis achados. Tomamos 

esta medida, pois o olhar do pesquisador vem sempre acompanhado das 
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referências teóricas e do próprio sentimento amoroso para com o tema e as buscas 

ativas da verdade, na luta para garantir a objetividade da prática científica. A 

aplicadora do dilema funcionaria como o fiel da balança. 

De acordo com as confrontações daí decorrentes, deduzimos que as 

crianças se encontram no nível pré-convencional, mais especificamente no estágio 

1, quando a moralidade é governada por normas externas  e que podem acarretar 

castigo ou punição, como nas respostas das crianças de 1 a 9, o que foi confirmado 

também pela atitude das crianças em procurar o olhar de autorização ou negação da 

professora para emitir suas respostas. 

Outro indício de comportamento do estágio 1 evidenciou-se quando a 

experimentadora garantiu que eles podiam falar livremente o que e como 

pensassem,  e, diante do comando de permissão , eles principiaram a falar. Com a 

saída da professora do cenário, as crianças passaram a “obedecer“ à aplicadora do 

teste, transferindo para ela o papel que cabia à professora. 

As crianças apresentaram indícios de condutas características do estágio 

2, quando  se observa uma orientação hedonista ingênua, como no caso da criança 

10: “– É só botar uma máscara... (imaginando livrar-se da punição pelo disfarce) ou 

em outra fala : “- eu trocava os remédios, botava um falso! (criança 11) ou como no 

caso da criança 12: “– Roubava e depois trabalhava para pagar”, num raciocínio 

fantasioso em relação às consequências de um ato fraudulento. O objetivo era 

resolver o caso. 

Foram também notadas algumas falas do final do nível pré-convencional, 

em transição para o nível convencional, quando o sujeito se preocupa com a visão 

que os outros podem ter sobre ele, como filho, marido, neto etc., mas sempre com a 

marca da heteronomia, talvez mais representativa do que da obrigatoriedade do 

papel social descrito no estágio 3 do nível convencional. 

As falas registradas quanto ao que descrevemos há pouco, foram as 

seguintes: 

“– Tu ia deixar tua mãe morrer, ma?”  

“– Era pra salvar a vó... eu robava. Se ela morresse, eu ia morar mais 

quem?”  
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A reciprocidade pragmática, nesses casos, é concreta, denotando que, se 

faço algo pelo outro, ele também o fará por mim. O sujeito nesse estágio (de 

transição), ainda pensa mais em si, na situação em que ficará, sem o auxilio e a 

presença de alguém ou de algo que o beneficia. Embora pareça se colocar no lugar 

do outro, ele ainda se coloca em primeiro lugar. 

Portanto, a análise situa esses sujeitos no nível pré-convencional, estágios 

1 e 2, considerando, no entanto, a existência de atitude reflexiva, para Kohlberg, 

característica de um pensar flexível com abertura para os “possíveis“, em relação à 

evolução do raciocínio moral. 

 

4.3 Análise e discussão do dilema de Heinz aplicado  aos adultos da pesquisa 
 

a) Professora – O dilema foi aplicado à professora, na hora do recreio, 

pela própria pesquisadora, na sala de aula dela, enquanto as crianças estavam no 

parque. 

De início, a professora perguntou o objetivo daquele “teste“, embora tenha 

presenciado a sua aplicação às crianças, antes de se retirar da sala a nosso pedido. 

Indagou, também, se os alunos iriam tomar conhecimento de suas (dela) respostas, 

demonstrando desse modo uma certa inquietação que foi dirimida ao darmos as 

informações por ela solicitadas. 

Após sua aquiescência, demos inicio ao dilema de Heinz, seguido da 

pergunta: se o homem tinha agido bem ou mal  em roubar a fórmula. 

As argumentações da professora foram as seguintes:  

“– Vixe, a mulher muito doente... (pensativa), mas, roubar?”. 

“– Eu não sei...” (continuando em atitude reflexiva). 

“– É um impasse! É muito difícil essa pergunta! meu Deus do céu! (disse 

botando a mão na boca). 

“– Envolve emoção, amor... Êita! ...sei não! “. 

Depois de uma breve pausa, continuou:  

“– Mas, eu acho que ele fez errado. Pelos meus princípios, eu acho que 

roubar é errado” . 
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“– Mas, veja (dirigindo-se ao investigador). Eu estou aqui falando fora da 

situação, eu não sei...“. 

Sugerimos, então, que ela experimentasse “entrar“ na situação, ao que ela 

retrucou, sorrindo: 

“– Ah..., assim não vale!“. 

Fazendo nova pausa e se ajeitando na cadeira, a professora prosseguiu: 

“– Bem. É difícil. Mas, se fosse eu, no meu caso que tenho um pai doente... eu 

acho... olhe, eu queria que ele ficasse bom. Eu ia ficar muito feliz, todos da minha 

família que é muito unida, também iam. Mas, eu acho, como eu lhe disse, que não 

roubaria, não. Além do mais, meu pai nem ia querer coisa roubada, uma filha dele..., 

do jeito que ele é, todo correto, todo religioso...Não... roubava, não.” 

Fez nova pausa e continuou fitando o chão: 

“– Mesmo que ele ficasse bom, se meu pai se curasse, quando eu fosse 

me deitar, de noite, eu ia pensar... que eu era ladra, que eu tinha roubado e tudo!“. 

Segundo a análise baseada na teoria moral de Kohlberg, as 

argumentações da professora situam-se no nível 2, Convencional, no estágio 3, 

desse nível. 

Segundo o Psicólogo estadunidense, os sujeitos identificados como 

incluídos neste estágio consideram que ser bom é importante, significando ser 

dotado de boas intenções e bons propósitos: “– Eu queria que meu pai ficasse 

bom... eu ia ficar muito feliz, minha família que é muito grande  ia ficar feliz também”. 

Demonstrou na fala que preza a família e quer o bem dela, passando 

também a ideia ou imagem estereotipada de família grande e feliz  

Para o autor, intenções dessa natureza demonstram que o sujeito 

argumenta em favor da manutenção do equilíbrio nas relações, onde os laços de 

gratidão, lealdade, respeito e amor precisam ser preservados e são indicativos de 

harmonia no grupo, seja familiar ou de outra espécie. 

A professora, por seu turno, fez questão de reafirmar ser uma pessoa de 

boa formação, de caráter ilibado (numa sinalização do que Kohlberg denomina de 

esteriótipo do bom rapaz): “– Não, pelos meus princípios, eu não roubaria, não!“. 
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Repetiu por três vezes a negação, demonstrando conduta conflituosa de quem tenta 

se convencer de sua resposta (BARDIN, 1977). 

Outro indício de comportamento convencional é apresentado quando o 

professor demonstra a necessidade de ser e sentir-se uma boa pessoa aos seus 

próprios olhos: “– Quando eu fosse me deitar de noite, eu pensaria... eu roubei!”; 

assim como aos olhos dos outros que desaprovariam o fato dela ter roubado, 

mesmo em se levando em conta o contexto e o motivo.  O que ficou patente nas 

seguintes falas: “– Os alunos vão tomar conhecimento das minhas respostas?“. E: “– 

Não. Meu pai nem ia querer (justificando-se) . Do jeito que ele é todo correto, todo 

religioso”.  È melhor deixá-lo morrer com honra do que viver me sentindo como 

ladra“. 

O argumento era justificado pela lei que deve ser cumprida em qualquer 

circunstância, pelo que é considerado certo do ponto de vista legal e social, mesmo 

estando em jogo a vida do próprio pai ou uma vida em si, de valor inestimável.  

b) Diretora – O dilema de Heinz, como citado anteriormente, foi aplicado à 

diretora, dessa vez na sala de informática, apontada por ela como espaço tranquilo, 

onde não seríamos interrompidas. Abrindo a palma das mãos e um sorriso, a 

diretora sinalizou estar pronta para iniciar a atividade, o que fizemos imediatamente, 

relatando o caso de Heinz, seguido da pergunta a respeito da conduta dele em 

roubar o remédio a fim  de salvar a esposa. 

A diretora escutou atentamente, fazendo em seguida a seguinte 

indagação: 

“– A vida tem valor monetário? Me responda?“ – Antes mesmo de 

qualquer resposta da outra parte, ela continuou: 

“– Salvaria a vida. Ele fez certo. Não considero roubo“. 

“– Uma vida estava em jogo. A vida é posse da humanidade. É valor 

inquestionável!”. 

“– Eu, no lugar dele, levaria o remédio para salvar a mulher sem qualquer 

constrangimento”. 



  

102

Levantou-se, encerrando a conversa e dirigindo-se à porta de saída para 

atender à vice-diretora que trazia duas crianças muito agitadas que haviam se 

envolvido numa briga dentro da sala de aula. 

Para analisar as breves e definitivas respostas da diretora, recorremos 

mais uma vez à descrição de Kohlberg. 

Segundo ele, a defesa de valores, como a vida e a liberdade, são 

característicos de sujeitos incluídos no nível pós-convencional, no estágio 5. 

A educadora demonstrou também um senso de obrigação, direcionando 

seus atos e argumentação para garantir a proteção dos direitos básicos a qualquer 

custo: “– A vida tem um valor monetário?” e: “– Eu salvaria a vida...“. 

Aparece igualmente em sua fala um senso de empenho, de compromisso, 

responsabilidade e coragem, complementados pelos gestos firmes, decididos, que 

acompanharam o discurso, empregando um significado e uma certa emoção ao que 

dizia. Isto estabelece o diferente quando se analisam a fala e o movimento, 

concomitantemente.  

”– Eu levaria o remédio”... em vez de eu roubaria, como num ato de 

obrigação, compaixão e solidariedade, “– sem o menor constrangimento“... disse 

dando uma palmada decidida na mesa  diante dela. A palmada na mesa pareceu 

empregar maior convicção no discurso por ela proferido. 

Outra característica que, segundo Kohlberg, denota que o sujeito 

apresenta conduta pós-convencional é a demonstração da crença na validade dos 

princípios morais e éticos universais, o empenho nas questões éticas e de justiça, 

assim como uma imparcialidade objetiva: “– A vida estava em jogo! “. 

A preocupação com o bem do outro e da comunidade ficou patente. Não 

houve qualquer demonstração de relutância ou recalcitrância, pelo menos aparente, 

assim como a objetividade nas respostas pareceu garantir a posição pré-

convencional de sua conduta moral, conduta esta não observada nas respostas dos 

sujeitos investigados anteriormente, ou seja, as crianças e a professora.  

c) Técnica-coordenadora da Escola – Este teste, foi invalidado por nós, 

em razão da atitude demonstrada pela educadora técnica. Esta funciona como uma 

espécie de braço direito da direção, resolve as pendências com os funcionários, 
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verifica quem circula pela escola, além de fazer as vezes de negociadora política 

entre a instituição e os vereadores da secretaria executiva regional onde a escola se 

situa. 

Desse modo atarefado, ela nos recebeu, na sala da direção, levantando-

se com frequência para resolver inclusive problemas ínfimos, como tirar cópia de 

tarefa de uma criança, entregar uma vassoura à servente da Escola, cumprimentar 

uma amiga que passava no corredor, denotando pouco interesse ou talvez alguma 

ansiedade em responder ao dilema a que os demais já se haviam submetido e, ao 

que parece, ela já havia tomado conhecimento do teor do teste, como a própria 

denominou. 

A própria coordenadora descreveu o Dilema de Heinz com precisão, e foi 

logo respondendo que não roubaria o remédio, e que ela mesma já havia passado 

por situações em outro estabelecimento de ensino municipal, onde o diretor roubava 

a olhos vistos, querendo envolvê-la nas falcatruas, mas que ela refutava toda oferta 

indevida, não denunciava o diretor, mas, também, não roubava e se o quisesse seria 

muito fácil, mas ela não quis. 

Como tentamos por diversas vezes retornar ao dilema e ela derivasse 

para contar de sua honestidade, lealdade e sacrifício pela coisa pública, além de 

procurar atender às demandas da escola, demos por encerrado o encontro que 

havia sido marcado com bastante antecedência. 

Ao nos deixar na portaria da escola, a coordenadora nos aconselhou a ser 

honestos, entregar nossos caminhos a Deus, que tudo se resolveria, não sendo 

necessário roubar remédio, dinheiro ou coisa que o valha. Agradecemos e partimos 

do local com um imenso sentimento de frustração, por não conseguirmos completar 

a tarefa.  

 

4.4 Entrevistas com Hera, Calipso e Perséfone 

 

As atividades de entrevista com a diretora e as duas professoras da 

pesquisa, a princípio pensadas e elaboradas para serem efetivadas como de 

Explicitação (VERMESH, 1994), foram objeto de algumas modificações, com o fim 
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de se adequar ao estilo das entrevistadas que ofereceram resistência ao modelo 

proposto pelo investigador. 

Para que o instrumento não fosse invalidado em razão da importância e 

da riqueza de dados que se obtém ao se utilizar este tipo de instrumento, decidimos 

ceder, modificando a estrutura da Explicitação para o da entrevista não estruturada, 

embora tanto uma como a outra possam ser utilizadas amplamente em pesquisas de 

cunho qualitativo. 

Segundo Vermesh (1994), durante a Entrevista de Explicitação, os sujeitos 

principiam a pensar sobre suas ações, relações, ao mesmo tempo em que se dão 

conta da dimensão ou importância do fenômeno ao qual se estão referindo. A 

presença do pesquisador durante a atividade pode contribuir para desencadear uma 

série de atitudes formativas nos entrevistados, ensejando discussões, 

questionamentos e um repensamento de seus procedimentos ordinários, ampliando-

os ou até mesmo reformulando suas práticas. Nessa ação explicitatória de 

Vermesch (1994), são utilizadas técnicas como: 

Perguntar o que em vez de por quê. 

Elaborar questões descritivas. 

Observar e questionar os gestos e expressões faciais do entrevistado. 

Explicitar questões sempre em virtude da ação observada. 

Conduzir as evocações. 

Questionar o implícito. 

Por outro lado, a entrevista não estruturada, segundo Alves (2007), 

pressupõe um planejamento dos pontos que serão abordados, para que o 

entrevistador não se perca durante a fala do entrevistado. 

Esse tipo de entrevista facilita a obtenção de resultados uniformes, 

quando se trata de um grupo que será submetido a um mesmo tipo de abordagem, 

tornando mais ágil a organização dos dados, embora os entrevistados disponham de 

mais flexibilização ao se manifestarem oralmente ou mesmo por escrito. 

Ainda segundo Alves (2007), há uma série de requisitos para que uma 

entrevista não estruturada se realize de maneira mais técnica. Dentre eles, pode-se 
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citar: respeito ao entrevistado e à sua cultura; não-admoestação da parte do 

entrevistador quanto aos valores do entrevistado; capacidade de ouvir atentamente 

e de estimular o entrevistado a falar; garantir um clima de confiança, para que ele se 

expresse livremente; e, ainda, garantir o sigilo profissional dos dados colhidos, 

preservando a identidade do entrevistado.  

Descreveremos a seguir as entrevistas, iniciando pela diretora; Hera. 

 

Entrevista com Hera   

 

Fomos recebidas pela diretora na sala da gestão, onde trabalham, além 

dela, a vice-diretora e a coordenadora geral. A sala é composta por duas mesas 

redondas, com quatro cadeiras cada uma, um birô, uma mesa onde fica o 

computador, além de fazerem parte deste mesmo espaço dois armários, onde são 

conservados fichas dos alunos e documentos funcionais. Embora não seja um 

ambiente amplo, é bem organizado e toda a mobília parece bem conservada. Fomos 

convidadas a nos sentar perto da mesa do computador, onde a diretora se 

acomodou ao nosso lado, principiando por ligar o aparelho. Aquele momento não foi 

o previamente agendado por nós que só conseguimos o encontro após dois meses 

de marcações e cancelamentos. Portanto, estávamos numa grande expectativa por 

aquela ocasião. 

Ante as explicações iniciais de como ocorreria a entrevista, Hera pareceu 

incomodada, inquieta, levantando-se repetidas vezes, resolvendo pendências da 

escola que patentemente poderiam ser deixadas para depois ou encaminhadas para 

a Vice-Direção, como procurar uma bola para as crianças brincarem no recreio, 

atender a duas ligações e indo ela mesma chamar as pessoas a quem se 

destinavam as ligações e coisas do gênero. 

Como insistíssemos (embora timidamente) em iniciar a entrevista, Hera, 

sem dar muita importância às primeiras tentativas de perguntas, demonstrando 

explicitamente não estar disposta a seguir o ritual de perguntas e respostas, 

começou a mostrar fotografias que surgiam diante de nós, na tela do computador, 

explicando uma a uma. As fotografias mostravam eventos e atividades 

desenvolvidas pela Calipolis, e Hera falava com desenvoltura, energia e autoridade 

sobre cada quadro e os resultados que a escola obteve junto às crianças e à 
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comunidade. Como ela parecesse mais à vontade e diante do quadro que se 

desenhava em relação ao rumo que a atividade tomaria, buscamos nos adequar, 

embora um pouco contrafeita, introduzindo algumas questões por nós planejadas e 

que nos auxiliassem a levantar o maior número de dados direcionados ao foco da 

pesquisa. 

Na perspectiva de Medo (1998), o pesquisador necessita estar preparado 

para as mudanças de rumo que algumas vezes as atividades tomam. Para isso, 

precisa assumir atitudes de flexibilização e adequação ao movimento do fenômeno. 

Afinal, estamos em busca de respostas as quais os eventos nos subsidiarão. 

Baseada nisso, fomos registrando por escrito, visto nos ter sido vetada a 

possibilidade de gravar ou filmar a entrevista. Do discurso livre de Hera, fomos 

retirando os significados e dados que nos interessavam, tentando estabelecer com a 

entrevistada um clima de confiança e empatia, necessárias numa atividade dessa 

natureza. 

A entrevista pareceu transcorrer mais livremente, com Hera dando a tônica 

e o rumo da conversa. Ao nos apresentar as imagens do computador, demonstrava 

o grau de crédito e envolvimento pessoal no projeto pedagógico que implantara há 

cinco anos, baseado em valores humanos. 

Consoante Delors (1997), citado repetidas vezes pela entrevistada, “O 

trabalho com valores humanos, implica num labor diário junto a crianças e 

adolescentes para que eles percebam as possibilidades de um futuro mais positivo e 

esperançoso. Numa busca incansável de sentido para suas vidas“.  

Hera, a princípio avessa à entrevista, falou sobre o projeto, durante duas 

horas ininterruptas, apenas levantando-se para pedir um chá de erva-doce para nós. 

A diretora foi nos dizendo as estratégias didático-pedagógicas utilizadas pela 

Calipolis para atingir o objetivo da conquista da “vida boa“, desde o “chão da escola“ 

até se chegar à dimensão planetária (MORIN, 2005). 

Interessada pelo entusiasmo de Hera, solicitamos que ela falasse mais de 

seu trabalho com o projeto e como tudo havia começado? De onde partiu aquela 

iniciativa? E ela, sem que finalizássemos as questões, principiou a discorrer sobre a 

missão que dizia ter em relação àquela comunidade, desde que começou a 

frequentar uma organização denominada Brahma Kumaris, entidade espiritualista, 
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sem fins lucrativos, que trabalha com meditação, exercícios imagéticos, além de 

desenvolver ações comunitárias em diversos países, particularmente aqueles 

atingidos por guerras, fome e catástrofes naturais.  

O Programa Vive foi elaborado no Brahma Kumaris, buscando em 

Fortaleza uma escola de periferia que se prestasse a incrementá-lo em seu 

Currículo. Após consultar o Conselho Escolar da Calipolis, Hera concordou em 

iniciar o trabalho no Tebas, tendo para isso que cumprir uma série de determinações 

do Grupo espiritualista para que o Programa pudesse funcionar. Dentre as 

determinações estavam: a formação do quadro docente e dos funcionários da escola 

por meio de um curso que teve a duração de dois meses ministrado por pessoas do 

Brahma Kumaris e pela diretora, às sextas-feiras, após o término das atividades 

letivas. 

Outra determinação referia-se ao compromisso de todos os componentes 

da Calipolis atentarem para as atitudes de respeito e valorização das ações das 

crianças, visando a incrementar a autoestima delas que em geral se apresenta 

afetada negativamente devido às instâncias ambientais, como maus-tratos por parte 

dos adultos, pouca valorização de suas conquistas e descobertas infantis no mundo 

da cultura e do conhecimento. 

A terceira determinação diz respeito à sensibilização das famílias para 

com as necessidades e características das crianças e adolescentes, levando os pais 

e familiares a dirigir um olhar mais amoroso e compreensivo para com os filhos, 

participando mais de sua vida escolar e comunitária, visando, com esse tipo de 

atitude, a afastá-las da possibilidade do uso de drogas e envolvimento em grupos de 

delinquentes. 

Perguntada se todas as determinações tinham sido cumpridas, a diretora 

nos respondeu: “– Em grande parte. Nós não obrigamos os professores a vivenciar o 

Programa, pois, alguns se sentem constrangidos ou mesmo sobrecarregados  de 

trabalho.Tem uns que me dizem que estão ali para dar aulas e que abraçar esta 

proposta, seria mais um encargo. Imagine, as pessoas têm vergonha de ser boas, 

de mostrar seu lado bom!”.  Após um gole do chá de erva-doce, prosseguiu: 

“– Mas uma coisa eles me prometeram que foi a participação nas 

atividades de Acolhida, que considero um  ponto forte do Programa, onde se passa 
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a essência, os valores, o principal mesmo. E eles estando lá, presentes, também 

vão assimilando para a vida deles, a responsabilidade, o respeito, o amor. 

Entende?”. 

A diretora parecia feliz em falar sobre o Projeto, do qual o Programa Vive 

era a base; seu sorriso não a abandonava, os olhos eram expressivos, assim como 

os gestos, largos e sempre ascendentes. Prosseguindo, ela falou: 

“– Eles (professores) acertaram comigo não desrespeitar os alunos. Antes 

de se zangarem, devem encaminhar aqueles envolvidos em conflitos, para a 

mediação em minha sala. Todos os dias eu atendo crianças, adolescentes, 

professores e até os pais. Só sai daqui dessa sala depois de resolvidas as 

pendências. Eu passo o dia todo se for preciso, mas, deixamos tudo “em pratos 

limpos“. Sabe por que? (perguntou ao pesquisador). Para que não se peguem, na 

rua, lá fora“. 

Perguntamos se não ocorrem brigas e conflitos na rua e se essa mediação 

garante mesmo esse controle de atitudes agressivas. A diretora, sorrindo, 

respondeu: 

“– Se você quiser, eu chamo os alunos aqui. Qualquer um pode lhe contar 

sobre ocorrências graves que foram evitadas. Até crime de morte. Confusão com 

traficante e outras coisas mais“. Iniciando a relatar alguns casos, como a inclusão de 

um traficante jovem que vendia droga na porta da escola e que foi convidado por 

Hera a estudar na Calipolis. O desejo dele sempre foi de estudar lá, mas, como 

nunca fora aceito pelo Conselho escolar, por vingança, passou a vender droga aos 

alunos. Segundo a diretora, o menino continuou a traficar, mas não na porta da 

escola “dele”, como enfatizou Hera; casos de furto, lesão corporal, tentativa de 

suicídio por causa de amor não correspondido. Em todo o relato, a diretora atribuía a 

solução à abordagem decorrente do projeto pedagógico. 

Hera nos descreveu, também, algumas atividades as quais os professores 

se comprometem em participar e o fazem, como a “Passeata da Paz”, que ocorre 

todos os anos no mês de outubro. A passeata percorre as ruas do Conjunto, 

passando pela Associação dos Moradores, onde as crianças recebem um lanche e 

os aplausos da comunidade. Os alunos portam cartazes com dizeres alusivos à 

vivência da paz, do amor e da concórdia. Durante o período da investigação, 
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participamos também do evento a convite da Direção, inclusive elaborando um 

panfleto que foi distribuído entre alunos e professores. Fizemos um banner com os 

dizeres: “A Calipolis está em paz!”, que quatro crianças conduziram pelas ruas e que 

ficou na sala da diretora junto aos outros cartazes, de passeatas anteriores. 

Os dizeres do banner foram resultado de um concurso entre os alunos 

para a escolha do que seria o mais sugestivo, com base em critérios emitidos por 

uma comissão formada por professores, líderes comunitários e pais.   

Perguntamos também à diretora qual o tipo de participação da 

comunidade no Projeto da Escola. Hera respondeu: “– Participação ativa. Temos 

parceria com a Associação dos moradores. Eles estão sempre aqui e nós vamos 

muito lá com as crianças. Eles dão muito palpite, criticam as coisas da Escola, 

querem que seja mais “puxado“ o ensino. Essas coisas... Mas, nós funcionamos na 

base do diálogo e da escuta ativa. Por exemplo: eles falam, mas, nós também 

argumentamos. Quem entende de educação somos nós . Se vierem só com crítica 

vazia, sem sugestões concretas, o diálogo fica “quente“, falou sorrindo. Queremos 

envolvimento, participação, co-responsabilidade. Cada um tem o direito de se 

pronunciar, mas, mostrando a que veio. Esse negócio de vir só criticar, não 

constrói”. 

Continuando, a diretora falou: “– Na Escola, nós exercitamos os alunos a 

dialogar, tomar decisões, a encontrar soluções com os outros e não contra os 

outros. E isso, esperamos que resulte em ganhos para a sociedade para o bairro 

mesmo. Por isso, lutamos para ser respeitados. Essa é uma Escola do respeito. 

Assim, fazemos com os pais, com os funcionários, com os professores.” 

Respirando e pedindo mais uma garrafa de chá à funcionária que acabara 

de entrar na sala, a diretora prosseguiu: “– Esse é o meu legado para essa 

comunidade. A Escola não é minha. A Escola é da comunidade. Então, todos 

precisam colaborar. Eu vou embora, vou me aposentar, (e, sorrindo, completou); já 

está bem pertinho. E a escola continua. Os problemas não vão parar e aqui... são 

muitos os problemas. 

Ninguém vai me chamar lá em casa para resolver os problemas. Eles 

mesmos devem resolver, sem mim. O diálogo e a escuta ativa devem permanecer. 
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O diálogo, a escuta ativa e a tolerância são fundamentais numa 

comunidade como esta.” E prosseguiu: “– Aqui, no Tebas, o povo quando quer 

alguma coisa, se mobiliza. Já faz parte da história local. Porém, eles são muito 

“bonequeiros“, se houver algo que desagrade... você precisa ver! (dirigindo-se a 

nós). Por isso, é preciso tolerância. Até com as injustiças que vem deles. É preciso 

fazê-los entender que devem respeitar para que possam ser respeitados. 

A diretora continuou exprimindo suas idéias, concepções sobre educação, 

valores e ethos. A expressão ethos escolar surgiu várias vezes durante o período 

em que lá permanecemos. Solicitamos que ela explicitasse melhor o sentido da 

expressão e se esse ethos ao qual ela se referia correspondia a atitudes morais e o 

que seriam atitudes morais para ela. Hera pareceu sobressaltada diante de tantas 

questões, que aproveitamos para fazer num momento em que interrompeu o 

discurso para toma chá. Olhando então para nós, exclamou: “– Vixe! E eu sei 

responder isso?“. 

Dirigindo o olhar para o teto como se buscasse uma resposta elaborada, 

arriscou: “– Olhe, ethos é o MODO de SER da escola. A nossa marca, como nós 

agimos, tratamos nossos alunos... eu acho que é isso...” e continuou: “– Quanto a 

atitudes morais... penso que seja o reconhecimento de qualidades que os alunos 

têm. Não sei se você entendeu, pois, vocês da Universidade apreciam muito os 

conceitos livrescos. Eu estou lhe dizendo como agimos. Na Calipolis, não deixamos 

passar “nada em branco“. Isto é, estamos constantemente ativando nosso 

enfrentamento dialógico, para criar uma atmosfera de valor, de apreço.”  

Perguntamos se essa atmosfera de valor seria a mesma atmosfera moral 

kohlberguiana, ao que ela respondeu evasivamente com um “pode ser”. E, virando-

se para o computador, fixou-se na imagem de crianças de mãos dadas que 

pareciam cantar e dançar. Várias imagens semelhantes foram surgindo uma após 

outra sob o olhar fixo da diretora que assumiu novamente o rumo da conversa: “– 

Isso aqui, disse, referindo-se às fotos, é de quando numa das acolhidas trabalhamos 

a paz”. As palavras da diretora nos transportaram aos textos de Morin (2005), 

quando ele fala na disjunção observada na escola. Há momentos isolados dos 

eventos, das matérias, dos conteúdos, que, embora revelem o saber em rede, o 

conhecimento integrado, interdisciplinar, é tratado na escola como estanque.  
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A diretora se refere a “um momento“ que já passou, que já foi “aprendido”. 

“O momento já estudado da Paz”. A paz faz parte do projeto pedagógico da Escola. 

Está integrada ao todo que constitui o projeto . A paz, que segundo Delors (1997) é 

sempre revisitada, buscada, almejada, pela constância do seu oponente, que é o 

estado de guerra, da disputa e divergências. O homem, segundo Morin (2005), 

nunca deixará de perseguir a paz, que pode se manifestar pela desorganização – 

organização-desorganização constantes. A paz, de acordo com o mesmo autor, 

pode surgir do caos, onde o caos pode ser a ordem. A paz pode ser a própria 

desordem. 

Para os propósitos da pesquisa, o discurso livre da diretora permitiu que 

tivéssemos a possibilidade de contatar de modo fenomenológico, se pudermos usar 

este termo, isto é, lidando diretamente com o fenômeno, emoções, expressões, 

perplexidades e com suas  concepções  sobre diálogo, parceria, respeito, liberdade,  

como  também de como a diretora concebe a essência do projeto pedagógico da 

escola. Ao expressar-se durante aquele período de duas horas, a diretora deixou 

transparecer os aspectos que analisaremos agora. A análise se baseou no quadro 

de Bardin (1977) da página 58 desta pesquisa, considerando as categorias: 

concepção sobre a construção da moralidade e sensibilidade moral, quando 

ressaltaremos as falas da diretora relativas à parceria escola e comunidade, escola 

e docentes e alunos e as ações desenvolvidas pela Calipolis para a efetivação do 

projeto político pedagógico da instituição. 

Na fala de Hera ficou demonstrada também a visão que ela tem dos 

pesquisadores e do papel da academia na relação com os saberes da escola e da 

comunidade. Ressaltaremos igualmente as descobertas por meios das notas de 

campo de algumas características pessoais e profissionais da diretora, que foram 

emergindo ao longo de suas falas. 

Iniciemos, portanto, pela forma como a gestora se refere à participação 

dos alunos e professores no que ela chama de “assimilação“ de regras sociais e 

valores morais mediante as estratégias didático-metodológicas das quais a escola 

se utiliza para efetivar o Projeto Pedagógico, como as atividades de acolhida e das 

ações cotidianas da Calipolis. 
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“– Os professores não são “obrigados“ a trabalhar o Programa Vive. Mas, 

eles se comprometeram a estar presentes nas atividades de acolhida... desse modo, 

eles vão assimilando valores para a vida deles”. 

Pela abordagem utilizada pela diretora, podemos observar que as 

atividades, assim como as regras escolares, parecem não ser construídas 

conjuntamente pelos sujeitos envolvidos no projeto político-pedagógico, e sim dados 

de antemão pela gestora Hera. Os professores participam das atividades, para, nas 

palavras da diretora, assimilar valores, como se eles mesmos já não os tivessem 

consigo, construídos ao longo de suas histórias de vida, no seio de suas famílias e 

em suas vivências comunitárias.  

A atitude de Hera parece, nesse caso, se revestir de um modo de agir 

marcado pelo subterfúgio; como se estivesse armando uma cilada contra os colegas 

de profissão, ao convidá-los a participar “sem compromisso” das atividades 

redentoras, em que os educadores cairiam e só desse modo se tornariam “bons“. 

Poderia, a diretora, convocá-los a um engajamento maior para que os objetivos que 

deveriam ser comuns fossem atingidos com a ação pedagógica conjunta. Como os 

valores e normas morais, no entanto não são construídos ou reconstruídos pelos 

atores escolares, depreendemos que dificilmente eles se sentirão desejosos de se 

envolver na efetivação de um Projeto, que parece mais uma “missão” pessoal e 

espiritual da diretora, conforme ela mesma acentua na entrevista. 

Caminha sozinha nessa “aventura quixotesca“, pela obtenção da paz 

mundial, por meio de mais uma “utopia pedagógica“, como se reportou Montessori 

(1951) ao se referir a iniciativas dessa natureza. 

Quanto às crianças que também recebem os ensinamentos de Hera, 

acabarão, por medo ou respeito à figura da autoridade hierárquica, dizer que 

acreditam e respeitam as regras e valores morais, mas, no fundo e de fato, as 

desrespeitarão, por não terem consciência desta contradição entre o discurso e a 

ação. A relação entre a gestão, embora de modo velado, e as crianças e mesmo 

incluindo os professores, pode ser caracterizada como vínculo de coação.  

De acordo com Piaget (1994), este tipo de relação de coação produz 

indivíduos heterônomos, comandados pelos outros, como vimos na seção 2 desta 

pesquisa. As relações de imposição, afirma o mesmo autor, onde um dos elementos 
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impõe ao outro sua forma de pensar, suas verdades e seus critérios do que seja 

certo, errado, normal, anormal, bonito, feio, bem e mal, solicitam apenas a atitude de 

obediência, observando um tipo de respeito, qual seja: o respeito unilateral, 

especialmente quando o porta-voz desses ditames é o gestor escolar, a maior 

autoridade da instituição. Tem-se, desse modo, o modelo autoritário que se observa 

na sociedade capitalista, onde alguém que detém o poder manda (no caso, a 

diretora) e, de outra parte, alguém de menos ou poder algum obedece (neste caso 

alunos, professores, representantes da comunidade), como pudemos registrar na 

fala de Hera, ao se referir aos líderes comunitários, ditos parceiros da escola:  

“– Eles falam... mas, nós contra-argumentamos, pois, quem entende de 

educação somos nós!”... Deixa transparecer no discurso um certo desapreço, uma 

não-valorização dos pleitos advindos da comunidade onde a Calipolis se insere e de 

onde provêm os alunos e alguns professores. 

A escola e seus ditames, regras e valores veiculados pela gestora, inibem 

e retardam, como afirma De La Taille (2005), o desenvolvimento intelectual e 

também moral dos sujeitos, pela forma como parece ser conduzido, pelas 

estratégias utilizadas, particularmente no tocante àqueles sujeitos em processo de 

construção de um ethos, como gosta de se referir a diretora, aos modos de 

condutas, às atitudes morais procedentes da Calipolis. 

Para Silva (2009, p. 166), a escola impositiva, que determina sem discutir 

com seus quadros um modo consensual de conduta, produz indivíduos alcunhados 

de “café com leite“ ou “palito queimado“, que correspondem a sujeitos sem voz nem 

vez, sem consciência de seu papel e função nos jogos, brincadeiras e atividades, 

refletindo na vivência societária. 

Piaget (1998) sugere outro tipo de relação, contrapondo-se à de coação, 

que é o vínculo de cooperação, a qual enseja por seu turno, indivíduos autônomos, 

críticos, ativos e participativos, como encontramos assinalado nos documentos 

oficiais da escola que tratam do projeto político-pedagógico. “Promover a construção 

da autonomia das crianças e dos adolescentes da Escola, através do exercício do 

dialogo e de acordos mútuos”. (P.P.P, Escola Calipolis, 2001). 

As relações de cooperação, como tratamos na seção 2 da pesquisa, de 

acordo com Piaget (1998), propiciam o desenvolvimento moral e intelectual dos 
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sujeitos, contribuindo igualmente para que apareça o sentimento de pertença ao 

grupo, responsabilidade para consigo e para com o outro, atitudes fundamentais 

para a vivência cidadã.  

O mesmo autor assevera, porém, que, antes da “idade da razão“, na fase 

pré-operatória do desenvolvimento infantil, os sujeitos precisam ser submetidos a 

relações interpessoais de coação. Isto é, torna-se necessário, no início do processo 

de formação da personalidade, que o individuo incorpore regras, submeta-se a 

limites impostos pelos adultos, vivencie um período de heteronomia para que possa 

construir a autonomia de modo processual e pleno. Sem que isso tenha ocorrido, os 

sujeitos sentirão dificuldade para solucionar, por exemplo: “conflitos morais“, diante 

dos quais deverão se posicionar, levando em conta não só o seu favorecimento, 

mas tendo o outro em perspectiva. O diálogo (ao qual a diretora se reporta repetidas 

vezes em seu discurso) faz parte deste processo. No diálogo, não pode prevalecer a 

voz de um em detrimento da do outro.  

O diálogo constitui, segundo Silva (2009), um movimento profundo entre 

existências. No diálogo, prossegue o autor, os agentes experimentam a dor e a 

contrariedade, limites e castração às demandas de cada um. O diálogo pode findar 

em encontro ou desencontro, nem sempre como se imagina ou como descrevem 

alguns daqueles que escrevem sobre o tema, em feliz consenso, mas, pode, sim, 

resultar em acerto sofrido, mas, necessário. Portanto, adverte Sastre (2004), esse 

movimento, o dialogar entre jovens e crianças, necessita ser acompanhado e 

cuidado por educadores capacitados a penetrar a alma infantil, sem preconceito, 

despojados de toda manipulação; por educadores que tenham compreendido sua 

própria infância e adolescência. Semelhante tarefa torna-se impossível de ser 

conduzida por um só educador, por um educador que se conceba como o detentor 

da capacidade de realizar, apenas ele, tão complexo labor. 

Quanto maior o número de educadores em cada escola que se interesse 

por acompanhar esse processo de construção de consciências morais, reflexivas, 

quanto mais educadores busquem ir ao encontro dos alunos em diferentes situações 

e circunstâncias em que eles sozinhos ainda não consigam administrar suas 

próprias vidas e a convivência com o outro, mais serviço estarão prestando não só 

aos sujeitos envolvidos em dilemas e conflitos morais, como também contribuindo 
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para a construção da “vida boa”, nesses tempos incertos (MORIN, 2005) da Pós-

Modernidade (BALMANN, 2007).  

A deliberação de Hera em não convocar nem envolver os educadores da 

Calipolis na mediação de conflitos, solicitando que eles os enviem para que ela 

mesma resolva, retira do professor a oportunidade de ir ao encontro dos alunos e 

nesse caminhar encontrar-se ele mesmo consigo e com seus próprios dilemas. Em 

muitas das vezes, o conflito é gerado no espaço de sala de aula, decorrente de 

indisciplina, problema de comunicação entre as partes, ansiedade pela não-

compreensão da matéria, briga por disputa de objetos, pelo choque de valores ou 

mesmo por preconceito de cor, credo, dentre outras causas. 

O professor que é parte do contexto, ao transferir a resolução das 

pendências para a gestão, perde e faz com os alunos percam a possibilidade de 

experienciar situações de confronto, de conflito, nascidas, por vezes, como já 

falamos, no espaço comum, onde todos se conhecem e podem construir, na 

tentativa de resolução conjunta, novos laços, novos códigos de ética, uma melhor 

compreensão uns dos outros, sentindo-se corresponsáveis, respeitando o 

movimento de cada um. 

O professor igualmente terá a possibilidade de exercitar e exercer sua 

autoridade, utilizando-se de sua experiência e de docente para gerenciar o conflito. 

Sentir-se-á o mestre autorizado e acreditado pela instituição e pelos alunos. O que o 

auxilia a refletir sobre o fenômeno complexo que são as relações em sala de aula, 

transformando-se de “professor-dador de conteúdo“ em educador no sentido pleno 

da palavra.  

A atitude centralizadora da gestora, que denota um viés autoritário, 

apenas foi observada por nós durante a análise dos dados, ao reler a entrevista e 

compará-la com o conjunto de atitudes de Hera durante as atividades corriqueiras da 

escola, registrados no diário de campo, nas anotações feitas por nós durante a 

investigação. Essa descoberta ou constatação mostra o quanto a pesquisa 

qualitativa se apresenta rica em simbologia e significados que vão sendo desvelados 

aos poucos aos nossos olhos de pesquisadora. O pesquisador muitas vezes 

sacrifica ideias e hipóteses (expectativas, crenças e desejos) em razão do que salta 

das notas de campo; portanto, instigante, apaixonante e surpreendente. 
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Segundo Becker (1999), investigadores sociais trabalhando no mesmo 

campo, como, por exemplo, escolas, comunidades, hospícios, em períodos 

diferentes ou num mesmo período, poderão encontrar respostas variadas, 

ampliadas, transformadas ou reduzidas, pois o momento vivido pode ser alvo de 

transformações. A estrutura global (no caso, a escola) contém microestruturas, 

havendo ênfases diferenciadas entre uma ou outra destas unidades menores, dado 

que não invalida a abordagem qualitativa, não lhe rouba a credibilidade, sob o ponto 

de vista científico. Apenas demonstra, e é isto que queremos fazer ver, o pulsar 

existente no fenômeno, que está vivo, em processo, convidando o pesquisador ao 

retorno sistemático ao campo, àquele movimento que nunca cessa, jamais se 

estagna. 

Quando Hera, durante a entrevista, tentou iniciar uma “guerra infrutífera“ 

ao ironicamente alfinetar: “– vocês da Universidade gostam de respostas livrescas... 

mas eu estou lhe respondendo como agimos na realidade “, querendo insinuar que 

nossa lida é apenas teórica e que da prática nos distanciamos, mostrou 

desconhecer o quão somos parceiros e que esta parceria representa o adensamento 

necessário para que se compreenda o que fazemos, o como fazemos e para que 

fazemos. Devolvemos à comunidade, num esforço de reflexão, da forma 

sistematizada que a pesquisa exige, a razão de ser ou não ser de cada práxis. 

A tentativa de estabelecer uma luta de poder, que de certa forma existe, 

arrefece, em razão do objetivo maior da pesquisa, que é o de promover 

transformações e avanços humanos e científicos, não querendo dizer com isso que 

um exclua o outro. 

O fato de Hera não ter apresentado dados concretos e elucidativos sobre 

a efetividade do projeto desenvolvido pela escola, números, registros ou qualquer 

evidência, a não ser o que pudemos observar durante a imersão que a pesquisa 

etnográfica sugere; e a não-apresentação também de avanços e recuos do próprio 

Projeto ao longo dos cinco anos de funcionamento mostram a fragilidade de um 

trabalho que uma abordagem científica auxiliaria a incrementar, controlar melhor 

(referimo-nos ao controle para obtenção de parâmetros mais claros para direcionar a 

iniciativa pedagógica), auxiliando o grupo implementador do projeto a responder a 

algumas perguntas fundamentais numa iniciativa desta monta, como: que efeito está 

causando o projeto para a construção de uma consciência moral nas crianças? Ou 
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até que ponto os resultados obtidos com o Projeto estão resvalando para a 

comunidade? Quais as principais limitações desse projeto? O que precisa ser 

alterado? E questões do gênero. 

Acreditamos que o emprego de uma abordagem mais cientifica no 

desenvolvimento do projeto pedagógico da Calipolis, além de esclarecer a 

comunidade quanto à função e ao papel social e pedagógico da escola, tornaria 

mais  explícito a importância da inserção da instituição naquele  bairro e em seu 

entorno.  

Apesar de todas as contradições reveladas na fala da diretora e das 

próprias limitações de vida das crianças que estudam na Calipolis, seu espaço físico 

e simbólico representa uma espécie de oásis, um local seguro, protetor, 

constituindo-se em território apropriado para o desencadeamento de conflitos, busca 

de respostas, o desenvolvimento do sentimento de pertença a um grupo respeitado 

e acreditado na comunidade. A Calipolis de alguma forma salvaguarda aquelas 

crianças e adolescentes da pseudoproteção e inserção em outros segmentos sociais 

comuns ao bairro como a participação em gangues e serviços como o de ser 

“aviõezinhos” para os traficantes de droga que imperam naquela localidade. 

A diretora demonstra sensibilidade moral, quando na entrevista sinaliza 

cuidado e zelo às crianças , tentando evitar atos de incivilidade praticados contra os 

alunos, por seus pais, professores e funcionários da escola. Consideramos atos de 

incivilidade: as humilhações, agressão verbal, falta de respeito, abuso sexual, 

porém, a mesma figura que busca “proteger“ esses sujeitos gera entraves que 

interferem na construção da moralidade e da autonomia deles, devido as atitudes de 

centralização  que descrevemos ao longo desta análise. Além disto, Hera dificulta 

também o envolvimento do quadro docente e da comunidade, que poderiam exercer 

uma participação mais efetiva para a concretização do seu projeto Político-

pedagógico, negando aos próprios parceiros a oportunidade de tornarem-se 

moralmente mais sensíveis e mais abertos ao trabalho com valores  e pela busca da 

feliz-cidadania (RIOS, 2006), a qual nos temos referido desde o inicio da pesquisa. 

 

Entrevista com Calipso  

A entrevista com a professora Calipso foi marcada com uma semana de 

antecedência. Calipso preferiu ser entrevistada na sala dos professores que, 
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segundo ela, seria o melhor espaço da escola. Ao chegarmos ao local combinado, 

encontramos a professora gargalhando em meio aos seus pares, comandando a 

conversa, gesticulando enquanto comia uma generosa fatia de bolo de chocolate. Ao 

nos avistar, Calipso pareceu assustar-se, colocando a mão no peito, simulando um 

engasgo. Ainda se recuperando e de boca cheia, sacudindo os cabelos, dirigiu-se a 

nós:  

“– Vixe... A mulher já chegou! Peraí, viu? Só um pouquinho que a gente já 

começa. “ 

Voltando-se para os companheiros que olhavam interrogativos em direção 

à porta em nossa direção, ela falou: 

“– É não... Ela quer me fazer algumas perguntas sobre meu trabalho“! 

Dando as costas para nós, segredou para eles em média voz, intencionalmente para 

ser escutada por nós:  

“– Eu mereço!”... 

Depois de aproximadamente quinze minutos de espera, em pé, Calipso 

nos autorizou a sentar, ainda concluindo um assunto qualquer com os colegas que 

já principiavam a deixar aquele ambiente em direção às respectivas salas de aula, 

sem não antes desejar à professora um sonoro e desdenhoso voto de “boa sorte“. 

Indagamos, um tanto constrangidas se Calipso gostaria de adiar a 

entrevista, se causaria algum transtorno em sua sala, pois a aula deveria ser 

retomada. Enquanto questionava Calipso, as crianças, em grande número, 

chegavam para chamá-la: “– Tiiia... tu num vai não?“. 

Calipso, levantando-se para dispensar as crianças, respondeu que a 

coordenação “daria um jeito“, aproveitando para perguntar se eram muitas as 

questões e se eram muito complicadas. 

Quando as crianças saíram e demos inicio à entrevista, selecionamos o 

item relativo ao trabalho com o projeto pedagógico para que ela o analisasse quanto 

à efetividade e seu grau de envolvimento. A professora, atropelando nossas 

palavras, fez a seguinte proposta:  
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“– Deixa eu falar do meu trabalho, desse projeto sem perguntas, pois, do 

jeito que eu estou cansada, é capaz de eu nem entender o que você quer... Pode 

ser ? “. Antes de qualquer aquiescência, ela prosseguiu:  

“– Você sabe... trabalhar com criança é muito cansativo... e eu daqui ainda 

vou dar aula em outra escola, do Estado, com adolescentes, pense! (falou 

suspirando e erguendo a vista com expressão de enfado). 

Diante de nossa concordância, Calipso, sacudindo os longos cabelos 

castanhos, principiou a falar sobre seu trabalho, sua concepção sobre moral e de 

sua identificação com o projeto político-pedagógico da escola. Durante a entrevista 

com a professora, um fenômeno semelhante ao que aconteceu quando utilizamos o 

mesmo instrumento com a diretora ocorreu – a resistência às perguntas mais 

elaboradas. Baseadas na experiência anterior, procuramos trazer Calipso de volta 

ao contexto e à temática da pesquisa, visto também que a professora tendia a 

abordar questões alheias ao que intencionávamos levantar, como se fugisse da 

situação, tecendo comentários sobre os colegas, seus filhos e fatos jocosos sobre a 

profissão docente. 

Numa circunstância de interação face a face, como no caso da entrevista, 

entram em cena vários fatores que interferem tanto na perspectiva do entrevistador 

como na do entrevistado, como o jogo de emoções, ansiedade de ambas as partes, 

como o entrevistador não ser invasivo, como compreender os artifícios e artimanhas 

do entrevistado que, ao mesmo tempo que se mostra, tenta se esconder, 

preservando-se, enquanto o entrevistador busca a construção do significado na 

narrativa e procura reafirmar sua intencionalidade.  

Saramago (1988), em seu livro Jangada de Pedra, descreve de forma 

precisa o que ocorre nesse processo tão complexo, tão sutil, tão significativo, como 

contributo para o desvelamento de uma pesquisa: 

 

[...] Não sei se fui claro, não foste, mas não tem importância, claridade e 
obscuridade são a mesma sombra e a mesma luz, o escuro é o claro, o 
claro é escuro, e quanto à alguém ser capaz de dizer de fato e exatamente 
o que se sente ou pensa, imploro-te que não acredites, não é porque não se 
queira, é porque não se pode. (P.43). 

Recorremos ao Escritor português com o objetivo de amenizar nossa 

ansiedade quanto ao contato com Calipso, que parecia deslizar diante das 
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perguntas (ou da tentativa delas). Perspicaz, defendia-se de toda resposta que se 

insinuava, como se estivesse sendo investigada, sempre em guarda: “– Você é 

amiga da diretora, né? ...mas, eu não tenho medo de ninguém. Alias, só temo a 

Deus. Nem do meu marido que é policial, eu tenho medo. Imagine de Hera... o que 

eu disser aqui, falo para ela e para quem quer que seja... pode ter certeza”. 

A “defesa“ antecedeu sua fala sobre o P.P. pedagógico da escola e acerca 

de seu conceito a respeito de moralidade. 

“– Esse Projeto, é muito interessante. A Hera o trouxe do grupo que ela 

freqüenta. Eu... na verdade participo da acolhida, faço as tarefas que ela pede para 

nós professores fazermos com os alunos, sobre responsabilidade, respeito, amor... 

essas coisas. Tenho até na minha sala, se você quiser ver? Ela pede e a gente faz e 

guarda numa pasta. Ta tudo lá colecionadozinho... vou lhe mostrar.! “Levantando-se, 

bebeu água e foi até a porta onde uma criança a chamava para perguntar se não ia 

mais ter aula. 

Calipso, irritada, bradou na direção da criança: “– Vá, vá, vá já pra sala. 

Eu tô ocupada aqui com essa moça... vá... não tem ninguém com vocês? ...não é 

possível!“. 

Pediu licença e saiu, arrastando a criança pelo braço, retornando em 

seguida ainda arfando, parecendo deveras aborrecida. 

Diante daquele fato, indagamos se ela gostaria de interromper a entrevista 

e propusemos outro encontro, antes do inicio das atividades de sala de aula, ao que 

ela respondeu negativamente com uma careta balançando uma das mãos: “– 

Naaaaõ!... vamos acabar logo com isso! É que aqui na escola, as coisas são 

difíceis... são difíceis, (reforçou)... você viu? Tive que ir falar com a diretora para 

segurar os meninos. E ela sabia que eu estava com você. Sabia demais!“. E 

prosseguiu: “– O que era mesmo que a gente estava falando?“. Perguntou sentando-

se mais próximo de nós. O fato da professora ter se aproximado fisicamente de nós, 

pareceu um indício de que suas reservas haviam diminuído. Calipso mostrava-se 

mais à vontade, balançava menos os cabelos, denotando menos nervosismo, 

apesar do ocorrido pouco antes. Tocou-nos o braço repetidas vezes, em particular 

quando tentava enfatizar alguma afirmação. 

Com o semblante mais pacificado, retornou à entrevista:  
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“– Pois, é... o Projeto é interessante, como lhe falei. Mas, se a gente for só 

trabalhar o que Hera quer; amor, carinho, beijinho (falou com desdém), ninguém dá 

aula, ninguém ensina nada. E as provinhas do governo estão aí. Cobrando 

resultados. Os alunos não sabem nem ler, mulher. Eu faço o que eu posso, mas, 

dizer que eu me dedico a esses valores que ela (Hera) quer! Não! Eu vou cobrir um 

santo e descobrir o outro? Sou muito sincera“, finalizou. 

Calipso, em sua fala, pareceu demonstrar a não-comunhão com o projeto 

político-pedagógico da escola, no tocante à transversalidade que ele representa. A 

forma como a ele se refere nos remete ao conceito de disjunção de Morin (2005). Os 

valores para ela são como conteúdos, e conteúdos de “menor importância“, como se 

fosse impossível integrá-los ao cotidiano da escola e da sala de aula. 

O respeito, o amor, o carinho, dos quais ela desdenhou , via expressão 

facial e entonação ao referir-se a eles, poderia ser vivenciado, caso houvesse 

internalização e adesão, quando ao em vez de arrastar aquela criança que a 

procurou na sala enquanto Calipso era entrevistada, ela a tivesse escutado (a 

escuta ativa, principio do p.p.p. da escola) e acompanhado de volta à sala de aula 

de forma pacífica e amigável. 

Calipso deixou claro, mais de uma vez, que o Projeto pertencia à diretora, 

como quando falou: “– Ela pede, ela quer, ela sugere“. E não, nós buscamos, nós 

almejamos ou nós acreditamos nos resultados que dele advirão. 

Antes de conceituar o que entendia como moralidade, educação moral, 

atitudes morais, a professora se dirigiu a nós com a seguinte réplica: “– Mulher, tu 

não me ajuda! Fica só aí calada... Dá uma unhada e se recolhe... (sorrindo e 

querendo parecer íntima). 

“– Para mim, prosseguiu, Na minha opinião, tudo o que se refere à moral, 

vem da família. Se a pessoa vem de uma família decente, que tem princípios, 

(interrompemos Calipso para indagar dela, o que concebia como princípios). “– Ah... 

lá vem você.” ... e catucando o braço do pesquisador, prosseguiu: “– Eu acho que é 

o modo de agir das pessoas. É a pessoa ter educação, ter estilo, saber se comportar 

em qualquer situação... pronto, é como diz minha mãe; é saber entrar e sair de um 

ambiente sem fazer vergonha “. 
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Perguntada sobre os princípios nos quais a escola se baseia para  

trabalhar o projeto político-pedagógico, a professora desconversou, usando de 

ironia,  ao sugerir:  

“– Vá perguntar à Hera. Não me pergunte isso não!“ 

Espreguiçando-se e bocejando como a demonstrar enfado, Calipso 

perguntou: “– Ainda tem mais alguma pergunta? Preciso voltar para explicar a tarefa 

de casa. Eu agora estou enchendo eles (alunos) de tarefa, to botando quente, 

porque SE DEUS QUIZER  (simulando que se benzia), no mês que vem, entro em 

licença-prêmio”. 

A licença-prêmio corresponde ao afastamento do professor de sala de 

aula, por um período longo de seis meses como um bônus àqueles profissionais 

com mais de dez anos de trabalho. Portanto, as crianças ficariam sem aulas, caso o 

Município não encontrasse substituto para o educador contemplado, o que terminou 

por ocorrer, na turma de Calipso. 

A professora não parecia preocupada com essa possibilidade e sim 

aliviada por afastar-se do grosso empenho que representa lidar com crianças na 

faixa de sete-oito anos de idade. 

Indagada sobre o que pensava a respeito de o espaço escolar ser 

favorável para o desenvolvimento da consciência moral nas crianças Calipso, 

questionou: “– Mas, você fala desse Projeto de Hera? (novamente reafirmando ser o 

projeto pertencente à diretora). Porque como lhe falei, é muita coisa pra cima da 

Escola... além de ensinar ainda ter que dar conta disso... Sei, não. Acho que as 

famílias deviam nos ajudar. È porque você não conhece as famílias desses meninos. 

Se é que eu posso chamar isso de família. É menino criado pela avó, pelos vizinhos, 

tem até um deles que é criado por duas “sa...”, referindo-se a duas mulheres 

homoafetivas, responsáveis pela educação de um dos alunos. E completou, diante 

da escuta passiva do entrevistador: “– Você ta pensando que eu tenho preconceito, 

não é, não?. Tenho, não, viu? É que aqui no Conjunto tem de tudo”. 

Continuou a falar compulsivamente, tentando reparar a observação feita 

sobre as crianças e suas famílias.  

“– Como é que eu vou falar de moral? Eu posso dizer, isso é certo, isso é 

errado?... Não vou. Me diga o que se pode fazer num ambiente desse.?“. 
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Levantando-se afobada, falou: “– Ta bom, ta bom... eu tenho que trabalhar. Você já 

está com a vida ganha... se tiver faltado alguma pergunta, você vai na minha sala, 

se eu tiver dito alguma besteira, me desculpe, está certo?“ 

Agradeceu e retirou-se da sala com um copo de água numa das mãos, 

sacudindo os cabelos como fizera no inicio da nossa conversa, fazendo parecer que 

a ansiedade inicial havia retornado. Falando alto pelos corredores da escola, Calipso 

desapareceu, dirigindo-se à sua sala de aula. 

Ao tentar organizar as falas de Calipso, sentimos um pouco de dificuldade. 

Ao aceitar nosso convite para a entrevista, a professora havia sido inteirada, a 

pedido dela, sobre a temática que seria abordada. Por isso consideramos que a 

situação transcorreria da forma mais tranquila, sem tantas interrupções, sem que ela 

se sentisse ameaçada, como pareceu sentir-se ou mesmo julgada e com medo de 

fazer uma má figura ou de ser qualificada ou desqualificada como um elemento 

preconceituoso ou coisas afins. 

Calipso parecia confiar e desconfiar ao mesmo tempo da entrevistadora, 

como na ocasião em que perguntou se éramos amigas da diretora, e ao enfatizar 

que era sincera e destemida; ao mesmo tempo, chamando-me com uma expressão 

de quem demonstra intimidade: “mulher”, tratamento comum no Nordeste brasileiro, 

para se dirigir a pessoas mais chegadas, mais próximas. Calipso, como o arquétipo 

da deusa grega que carrega este nome, apresentou-se diante de nós como clara e 

obscura, irônica e demonstrando certa necessidade de chamar atenção para si, 

assim como, pela habilidade em se comunicar, de forma eloqüente, contribuindo de 

certa forma para que, em algumas ocasiões, a entrevista fluísse ao mesmo tempo, 

impedindo que esta se adensasse, ou se aprofundasse, ao levantar-se, espreguiçar-

se, ao bocejar, quando se sentia ameaçada.  

A entrevista configurou-se como espécie de encontro-desencontro de 

subjetividades, o que despertou em nós um grande interesse no que resultaria da 

análise da história de vida e da observação da sala de aula da referida professora, 

que possibilitaria uma melhor compreensão do perfil de Calipso e de sua influência 

como formadora de crianças na “idade da razão“, formadora de crianças na 

perspectiva moral e cognitiva, pois, a principio, ela nos pareceu ambígua, 

contraditória em suas concepções, crítica, irônica e de certo modo preconceituosa 

em relação ao contexto do qual seus alunos eram parte, assim como suas famílias, 
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famílias diferentes do modelo “tradicional e cristão”, mas, igualmente, famílias que 

como tal mereciam respeito e acato. Incomodada com o que denominou de 

passividade de nossa parte, buscava a professora nos provocar, procurando com 

isso captar em nós, algum sinal de aprovação ou desaprovação de sua performace. 

A entrevista, a situação, o processo como fenômeno, nos afetou, apesar 

da tentativa técnica de não nos deixar afetar pelo humor e pelas investidas da 

entrevistada e o que esperávamos que transcorresse sem percalços, como parte da 

conquista do conhecimento, tornou-se uma avalanche, uma verdadeira torrente de 

emoções entre os achados, como se fosse um fluxo de sangue onde logramos com 

muito custo extrair uma pequena gota de sangue para efetivar uma árdua análise 

laboratorial (SZYMANSKI, 2004).  

 

Entrevista com Perséfone  

 

O último sujeito entrevistado por nós foi Perséfone, professora da sala dos 

eupátridas . O encontro foi marcado para ser realizado na própria sala de aula, no 

período do recreio, transcorrendo conforme o combinado. Após a explicação dos 

objetivos da entrevista e dos procedimentos que iríamos utilizar, demos inicio à 

atividade. A pedido de Perséfone, lemos todas as questões às quais a entrevistada 

escutou atentamente dirigindo o olhar para nós e para o papel de onde líamos as 

perguntas. 

Iniciamos indagando sobre o Programa Vive e a relação deste com o 

projeto político-pedagógico da Calipolis. 

Permitindo que a questão fosse lida em sua totalidade, sem a interrupção 

observada nas duas entrevistas anteriores, com Hera e Calipso, a professora se 

colocou do seguinte modo:  

“– O Projeto abrange tanto o desenvolvimento humano dos alunos, tanto a 

sua aprendizagem. O Programa Vive veio somar, ampliar, potencializar os efeitos do 

nosso Projeto. Embora a origem dele não seja na escola, ele veio ao nosso encontro 

como uma “dádiva“ divina (falou sorrindo). Nós temos inteira liberdade para ajustar o 

Vive, às particularidades da Escola, dos sujeitos, isto é, nossos alunos e, claro, às 

nossas próprias particularidades de comportamento, cultura, modos de vida. Para 
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mim, Perséfone, em particular, ao trabalhar utilizando o Programa Vive como base, 

depois que Hera o integrou ao nosso P.P.P. (projeto político-pedagógico), foi como 

se eu passasse por uma “conversão“. (fez uma pausa, como se sentisse o efeito de 

suas próprias palavras). 

Continuou, como se estivesse contrita: “– Eu, essa Perséfone que você 

está vendo, é uma outra pessoa, mais feliz, mais confiante nas pessoas, acreditando 

mais nelas, nelas confiando e me sentindo até mais bonita, mais feminina. Pronto, é 

isso, aprendi a “curtir“ melhor o meu lado gente, o meu lado mulher!“ Os olhos da 

professora pareciam brilhar, sua voz era carregada de emoção, ao falar de seu 

trabalho e dos efeitos dele. Parecia em êxtase! 

“– Penso, que isso que se passa comigo, também deve se passar com as 

crianças. Essas crianças que são só amor, que nós amamos tanto aqui na Calipolis. 

Mas, que em seus lares não são amadas, muitas delas são até agredidas física e 

psicologicamente” (fez outra pausa e a voz pareceu trêmula). Depois, prosseguiu 

como se estivesse se dirigindo a uma plateia numerosa. Olhando para algum ponto 

distante, asseverou: 

“– O amor é importante, gente! É o que move nossas vidas. Não é o 

dinheiro que move o mundo, como se pensa, mas, sim, o amor!”. 

Voltando-se desta vez para nós, Perséfone continuou: 

“– Ah!... eu sou uma pessoa que acredita na vida, que tem esperança. 

Você não é assim? Eu acho que é (falou sorrindo e prosseguindo sempre 

entusiasmada). Mas, a entrevistada sou eu, não é verdade?”. 

“– Desculpe, é que quando falo desta missão, eu me empolgo. Mas, nosso 

Projeto é bem abrangente. Envolve motivação, pois, nossas crianças são carentes 

disto. Muitos não sabem ler, têm aprendizagem lenta, temos inclusive um trabalho 

com inclusão, muito bonito! As crianças, como ia lhe dizendo, não recebem estímulo 

em casa, então convidamos os pais para tudo o que realizamos na Escola, (e 

tocando cada dedo da mão esquerda, foi numerando, o que chamou de “Tudo”): 

acolhida, passeata da paz, festas, gincanas, para os filmes que passamos para a 

comunidade... Nosso objetivo é que eles se motivem também e alavanquem os 

filhos. Não é legal?” (indagou-nos). 
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Quando os pais vêm falar comigo, eu sempre faço um elogio, falo bem do 

filho deles, conto algum caso interessante que envolva sua criança... aí, eles vão 

para casa satisfeitos, como se sentissem pessoas importantes, “ilustres “, que estão 

contribuindo para o desenvolvimento e a aprendizagem do filho”... (completou 

sorrindo). 

Ao solicitarmos que a professora nos relatasse algum caso que ilustrasse 

sua fala, ela quase que imediatamente respondeu:  

“– Tenho vários! Ah! (como se acabasse de lembrar), tenho um ótimo!“, 

sorrindo começou a contar sobre o pai de um de seus alunos, que era guardador de 

carros e que um dia havia ido até a Escola para saber do filho, pois, sua mulher 

dissera que ele não se interessava pelo menino, dentre outras acusações que ele 

considerava injustas. De acordo com o relato da professora, o homem era tido como 

valente, perigoso, tendo sido inclusive preso, uma certa feita. Perséfone, dando o 

colorido de suas palavras ao caso, prosseguiu:  

“– Quando o pai entrou na minha sala, de boné, óculos escuros, vestindo 

uma camisa de um time de futebol, cheio de anéis nos dedos e colares grossos 

pendurados no pescoço, fiquei assustada, devido à fama que ele tinha. Parecia 

aborrecido, cara fechada e me encarando. Aí eu pensei, Calma Perséfone, diga algo 

positivo a esse pai“. 

Enquanto ele limpava as unhas com um palito, Perséfone falou que o filho 

dele o via como um “ídolo“, poderoso, inteligente e bonito, bonito, não, lindo! 

Contando a história e dando boas risadas, a professora continuou, com uma certa 

dificuldade em relatar o caso, devido ao riso convulso. 

“– Só sei que conversamos muito, ficamos amigos. A relação familiar 

também melhorou. Este pai desde aquele dia passou a ir buscar o filho na Escola. O 

menino até aprendeu a ler. É o amor!  O amor muda tudo! 

Depois de perguntar se ela havia criado aquela situação, Perséfone 

arregalou os olhos em nossa direção e, parecendo ofendida, sem sorrir, respondeu:  

“– Nada disso. Eu não sou de mentir. Foi a pura verdade! Tive aquele 

estalo! Estes “estalos“ sempre acontecem comigo quando me encontro diante de um 

embargo. Mas, mentir... absolutamente! “ 
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Sem dar tempo de nos desculpar, Perséfone emendou: 

“– Quer outro exemplo?” E sem esperar resposta principiou a contar sobre 

outro aluno, desta vez, uma menina, que o tio vinha apanhar na Escola, diariamente. 

“Eu, não entendia, pois, a menina mora vizinho, do outro lado da rua da Calipolis. 

Aqui as crianças em sua maioria vão para casa sozinhos ou em “bandos“. O mais 

intrigante é que eles não iam direto para a casa da criança. Sempre dobravam a 

esquina. Eu não queria pensar mal, mas sempre que eu via aquilo, eu era tomada 

de um sentimento estranho. Uma sensação ruim, aqui dentro” (falou de testa 

franzida, colocando a mão no peito). 

Um dia, durante o recreio, vi a menina (falou o nome dela) chorando e 

segurando em seu órgão sexual. Era um choro de dor, mas, ela não quis conversar 

comigo. Insisti e ela (falando novamente o nome da criança) então desatou num 

choro convulsivo. Quando fui abraçá-la, ela recuou, rejeitando meu abraço. Falei que 

podia confiar em mim e que eu estava ali para ajudá-la. A criança por fim cedeu. 

Nesse instante, a professora abriu um parêntese para falar  sobre a “escuta ativa“, 

parte do P.P.P. da escola. A escuta ativa e o diálogo tornam o professor mais atento, 

mais expectante ao que se passa com seus alunos. Para isso, os educadores da 

Calipolis foram treinados, receberam formação específica; ouvir o aluno em qualquer 

situação e conversar com eles de forma aberta, deixando-o externar o que sentem e 

como pensam e o que pensam, mesmo que o pensamento não seja tão claro, tão 

preciso. Desta forma, o educador irá ajudá-los a clarificar o que parece confuso, 

obscuro. Assim, ele toma consciência de si e do mundo à sua volta, um mundo que 

segundo Touraine (2003) se torna dialógico, possível de se viver e conhecer em 

suas diversas facetas. 

Foi assim de uma forma dialógica que Perséfone encorajou a menina a 

relatar o que a incomodava. 

“– A Fulana (disse mais uma vez, o nome da criança), toda trêmula, me 

contou que sofria abuso sexual por parte do tio, frequentemente. Ele, o tio, a 

conduzia até uma casa abandonada do bairro, próxima da Escola e a obrigava a 

fazer sexo com ele. De todas as maneiras que você possa imaginar. Não vou nem 

detalhar porque é pavoroso! Por isso, a menina era triste daquele jeito.”Fez outra 

pausa antes de prosseguir: 



  

128

“– Denunciamos ao Conselho Tutelar, eu e a diretora fomos lá. 

Comunicamos também à mãe da criança e ela tirou licença para cuidar da filha que 

estava bastante machucada, tanto psicológica como fisicamente, com ruptura no 

ânus e na vagina... eu tenho o laudo!”. 

Prosseguiu: “– Hera (referindo-se desta vez à diretora) é tão boa que além 

de conseguir o “Bolsa-Família“ para a mãe da menina  ainda complementa a renda 

dela, pagando mensalmente o salário que ela recebia da patroa. Isso, enquanto as 

coisas se ajustam“. 

Enquanto enxugava as lágrimas, a professora se referiu à dura vida das 

crianças do Conjunto e, depois de desculpar-se, permaneceu um pouco em silêncio. 

Quando decidiu continuar, após desculpar-se mais uma vez, Perséfone 

reportou-se ao efeito que todos os acontecimentos da escola e do viver do bairro 

provocam em sua vida e carreira docente: 

“– Às vezes, eu tenho vontade de deixar esse trabalho. Penso que não 

vou suportar o sofrimento dessas crianças. Tão frágeis, tão indefesas e que se você 

me acredita... apesar de tanta dor, ainda trazem um sorriso nos lábios para me 

presentear”. Outra pausa. Com a voz embargada, a professora continuou. 

“– Vivo em conflito em relação a isso. Mas, Hera me dá a maior força! 

Considera que temos uma “missão“ aqui dentro. Não fosse por ela, eu já teria 

desistido, com certeza... Ela é maravilhosa!“. Falou enxugando, novamente as 

lágrimas. 

Esperamos que a professora sentisse suas palavras, respeitando-lhe o 

momento para em seguida indagar sobre o envolvimento da escola e da 

Comunidade no P.P.P. e se a atitude de “escuta ativa“ e de diálogo por parte dos 

sujeitos que compunham a parceria era de unanimidade na efetivação do mesmo. 

“– Infelizmente, não!“, respondeu-nos Perséfone. 

 ”– A unanimidade é difícil. Quase impossível, eu diria. Por exemplo: se 

você resolvesse ficar um instantinho na sala dos professores, durante o recreio, 

sairia de lá doente, nervosa, cansada. Os professores são amargos. Falam de todo 

o mundo. Falam até da diretora que é super compreensiva com todos. Reclamam 
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dos alunos, do salário... da vida! Por isso, eu quero é distância de lá, deles. Me dou 

bem com todos, mas, quero é distância, senão fico igual”. 

Perguntamos onde ela ficava durante o recreio. Perséfone, com um largo 

sorriso, nos respondeu:  

“– Fico com meus alunos, no restaurante13. Você sabe que eles nunca 

frequentaram um restaurante na vida, então brincamos de ir ao restaurante na hora 

do recreio. È muito divertido! Nós conversamos, falamos de nossos planos. As 

crianças são maravilhosas”. 

Você poderia falar mais dessa falta de envolvimento dos parceiros no 

Projeto? A que você atribui esta atitude? Perguntamos à professora, que nos 

respondeu do seguinte modo: 

“– Eu não sei lhe dizer. Porque todos fizeram o Curso de formação. Nas 

reuniões, Hera enfatiza a importância de se trabalhar os valores, a escuta ativa, o 

diálogo. Eles escutam, até dão opinião, a participação é boa, mas... não agem. Não 

se pode obrigar, pois são todos adultos. Todos ou a maioria, graduados. Mas, se 

não querem... Recusam-se a priorizar um enfoque que como sabemos, é 

fundamental para a vida plena dessas crianças. O mundo as exclui, a sociedade 

nega espaço para elas que são de classe baixa! Elas são descriminadas e 

exploradas e se nós  não agirmos, isso vai se tornar pior , mais grave!” 

Antes que fizéssemos outro questionamento, Perséfone continuou:  

“– Uma forma de sensibilizar esses professores é fazendo-os participar 

das Acolhidas. Você sabe o que é, pois eu já vi você lá no pátio, assistindo e 

anotando alguma coisa. Na acolhida, eu e Hera e um outro professor que é antigo 

na Escola, difundimos as bases do Projeto, batemos sempre na mesma tecla do 

respeito, do amor... e não é só uma vez, não, é sempre”. 

“Relembramos nosso ethos, nosso jeito de ser na instituição, criamos 

também o “ESPAÇO DE ENCONTRO“, que é um tempo que tiramos para conviver 

aqui na Escola. A Hera já lhe falou disso?“. Perguntou. 

                                                 
13Restaurante é como a professora Perséfone chama ludicamente, o refeitório onde acontece a merenda das 
crianças. 
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Diante de nossa negativa, Perséfone abriu os braços, exclamando: 

“– Ah! É maravilhoso! pois, você sabe que quando um grupo é social e 

afetivamente desorganizado, desvalorizado, o inimigo universal; a guerra, as brigas, 

os conflitos, desuniões e incompreensão abrem brechas difíceis de fechar, sarar. 

Então, para evitar este tipo de coisa, a diretora nos reúne para um lanche onde 

podemos falar de nós, de nossas vidas, conquistas e dificuldades... Mas, depois do 

lanche, o pessoal vai embora... Muriçoca encheu a barriga, voa. Não é assim que se 

fala popularmente?“, indagou rindo e lamentando ao mesmo tempo. 

Perguntamos quando haveria um momento desses, pois gostaríamos de 

participar. Pensamos de imediato que, observando uma situação de 

desconcontração, poderíamos obter dados significativos para compreender melhor, 

além do ethos da escola, a relação entre os professores, o pensar deles sobre a 

vida, as crianças e sobre o próprio P.P.P. 

Perséfone, um pouco reticente, pediu para que se falasse com a diretora, 

pois aquele era um momento muito íntimo e talvez Hera não se sentisse à vontade 

para receber um estranho. Inclusive, afirmou que o próximo encontro ainda não 

havia sido programado por conta da agenda de Hera e dos encontros do PAIC, que 

é um programa de iniciativa do Governo do Estado que visa a melhorar os níveis de 

alfabetização e leitura em crianças de seis-nove anos de idade. (Programa de 

Alfabetização na Idade Certa). Esse programa reúne um grande número de 

professores da escola. Daí o impasse criado para reunir a todos num só dia. 

Observando a resistência da professora, retornamos à entrevista. Desta 

vez, abordando as questões referentes à sua concepção sobre moral, atos morais e 

construção da consciência moral, como o fizemos anteriormente com as duas 

entrevistadas: Hera e Calipso. Perséfone assumiu, ao ser perguntada, um ar solene. 

Ajeitou o corpo na cadeira e, com uma expressão facial grave, ensaiou a seguinte 

resposta: 

“– Bem (pausa). Atos morais eu compreendo como aqueles que saem do 

fundo do coração. Aqueles atos cheios de amor, de verdade, de sinceridade, de 

força interior“. A professora emitiu as palavras finais, cerrando os olhos. 

“– São atos que levam à Paz!”, enfatizou. 



  

131

Quando tentamos questionar o possível relativismo desse conceito, 

Perséfone permaneceu grave e séria ao mesmo tempo em que nos rebatia: 

“– Para mim, eu vejo assim. Porque se for para ferir, prejudicar o outro. 

Eu, Perséfone... já não considero como ato moral. Eu associo moralidade, ato moral, 

consciência moral, como atos e exercícios do BEM. As pessoas do BEM são 

pessoas morais. Você é uma pessoa moral (falou, dirigindo-se a nós)”. Diante da 

nossa expressão de interrogação, a professora justificou: “– Digo isto, pelo seu 

trabalho. Se você escreve sobre um tema assim...”, em seguida silenciou, para 

depois continuar, desta feita se referindo à Calipolis; 

“– Nosso ethos, o ethos da Escola tem tudo a ver com a moral. Em ser 

bom, ser justo, ser verdadeiro, ser do BEM, ser difusor da paz mundial! É isso que 

defendemos. É a nossa bandeira, a bandeira maior, a bandeira da paz!“. Perséfone 

pareceu não ter mais nada acrescentar. Ficou em silêncio, visivelmente emocionada, 

acercou-se de nós e nos deu um abraço caloroso. Nesta ocasião, as crianças 

começaram a chegar, barulhentas, palrando e perguntando à professora se éramos 

amigas, por estarmos abraçadas. Perséfone abriu um sorriso como resposta e foi 

recomendando que sentassem com calma, indagando se haviam ido ao banheiro, 

bebido água, enquanto nós agradecíamos e nos retirávamos daquele ambiente 

repleto de sonhos, expectativas, sensibilidade e utopias. 

Ao analisarmos as três entrevistas com Hera, Calipso e Perséfone, 

observamos que dois deles se alinham, o da diretora e o de Perséfone, parecendo 

haver uma comunhão de ideias e ideais entre ambas. As duas declaram acreditar 

nos efeitos do Programa Vive, ambas são formadoras e participantes do mesmo 

grupo espiritualista, o Brahma Kumaris, e defendem a Paz como caminho para a 

“vida boa“! As duas acreditam que as pessoas podem ser transformadas pelo amor, 

buscando “proteger” os alunos da humilhação, do desrespeito e dos sofrimentos que 

o mundo capitalista impõe aos sujeitos provindos da classe trabalhadora. Tanto a 

diretora quanto a professora Perséfone consideram ser imbuídas de uma “missão” 

redentora das crianças desta classe, via educação. 

Hera é um tanto pragmática na resolução dos conflitos e no 

encaminhamento das ações que envolvem a escola e a comunidade, enquanto 

Perséfone, por seu turno, apresenta uma postura mais romântica na lida com o 

cotidiano de sua sala de aula. Perséfone mostra pelo seu discurso considerar as 
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crianças como natureza infantil, inocentes, puras, sem mácula, numa perspectiva 

rousseauniana de que o homem nasce bom e é a sociedade quem o corrompe. É 

urgente e necessário protegê-las a todo custo, o que ficou patente quando falou: “– 

se não agirmos rápido, eles estarão perdidos, explorados, excluídos...” Por outro 

lado, demonstra uma nítida compreensão do contexto dessas mesmas crianças 

enquanto moradoras do bairro e dos atalhos a que estas crianças poderão tomar, 

caso não se incluam no ambiente escolar. A contradição que se observa na 

professora a torna ao mesmo tempo lúcida e alienada. Lúcida, ao demonstrar 

conhecimento dos meandros sociais onde se incluem seus alunos e alienada ao 

considerar a escola como “redentora“ e apanágio para todos os “malefícios” sociais. 

No tocante à concepção sobre moralidade e atos morais, as três 

entrevistadas apresentaram definições relativistas, parciais e aproximadas. Houve 

clara prevalência em considerar, por exemplo; os atos morais como atos virtuosos, 

ligados a princípios “familiares retos“: “– é saber entrar e sair sem fazer vergonha“... 

Ou “– São atos do Bem... se for para prejudicar o outro, não considero morais!”...” – 

Tem tudo a ver com o ethos da Escola, com o nosso jeito de ser!” 

Enquanto Calipso demonstrava liderança e aproximação de seus pares, 

sentindo-se à vontade na sala dos professores, Perséfone, ao contrário, revelou-se 

constrangida em participar das conversas de seus colegas, referindo-se a estes 

como resmungões, desmotivados e negativistas: “– Se você passar um minuto com 

eles, você sai cansada e nervosa... eles reclamam de tudo; do salário, dos alunos... 

até da vida”!... A professora deu a entender que se sente diferenciada, como alguém 

“escolhida“ (pela diretora, inclusive, a quem dedica apreço e fidelidade), como arauto 

da paz e difusora do BEM, porém, apresenta-se mais uma vez contraditória quando 

revela: “– Eu quero é distância... se não mantiver distância... torno-me um deles...”. 

Segundo Delors (1990), os militantes da paz devem buscar implementá-la oportuna 

e inoportunamente. O autor buscou, com este pensamento, parafrasear a Sagrada 

Escritura, que sugere aos cristãos que preguem a palavra de Deus da mesma forma: 

oportuna e inoportunamente. 

Distanciando-se de seus colegas de categoria profissional, Perséfone 

contraria o que prega o Manual de Orientação do Programa Vive (2004), que ela 

própria defende, no que se refere ao respeito e tolerância ao pluralismo e à 

diversidade existentes no mundo. Evitando a convivência diária com seus parceiros 
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de trabalho, a professora perde a oportunidade de conhecê-los melhor, de colocar-

se na perspectiva deles para entender-lhes os motivos e as atitudes; além de correr 

o risco de ser vista pelos demais, como pertencendo ao grupo da diretora e não 

como um deles: mortais, imperfeitos, “amorais“.  

No ambiente escolar da Calipolis, aparecem desse modo, dois grupos 

distintos, duas forças que não chegam a se integrar; quais sejam: um grupo que tem 

uma “missão“ especial, espiritual, que pressente o que se passa nas vidas de seus 

alunos; uma espécie de “iluminados“, em contraposição a outro grupo que até 

aprecia a iniciativa e o movimento pela paz (como observamos na aplicação do 

questionário, que analisaremos mais adiante), mas que não se engaja, cabendo-lhes 

assistir ao espetáculo utópico dos iluminados, ao longe, como se não se sentissem 

aptos, nem designados missionários “tal qual aqueles“, – eu não me dedico, sou 

sincera... cubro um santo e descubro outro?“. Como vimos inclusive na fala de 

Calipso, considerando ser sua “missão“ o ensino de conteúdos e das habilidades 

voltadas à cognição, para responder às demandas sociais e institucionais 

(resultados dos instrumentos de avaliação tanto escolares quanto governamentais; 

como a “provinha Brasil”, dentre outras). 

Mediante a análise das respostas ao questionário aplicado aos 

professores da Calipolis aos quais tivemos acesso, que apresentaremos a seguir, 

podemos observar a sua compreensão acerca de sua função como educadores e de 

como se enquadram e valoram o trabalho com o Programa Vive, que a Escola adota 

em seu P.P.P. Desse modo, poderemos traçar um perfil desses professores e da 

efetividade e aceitação deles quanto à viabilidade do Programa na vida dos alunos. 

 

Questionário  

 

Aplicamos um questionário a 17 professores da escola. Alguns 

professores trabalham nos dois turnos (manhã e tarde), respondendo apenas uma 

vez. O instrumento foi explicado nos dois períodos, na sala dos professores, durante 

o recreio. Dele constavam sete perguntas que se encontram em anexo. Além de 

tecer algumas considerações concernentes ao uso de questionários como 

instrumento de coleta de dados, apresentamos também sete quadros que agrupam 

em blocos aproximativos, as respostas dos professores sobre seu envolvimento no 
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P.P.P. da Calipolis, seu grau de compreensão sobre a transversalidade envolvendo 

valores que o Projeto traz, assim como possíveis sugestões para o aprimoramento 

do referido documento que rege as ações pedagógicas da instituição. Levantamos 

igualmente, por meio do questionário, as atividades do Projeto mais referenciadas 

pelos educadores.  

O questionário, portanto, constitui instrumento de grande valia na coleta 

de dados do campo, possibilitando uma forma de interação mais ampla do que a 

própria entrevista permite, por abranger um maior numero de sujeitos no mesmo 

espaço de tempo. No caso desta pesquisa, tornar-se-ia impossível entrevistar todos 

os professores do Ensino Fundamental I e II da escola, em virtude do deslocamento 

de muitos deles para outros estabelecimentos de ensino em bairros diferentes, das 

atividades pedagógicas e de assistência às famílias das crianças e adolescentes, o 

que ocorre inclusive durante a pausa a que eles têm direito, em torno de 30 minutos, 

durante o recreio. Se recordarmos as entrevistas com Hera, Calipso e Perséfone, o 

quanto costuramos negociações para agendar com cada uma horário e espaço para 

que a atividade se efetivasse, podemos ter a dimensão do que seriam os 

procedimentos para conseguir fazer o mesmo com os demais educadores da 

Calipolis. 

Considerando estas variáveis, escolhemos o horário do recreio para a 

aplicação do instrumento, porque nesse período todos os professores que estão na 

escola acorrem à sala de convivência para lanchar, conversar e descansar um 

pouco. Muitos deles utilizam este intervalo para atualizar o diário de classe, corrigir 

tarefas ou telefonar de seus aparelhos celulares. O instrumento, como sugere a 

técnica, foi testado previamente com alunos da pós-graduação da Universidade 

Estadual do Ceará que lecionavam nas primeiras séries do Ensino Fundamental de 

várias escolas da Capital e que se prontificaram como voluntários, durante o 

intervalo de aula na referida Universidade, a testar o questionário quanto a clareza, 

tempo de execução, distribuição e ordem das questões no papel, dentre outros 

detalhes técnicos importantes para que possa ser aplicado aos sujeitos da pesquisa 

com o mínimo de falhas possíveis.  

Após o pré-teste, chegamos às seguintes considerações: o número 

original de questões foi reduzido de dez para oito, sendo posteriormente suprimida 

outra questão, quando da apreciação da orientadora do trabalho, finalizando em sete 
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questões, em razão do contexto dos respondentes, do ambiente barulhento de uma 

sala de professores em recreio, e do tempo que pretendíamos que fosse de 15 

minutos, como ocorreu no teste, que, segundo a sugestão de um dos voluntários, 

ainda disporiam de 15 minutos para compartilhar com os companheiros de trabalho, 

do merecido intervalo. 

Tínhamos como objetivo, além dos já citados, cruzar as informações 

repassadas pelos sujeitos principais – Hera, Calipso e Perséfone – com aquelas 

fornecidas pelo grupo maior de docentes da Calipolis, com o intuito de detectar a 

dinâmica envolvendo o projeto político-pedagógico da escola. 

Aplicamos o questionário a 17 professores no total, contando com os dois 

turnos de funcionamento da instituição – manhã e tarde. Como citamos 

anteriormente, alguns professores atuam em ambos os turnos, não sendo, no 

entanto, contadas em dobro as respostas destes sujeitos, cabendo a cada educador 

responder apenas uma vez o referido instrumento. Dos 17 sujeitos, apenas 13 

devolveram o questionário, mesmo tendo sido solicitado que respondessem e 

devolvessem naquela ocasião, não sendo permitido levar consigo o papel com as 

questões para serem entregues depois. Temíamos a possibilidade de extravio, o que 

terminou por ocorrer. 

Tecnicamente, o questionário apresenta uma explicação introdutória para 

que os respondentes tomem ciência de para que estão sendo inquiridos. No caso 

desta pesquisa, com base na sugestão dos voluntários do pré-teste, decidimos 

oralizar esta introdução para imprimir maior aproximação entre nós e os 

respondentes, imputando-lhes importância por nos cederem um pouco de seu 

tempo. Decidimos também abolir a identificação nos instrumentos para deixá-los 

mais descontraídos, optando pelo registro do gênero ao qual pertenciam, o nível no 

qual lecionavam, como também o turno. As professoras Calipso e Perséfone 

responderam ao questionário em seus referidos turnos, apenas excluindo Hera de 

fazê-lo, pelo fato de a mentora do Programa Vive, dentro do Projeto. 

Dos 13 educadores que responderam ao instrumento: nove  pertenciam ao 

sexo feminino; quatro pertenciam ao sexo masculino. 

Das professoras do sexo feminino; sete  lecionavam no Ensino 

Fundamental I e as outras duas  no Ensino Fundamental II. 
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Os quatro respondentes do sexo masculino lecionavam todos no Ensino 

Fundamental II. 

Para melhor visualização do que conseguimos levantar, apresentaremos 

quadros explicativos e, ao final, empreenderemos uma análise abrangente do 

conteúdo de todos os quadros. 

 

 Total de Professores por Nível   

Gênero Fundamental I Fundamental II Outros  TOTAL 
Masculino  - 4 - 4 
Feminino 7 2   9 

Quadro 2 - Número de respondentes por gênero e níve l no qual lecionam. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

De acordo com Rampazzo (2009), a primeira questão de um instrumento 

desta natureza deve provocar motivação ao respondente, para que este se ache 

interessado em prosseguir, preenchendo o que se pede. O quesito deve ser claro, 

simples e atrativo ao mesmo tempo. No caso desta investigação, iniciamos 

indagando sobre o conhecimento dos sujeitos sobre o teor do Programa Vive. 

Mencionada questão obedeceu às características de um modelo misto de 

questionário que, segundo Vergara (2009, p. 39), apresenta um espaço onde se 

pode responder SIM ou NÃO, seguindo-se um onde o respondente pode ampliar e 

desdobrar sua opinião ou conceituação sobre o tema em foco. 

No quadro 3 a seguir, representaremos as respostas afirmativas e 

negativas dos sujeitos por nível no qual lecionam. 

 

Nível de Ensino SIM NÃO 
Fundamental I 6 1 
Fundamental II 2 4 

Quadro 3 - Número de sujeitos que responderam sim o u não por nível em que lecionam. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

Dos professores que responderam; os quatro do sexo masculino que 

lecionavam no E. Fundamental II, desconhecem o Programa Vive, ao passo que as 
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duas professoras que ensinavam no mesmo nível responderam conhecer o 

Programa Vive. Seis professoras do sexo feminino que lecionavam no E. 

Fundamental I afirmaram conhecer o Programa e apenas uma do mesmo nível 

marcou a opção negativa. 

O modelo misto de questionário reúne respostas objetivas quando são 

apresentadas questões para grifar, sinalizar ou marcar negativa ou positivamente, 

ao mesmo tempo em que abre espaço para a complementação do que foi 

respondido objetivamente, demonstrando coerência ou não por parte do 

respondente. De acordo com Vergara (2009), é comum na análise de questionários 

encontrar respostas pontuadas negativamente, e, ao mesmo tempo, lê-se do sujeito 

que marcou não. Por ex: Você gosta de banana? Desdobrar sua resposta da 

seguinte maneira: “– se não tivesse nascido gente, pensariam que eu era um 

macaquinho, de tanta banana que eu saboreio com prazer!”. 

Esse e outros tipos de respostas desta natureza fornecem pistas 

significativas ao pesquisador, quando ele confronta a questão com outras do mesmo 

instrumento , auxiliando-o na descrição de suas conclusões. 

O modelo misto, segundo o mesmo autor, propicia ao respondente a 

possibilidade de reflexão sobre o que vai desdobrar a partir de sua afirmação ou 

negação. Ao dar oportunidade de subjetivar o que foi objetivado por primeiro, o 

questionário, ao ser respondido, auxilia o sujeito a tornar mais claro para ele mesmo 

o que pensa e como pensa a respeito daquilo que lhe é indagado, num esforço 

cognitivo de ordenar as ideias para comunicar seu pensamento. 

O quadro 4 demonstra a justificativa dos sujeitos, isto é, as respostas 

desdobradas quanto ao desconhecimento do Programa Vive, considerando o nível 

no qual o sujeito leciona. 

 

Quadro 4 - Justificativa dos sujeitos que dizem des conhecer o Programa Vive, por nível de 
ensino. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

Nível de Ensino Sou novato na escola Nunca me explicaram o 
programa 

Fundamental I 1 - 
Fundamental II 3 1 
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      Dos cinco sujeitos que disseram desconhecer o Programa Vive, quatro se 

dizem novos na escola. Desses quatro, uma professora do E. Fundamental I disse 

ter iniciado sua docência na Calipolis no próprio mês em que o instrumento foi 

aplicado. Referida professora foi contratada temporariamente para substituir um 

professor que saiu de licença. Três do E. Fundamental II também se disseram 

“novatos“, professores substitutos que iriam prestar concurso para se efetivarem nos 

cargos. Outro, que já milita há um ano na escola, disse nunca ter sido informado , 

nem se submetido a nenhum tipo de formação que envolvesse o Programa Vive. 

Seis das sete professoras do Ens. Fundamental I disseram conhecer o 

Programa e participar dele nas suas atividades principais. 

A segunda questão envolveu as atividades de base do P.P.P. da 

Callípolis. Os que mais se evidenciaram nas respostas dos professores foram : a 

Acolhida, o Planejamento, e as Atividades de Formação. Acrescentamos um item 

como: não respondeu. O quadro 5 apresentou a configuração a seguir: 

 

Quadro 5 - Atividades de base do P.P.P da Escola e numero de participantes . 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

Observamos neste quadro que apenas os professores do Ens. 

Fundamental I, com exceção de uma, citaram as atividades basilares do Projeto da 

escola, afirmando-se partícipes destas. 

Na terceira questão, registramos uma pergunta relativa à continuidade ou 

não do referido Programa incluso no projeto pedagógico da escola. Eis o quadro 

obtido. 

 

SIM NÃO SEI AO CERTO NÃO RESPONDEU 

8 3 2 

Quadro 6: Continuidade do Programa Vive, parte do P rojeto Pedagógico da Calipolis. 

Atividades do PPP Participantes 

Acolhida 5 
Planejamento 6 
Formação 5 
Não especificou 7 
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Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

Três professores do Ens. Fundamental II marcaram não saber ao certo  se 

o Programa devia ou não prosseguir como diretriz das ações pedagógicas da 

escola. Todas as professoras do Ens. Fundamental I responderam a favor da 

continuidade do Programa. Um dos professores do Ens. Fundamental II respondeu 

afirmativamente, mesmo não sabendo citar no quadro 4 as atividades basilares do 

Programa Vive. 

Um professor novato e outro que disse nunca ter recebido informação ou 

formação sobre o Programa não responderam. A quarta questão  convocava os 

respondentes a darem sugestões sobre o projeto Político-pedagógico. Os resultados 

obtidos estão demonstrados no quadro 7: 

 

Envolvimento das Famílias Mais bem explicitado aos 
docentes  Não deram sugestões 

3 1 9 

Quadro 7 – sugestões dos professores ao P.P.P da Es cola. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

Três professores sugeriram que as famílias participassem mais do P.P.P 

da Calipolis, pois consideram que a escola sozinha “ não pode fazer milagres “ e que 

os alunos  parecem não ter limites , responsabilidade na execução das tarefas de 

casa  e da própria escola. Estes respondentes lecionam no Ens. Fundamental II. 

O mesmo professor que no Quadro 3 afirmou não ter recebido orientação 

sobre o Projeto e que faz parte do grupo do Ensino Fundamental II, foi o mesmo que 

assinalou que o Projeto deveria ser mais bem explicitado aos docentes, 

demonstrando coerência nas respostas. 

Todos os professores do Ensino Fundamental I, mais dois do ensino 

fundamental II não deram sugestões, registrando, na resposta desdobrada da 

questão 4 , que o Projeto “estava ótimo“, não sendo necessário nenhum tipo de 

mudança. Esta resposta desdobrada foi considerada e computada por nós como  

questão 5. 
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Quanto à questão 6, esta se mostrou também na modalidade mista; com 

uma pergunta de assinalar SIM ou NÃO e o desdobramento do quesito com a 

justificativa respectiva. Esta questão indagava sobre a crença dos professores de 

que a escola poderia auxiliar na construção de uma comunidade mais justa. 

As respostas estão demonstradas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - A escola pode se constituir num espaço p ara a construção de uma comunidade 
justa. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

Os professores foram unânimes em responder afirmativamente, 

apresentando como justificativa nos desdobramentos o que descreveremos na 

pesqquisa. 

Dos 13 respondentes que devolveram o questionário, 11 desdobraram a 

questão 7 e apenas dois professores responderam SIM sem desdobramento da 

questão. Apresentaremos todas as respostas desdobradas da referida questão para 

em seguida analisá-las: 

Professor 1 -  “A Escola é um ambiente educador, portanto um lugar de 

transformação. Notamos isso, aqui na escola, em pequena escala, mas, notamos. 

Enfim, é nossa mãozinha de ajuda para a construção da comunidade\ sociedade 

justa“. 

Professor 2 -  “A Escola é um espaço democrático, onde através das 

relações se constrói, se modifica a sociedade”. 

Professor 3 -  “Com trabalho conjunto. Todos juntos com o mesmo 

objetivo, transformaremos“. 

 Professor 4 -  “A Escola é um grande e importante ponto de referência e 

apoio para a comunidade local”. 

Professor 5 -  “Acredito. Tanto que estou nela”. 

SIM NÃO 
13 - 



  

141

Professor 6 -  “através de todos os funcionários da Escola é possível 

repassar valores que levam à promoção de uma consciência coletiva sobre direitos, 

deveres, obrigações etc. Que podem tornar a sociedade menos desigual“. 

 Professor 7 -  “Há referências que Escolas conseguiram fazer a diferença 

na vida de seus alunos”. 

Professor 8 -  “A Escola amplia as possibilidades e dá aos alunos a 

oportunidade de serem melhores“. 

Professor 9 -  “Trabalhando desde cedo com as crianças, vamos formando 

crianças cidadãs, mais responsáveis e questionadoras“. 

Professor 10 -  “Sim. Porque apesar de todas as dificuldades enfrentadas 

pela Escola; fatos internos e externos, ela ainda faz a diferença“. 

Professor 11 -  “A Escola se garante. O bairro é violento, mas, nós 

fazemos a diferença, senão essas crianças estariam todas na droga“. 

 Nas respostas desdobradas dos professores, podemos levantar os seguintes 

dados. 

a) Uma visão perspectiva e positiva da Escola. 

b) A consciência de que, para atingir a transformação social almejada, 

todos precisam se engajar. 

c) A escola como referência e apoio na comunidade do Tebas. 

d) A possibilidade de formar cidadãos questionadores e partícipes, desde 

a da escola. 

Quanto à análise das respostas gerais dos professores, podemos 

considerar os pontos a seguir deliberados. 

No tocante ao envolvimento na efetivação do P.P.P. da Calipolis, as 

professoras se colocaram como mais atuantes do que os professores. Das que 

responderam ao questionário, a quase totalidade afirmou conhecer e trabalhar as 

bases do Programa Vive integrado ao projeto político-pedagógico da escola. 

A maioria das que responderam da forma ora descrita leciona no Ensino 

Fundamental I, embora Hera, a diretora, afirme que o Projeto abrange também o 
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Ens. Fundamental II, o que não ficou demonstrado nas respostas dos educadores 

deste nível. 

Dos professores do Ens. Fundamental II, três se disseram novatos, fato 

que, segundo a diretora, interfere de forma negativa para o entrosamento destes 

com a proposta da escola e com os demais colegas docentes. De fato, durante o 

período da pesquisa, a Calipolis vivenciou um grave problema, com professores se 

afastando para gozar licença-prêmio, licença-maternidade e adoecimento de vários 

matizes, ocasionando dispersão, evasão e episódios de indisciplina em decorrência 

da situação que atravessavam. Algumas turmas ficaram meses sem professor, 

justificando a resposta dos educadores que se disseram novatos. 

Quanto às atividades de base do P.P.P. da instituição, a maioria dos 

respondentes citou Acolhida, Planejamento e Formação como as que reuniam mais 

docentes. A acolhida, como analisamos no inicio deste capítulo, constitui-se na 

atividade na qual o Programa Vive é explicitado, detalhado e de certa forma mais 

diretamente experienciado. Restou confirmando o acordo estabelecido entre a 

gestão e os docentes quanto à participação nas atividades que regem a dinâmica 

escolar da Calipolis. 

O grupo que se diz participante do planejamento, igualmente como da 

atividade anterior, é composto em grande parte pelos docentes do Ens. 

Fundamental I, tendo sido considerado como significativo o número de professores 

que não citou nem se situou em nenhuma das atividades do Projeto. 

Em relação ao que os professores indicaram como Formação, foi-nos 

explicado pela diretora tratar-se dos “espaços de encontro”, aos quais Perséfone se 

reportou durante a entrevista e que agrega os educadores uma vez a cada mês para 

que falem de si, dos planos e expectativas quanto à vida e ao seu trabalho, sempre 

encerrado com um lanche. Também nessa atividade, a maior participação é de 

professores do Ens. Fundamental I. Podemos daí depreender que o trabalho de 

conscientização, envolvimento e formação relativos ao Programa Vive, inserido no 

P.P.P. da Calipolis, parece ser mais efetivo junto aos professores das primeiras 

séries do Ensino Fundamental, grupo do qual fazem parte Calipso e Perséfone. 

Esta afirmação pode ser visualizada no quadro 6, quando todas as 

respondentes do citado grupo defenderam a continuidade do Programa, em 
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contraposição ao que revelaram os demais respondentes, docentes do outro nível 

escolar que não responderam ou que demonstraram insegurança em se posicionar, 

optando pelo cômodo “não sei ao certo”. 

No item em que foi solicitado aos docentes que apresentassem sugestões 

visando ao aprimoramento do P.P.P. da escola, o que obtivemos foi o seguinte:  

- Todos os professores do Ens. Fundamental I mais dois do Ens. 

Fundamental II não deram sugestões, sob a alegação de que o mesmo funcionava 

bem no atual formato. 

- Três professores do Ens. Fundamental II sugeriram um maior 

envolvimento por parte dos familiares dos alunos no projeto político-pedagógico da 

escola e na vida escolar dos seus filhos, principalmente na realização das tarefas de 

casa (não foi sugerido nenhum tema referente a valores). Apenas um professor 

sugeriu que a Escola melhor inteirasse os educadores a respeito da essência do 

P.P.P. para que pudessem colaborar e envolver-se nele de modo mais efetivo. 

- Um dado observado por nós e demonstrado no quadro 8 foi a 

unanimidade com que os professores responderam, tendo ou não conhecimento do 

Programa Vive e do teor do P.P.P, positivamente quanto à escola se constituir num 

espaço favorável para a construção de uma comunidade mais justa, despertando em 

nós os seguintes questionamentos: a crença apresentada pelos professores 

independe da existência de um Programa envolvendo valores como no caso de 

Calipolis? 

- De onde trazem os educadores, este tipo de concepção? Em que espaço 

isto lhes foi introjetado ou mesmo construído? Nos centros de formação? Na 

vivência social? Nas leituras acadêmicas? Ou será que a atmosfera moral vigente na 

Callípso poderia ter interferido no modo de pensar desses sujeitos quanto ao 

potencial transformador da escola? 

- As respostas desdobradas dos professores que transcrevemos 

anteriormente com as falas dos 11 sujeitos podem nos fornecer alguns sinais entre 

ingênuos e ufanistas pareceres como: “...nós fazemos a diferença“ ...sem uma base 

mais consistente, inspirados nas preleções das acolhidas, analisadas no inicio do 

capítulo, quando a diretora repete várias vezes este jargão, e a visão habermasiana 

(1971) de que o homem e o mundo têm chance de vir a ser; como nas respostas dos 
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professores 1,2,3,4,6,8 e 9, que demonstram a existência de dois grupos distintos 

que compõem a Calipolis: o dos utopistas e o dos socialmente integrados, não 

querendo dizer com isso que um tenha prevalência sobre o outro.  

Nota-se, entretanto, que o grupo militante no Ensino Fundamental I, das 

séries iniciais, portanto, parece mais envolvido e mais conhecedor dos princípios 

que regem o P.P.P. da escola; da mesma forma como ficou explicitado pelas 

respostas dos docentes serem: a Acolhida, o Planejamento e os “Espaços de 

Encontro” (formação), como as atividades nas quais as diretrizes do Programa Vive 

são repassadas de forma mais direta, explícita e intencional pelo grupo defensor da 

abordagem. Restou demonstrada também a existência de uma lacuna na inclusão e 

na formação dos professores do Ens. Fundamental II, no que diz respeito ao projeto 

político-pedagógico da instituição, contradizendo, assim, a afirmação de Hera de que 

na Calipolis todos os professores conhecem e participam do Projeto e vivenciam 

igualmente as prerrogativas do Programa Vive, o qual analisaremos posteriormente 

com base nos documentos oficiais da escola.  

   

4.5 Observações nas salas de aula de Calipso e Pers éfone 

 

Após um período de observação das atividades gerais da Calipolis, como 

recreio, merenda no refeitório, conversas na sala dos professores, festas de 

aniversário, acolhidas, de acordo com o que havíamos planejado no cronograma da 

pesquisa, tornamo-nos familiares ao quadro de professores e funcionários da escola, 

assim como não éramos mais estranhas às crianças que nos saudavam com certa 

simpatia. Iniciamos os procedimentos de aproximação das salas de aula dos sujeitos 

principais da investigação. Nessas ocasiões, foi observado o clima do ambiente 

onde os alunos conviviam mais diretamente , entre si e com a professora, com o 

intuito de detectar a atmosfera moral vigente, uma das categorias da investigação. 

Até que ponto a atitude das duas professoras – Calipso e Perséfone – em 

suas respectivas classes efetivava a escuta ativa, o movimento dialogal, o respeito 

às demandas infantis e o envolvimento com a aprendizagem holística de seus 

alunos? Consideramos holística, a aprendizagem integral e integradora do sujeito 

consigo mesmo, com seu mundo, com o cosmos, como se encontra registrado no 
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projeto político-pedagógico da escola, tendo como base as diretrizes do Programa 

Vive em sua transversalidade. 

Segundo Moreira e Caleffe (2008), a observação pode ocorrer de forma 

sistemática e de acordo com o modelo participante. No primeiro caso, na 

observação sistemática, o pesquisador assume uma posição à margem dos eventos, 

enquanto na observação participante, como a denominação sugere, o pesquisador 

passa a tomar parte nos eventos, incluindo-se neles. 

Na investigação sob relatório optamos pelo primeiro modelo, pelo fato de o 

objetivo particular da pesquisa ser o de verificar e compreender como a escola 

trabalha o Programa de Valores para formar cidadãos partícipes dos movimentos da 

sociedade, conhecendo seus direitos, exercendo seus deveres com 

responsabilidade e consciência, geradores, portanto, das tão sonhadas e propaladas 

transformações sociais e de uma comunidade justa, que é no que acredita o grupo 

de educadores que segue e adere a essa proposta na Calipolis. 

A observação sistemática constitui uma técnica de coleta de dados, a qual 

deve ser introduzida após as estratégias mais interativas, como o fizemos e 

descrevemos anteriormente com as entrevistas, dando a conhecer aos sujeitos da 

pesquisa nosso objetivo naquele locus.   

Para Moreira e Caleffe (2008) esse tipo de observação torna-se mais 

eficaz e completo se a instituição autorizar o pesquisador a filmar e gravar os 

eventos a serem analisados ou mesmo se existir a possibilidade de ele isolar-se dos 

sujeitos, postando-se em um ambiente com uma espécie de vidro que impeça que 

sua presença seja notada por quem está sendo observado.  

Como não obtivemos a referida autorização para filmar ou gravar sob, a 

alegação de preservar a privacidade e identidade de professores e alunos da escola, 

e pelo fato de a segunda opção ser completamente inviável do ponto de vista 

infraestrutural da Calipolis, realizamos a atividade de modo mais conservador, 

registrando manualmente toda uma gama de fenômenos e manifestações que fluíam 

a todo momento, exigindo de nossa parte um apuro maior, uma concentração 

redobrada, do que a tecnologia nos pouparia.  

Esta apuração, no entanto, não nos tirou o arrebatamento, a emoção, a 

apaixonante experiência de contactar diretamente com o fenômeno, chegando 
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muitas vezes ao esgotamento físico e mental pela ânsia de nada perder. Não 

deixávamos escapar um detalhe que fosse significativo para o que buscávamos, um 

olhar, um riso atravessado; tudo era anotado, lido e relido. 

Necessário, porém, se tornou estabelecer parâmetros e limites a nós 

próprias com a elaboração de uma espécie de roteiro técnico para impedir que os 

dados se dispersassem, para que evitássemos com isso os juízos de valor, com o 

qual todo mortal pesquisador se debate e entra em luta corporal para não sucumbir 

às próprias elucubrações, em nome da fidedignidade e da validade perseguidas nos 

trabalhos científicos. 

Portanto, determinamos os comportamentos que deveriam ser 

observados, tendo como base as categorias da pesquisa, no caso específico da 

atividade, a atmosfera moral e as atitudes descritas no P.P.P. da escola, 

enumerados anteriormente neste trabalho. Determinamos, também, os sujeitos a 

serem observados: as duas professoras das primeiras séries do Ensino 

Fundamental que lecionavam para as crianças na “idade da razão“, sete-oito anos 

de idade, segundo a definição piagetiana, período já descrito por nós na seção 2 

desta tese, como sendo de grandes possibilidades e fertilidade para a construção da 

consciência moral, da moral do “bem“, de acordo com o mesmo autor. 

Além das duas professoras, a diretora, Hera, também seria observada, 

quando dos encontros com os alunos para mediar-lhes situações de conflito e que 

descreveremos mais adiante. 

Outro aspecto definido no roteiro referia-se ao local onde as observações 

seriam efetivadas, o cenário que seria natural, sem nenhum tipo de artifício ou 

manipulação por nenhuma das partes envolvidas na atividade. Alunos e professores 

estariam em sala de aula e a diretora em seu gabinete, que também faz as vezes de 

secretaria. 

Ficamos conscientes, no entanto, de que a simples presença do 

observador pode afetar o comportamento dos sujeitos, tornando-os a principio 

ansiosos, mostrando um comportamento diferente do usual, principalmente ao notar 

que o observador faz registros e anotações ao mesmo tempo que aparenta 

impessoalidade e reserva. 
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Especificamos, também, quantas observações seriam realizadas, sendo 

comunicado um número aproximado aos sujeitos para que a ansiedade natural 

nessas situações, fosse amenizada. Uma variável, porém, foi incluída neste item, 

que seria o dia ou dias exatos em que estaríamos em sala de aula. Optamos por 

omitir esta informação para que os professores não preparassem atividades 

especiais, quando da nossa visita, percebendo imediatamente a justeza dessa 

medida ao escutarmos, da parte das professoras, colocações como as que 

descreveremos abaixo: 

“– Ontem, nós fizemos uma atividade tão legal! Eu pensei que você 

viesse” ou: 

“– Você perdeu, não foi pessoal (dirigindo-se às crianças e ao 

pesquisador). Acabamos de fazer uma dinâmica tão animada. Coisa nova de um 

curso que fiz na Prefeitura.” Voltando-se novamente para as crianças, instigou: 

quem gostou levante a mão!“ 

Na verdade, não chegamos a contabilizar o número preciso das 

observações, mas estas aconteciam todos os dias; uma vez numa sala, outra feita 

com a diretora, retornando em seguida para a sala do dia anterior ou alterando os 

planos. 

O modelo do protocolo que utilizamos baseou-se numa adaptação 

proposta em Herbert (1975) anexado ao final da pesquisa. 

O protocolo constava do seguinte: Dia da observação. Local da 

observação. Duração da observação. Turma observada. Anotações descritivas. 

Anotações reflexivas. 

Retiramos algumas das muitas observações que realizamos, 

intencionalmente, pelos dados significativos que nos revelaram e interferiram 

diretamente nos dados conclusivos da pesquisa, cruzados com outras coletas 

efetivadas por nós, quando das entrevistas, testes kohlbergianos, histórias de vida 

dos professores, questionários, dentre outros.   

Após cada período de observação, um tempo era reservado na própria 

escola para reler as anotações, clarificá-las para nós próprias e complementar o que 

parecia incompleto. Em algumas situações, os registros eram inteiramente 
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inutilizados por falta de precisão, por dúvida ou no caso de falta de espaço ou 

oportunidade de fazer a releitura de imediato. 

Após este procedimento, as anotações temporárias passavam à categoria 

de anotações permanentes que seriam selecionadas para figurar no corpo do 

trabalho. 

Desse modo, portando o protocolo e a prudência que a ocasião 

demandava, chegamos à sala de Calipso, logo após o término do recreio. 

Bastante espaçosa para as 28 crianças que assiduamente compareciam 

sob pena de perder a vaga e a matrícula, a sala de Calipso parecia organizada. 

Nada estava fora do lugar, grandes painéis com frases referentes ao Programa Vive 

e à data comemorativa alusiva ao dia das mães. Dentre as mensagens escritas com 

a bela letra da professora, liam-se as seguintes: “As crianças dessa sala são 

responsáveis“. “As crianças da Tia Calipso se garantem“. 

“A Escola Calipolis é nosso pedaço doce...”. 

As carteiras estavam organizadas uma atrás da outra. Os alunos 

escreviam alguma coisa, de cabeça baixa. A professora apenas notou nossa 

presença ao pé da porta, quando os alunos começaram a chamar-lhe a atenção: 

“– Tiiia...aquela mulher...! “ 

“– A mulher que tu disse que vinha ver como a gente tava se 

comportando!...” 

Aparentando naturalidade, Calipso levantou a cabeça, dirigindo o olhar 

para a porta onde nos encontrávamos, e exclamou: 

“– Ah!... vá entrando... você não ia primeiro na sala da Perséfone? Já foi 

lá?” 

Continuou a falar, fazendo trejeitos com a boca enquanto se levantava 

para nos saudar: 

“– Primeiro eu, né? Tu já gosta de mim!...”. 

Nesse intervalo, as crianças começaram a se agitar, ficando em pé, saindo 

dos seus lugares, conversando, rindo, interrompendo a atividade que estavam a 

executar antes de nossa chegada. 
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Um dos alunos apontou para o colega que se postava ao seu lado com a 

agenda na mão, denunciando: 

“– Hei... Hei...esse aqui é o Hércules. Ele é o mais danado... Pode anotar 

no caderno que a senhora vai mostrar para Tia Hera!” 

Recebeu um safanão por parte do delatado, caindo ao chão sob os risos 

dos demais alunos e o olhar fulminante da professora que, ajudando a levantá-lo, 

bastante irritada gritou: 

“– Chega! Chega! Chega. Já se mostraram demais. Nunca viram gente, 

não? Então, olhem bem pra ela. Arregalem bem os olhos, assim (arregalando os 

próprios olhos). È melhor irem se acostumando, pois, todo santo dia ela vem para 

nossa sala. Entenderam?”. 

Tivemos a sensação de que a professora, enquanto nos apresentava à 

turma daquela maneira, nos empurrava e nos puxava para o centro da sala, sem 

conseguir esconder sua irritação. Observamos também que, previamente, Calipso  

devia ter se referido à nossa visita como sendo algo “ encomendado” pela Direção, 

com o intuito de vigiá-los. Como as crianças pareciam ansiosas ante a ameaça que 

representávamos, revelaram imediatamente os sentimentos, como se dissessem: 

“sabemos por que você veio!...”. 

Conversamos com a professora sobre o que percebemos, exprimindo para 

ela o inconveniente daquele tipo de visão sobre nossa presença que poderia 

interferir nos resultados que buscávamos. 

Calipso negou o que chamou de “impressão sua” e que aquilo era “coisa 

de criança”, assegurando que podíamos deixar com ela que contornaria o “mal-

entendido“. 

Em seguida, com a observadora, já acomodada ao lado da mesa da 

professora, Calipso dirigiu-se para perto das crianças, caminhando entre as 

carteiras. 

Apagou as escritas de uns, apontou para as linhas da agenda de outros, 

retornando para junto do quadro com o apagador na mão direita: 

“– Terminaram de copiar?“ perguntou aos alunos que em coro 

responderam com um sonoro, não. 
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“– Ave Maria!”, exclamou a professora.  

“– Na hora de copiar é aquela moleza... Na hora de conversar, é num 

instante!“. Falava nessa ocasião, sem a raiva anterior, com o tom de voz mais suave 

e um sorriso brincalhão. As crianças, por seu lado também riam, olhando para a 

professora e para nós que nos mantinham escrevendo, enquanto observava o 

fenômeno que eclodia... 

Calipso, porém, mais uma vez ameaçou: “– Vou apagar...”.  Indiferente 

aos clamores de não, Pêra aí... tiiia, só falta um pouquim...não...” vindos de todos os 

cantos da sala. A professora, como num passe de mágica, fez desaparecer do 

quadro letra por letra, palavra por palavra. Balançava os cabelos com aquele gesto 

nervoso que marcava seus momentos de enfado e constrangimento, antes 

apresentado quando a entrevistávamos na sala dos professores. 

Uma menina magrinha, sentada ao fundo da sala, começou a chorar 

baixinho, segurando um lápis com a ponta quebrada. Calipso voltou-se para ela e 

perguntou com irritação:  

“– O que foi, manteiga derretida? Ai...ai..ai. De novo? O que foi criatura de 

Deus? 

A menina, sem responder, continuou choramingando. 

Um dos colegas de sala dirigiu-se à professora na busca de elucidar o 

ocorrido: 

“– É que ela não copiou, tia ela tava...!” O menino foi bruscamente 

interrompido por Calipso: 

“– Você é o advogado dela? Eu to falando com você? Ela não tem boca, 

não? Então, deixe que ela responde!”. 

O menino calou-se, envergonhado. Calipso, por seu lado, dirigiu-se ao 

local onde a aluna estava e solicitou: 

“– Me dá ai, menina a agenda que eu copio o resto”. Como a criança 

permaneceu imóvel, a professora tornou a insistir: 

“– Me dá, lesada.”. Arrancou a agenda da mão da aluna, que redobrou as 

lágrimas, dessa feita chorando mais alto. 
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Calipso parecia inquieta, agitada. Qualquer movimento das crianças era 

suficiente para que soltasse um grito ou batesse na mesa,balançando mais e mais 

os cabelos. 

O clima, do ponto de vista emocional, era bastante tenso. O estado de 

espírito e o humor da professora atingiam a todos. A sala de aula abafada, apesar 

dos dois ventiladores de teto estarem ligados, parecia mais uma masmorra. No rosto 

das crianças, o suor pingava e eles pediam para beber água a todo instante, o que 

era concedido a uns, mas a outros não. 

Aproximava-se o final da aula. Eram quase 11 horas da manhã e a tarefa 

de casa ainda não fora explicada. Sentados em suas carteiras, os escolares 

receberam cada um uma folha de papel contendo a tarefa de casa, que deveria ser 

feita com a ajuda da mãe, como fez questão de frisar a professora. 

Um dos alunos levantou a mão: 

“–Tia, minha mãe trabalha. Ela não pode me ensinar!”. 

A professora replicou: 

”– Menino, tu fica só? Não tem irmão, avó, uma tia que te ajude? Tem sim, 

que eu sei. Você ta é com preguiça! “ 

O aluno retrucou: 

“– Mas, tu disse mãe, tia...!”. 

“– Engraçadinho... você entendeu.” Rebateu a professora. 

A menina que não copiou a agenda permaneceu de cabeça baixa, 

enquanto o aluno do diálogo acima não pareceu se importar com a admoestação de 

Calipso. 

Após explicar a tarefa, que era de Matemática, a professora sugeriu que 

as crianças organizassem as mochilas e abaixassem as cabeças, enquanto a sirene 

da escola não tocasse. Alguns obedeceram prontamente as ordens de Calipso, 

enquanto outros conversavam e riam com seus colegas mais próximos. 

A mestra completou o que faltava para ser copiado na agenda da aluna 

que continuava de cabeça baixa, em silêncio. Calipso foi até à criança, colocou a 

agenda em cima da mochila dela e sem olhá-la diretamente, falou: 
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“– Toma a agenda. Não precisa desse choro!”. 

A sirene soou. As crianças em tumulto deixaram a sala. Umas se 

despediam da professora quando saiam, enquanto outras, a maioria, sequer a ela se 

dirigia. 

A professora pareceu não valorizar esse ritual, voltando as costas para 

aquela turba, como se procurasse algo em seu armário. 

Ao tentarmos uma saudação, um esboço de despedida, um 

agradecimento pela acolhida em sua sala, Calipso, ainda mergulhada no armário, de 

costas permaneceu, murmurando um “ciao” entre dentes, que nos levou a registrar, 

logo depois, no espaço do protocolo destinado às anotações reflexivas, uma pérola 

de Quintana (2000), que dizia o seguinte: “o abandono não mata o jardim, o que 

mata o jardim é o olhar indiferente de quem por ele passa“. 

O olhar ou o não olhar da professora nos matou um pouco naquela manhã 

quente e úmida. Como estariam se sentindo aquelas crianças que sequer foram 

acompanhadas pela mestra até a porta da sala para ouvir um “até breve”, ouvir dela 

alguma alvíssara, pelo menos por ocasião da despedida?  

Envolvida nestas reflexões, deparamos um cartaz afixado na sala dos 

professores que trazia os seguintes dizeres: “Aqui na Calipolis formamos cidadãos 

muito amados, para que saibam no futuro ser pessoas solidárias e felizes”. O que 

nos surpreendeu, no entanto, foi o fato de logo abaixo, encabeçando uma lista de 

assinaturas de adesão ao que pregava o cartaz, estava o nome de Calipso, numa 

caligrafia bem delineada,firme e altiva como a própria dona. 

Naquela primeira observação na sala de Calipso, o que verificamos foi 

uma espécie de relação professor-aluno baseada na ameaça, na ironia, na falta de 

afeto, em que a professora não chamava sequer as crianças pelo nome, referindo-se 

ou dirigindo-se a eles como: “menino” e “menina”.  

Certamente, a nossa presença que chegou em data não precisada, de 

modo intencional como descrito anteriormente, desestabilizou a professora, que não 

conseguiu conter a insatisfação com o que parecia considerar como  uma 

intromissão em seus domínios... Calipso deixou escapar este tipo de sentimento em 

situações como, por exemplo: quando segurou no nosso braço com maior vigor que 

o necessário, conduzindo-o ao centro da sala e externalizando seu desconforto com 
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as palavras seguintes: “– Já viram? Pois, é... ela agora vem todo dia, todo santo dia, 

(enfaticamente)... vão logo se acostumando“; assim agiu como se falasse para si 

própria, para ir se habituando com a nova realidade em sala de aula. A irritação 

patente com todo e qualquer comportamento manifestado pelas crianças também 

serviu de indício de que a educadora reagia à nossa presença, ignorando que 

aquela novidade, também, estava interferindo nos sentimentos e condutas dos 

alunos. 

Desse modo, todos os princípios norteadores para a criação de uma 

“atmosfera moral“, na visão kohlberguiana, foram, por aquela ocasião, distorcidos e 

até negados. O ethos da Calipolis, como definido no projeto político-pedagógico 

parecia tomar outra forma, uma configuração diferente. Ali, ao contrário do que 

Calipso confirmava no cartaz da sala dos professores, as crianças não eram 

amadas, respeitadas, sendo inclusive o aceno de solidariedade e compaixão da 

parte de um dos alunos: “– É porque ela não copiou a agenda...” referindo-se à 

colega que chorava, ser sufocado peremptóriamente com uma explosão descabida 

de ironia: 

“– Você é advogado dela?”... 

Nosso desejo era de não mais voltar àquele ambiente que mais parecia 

uma “caixa de crianças”, uma “câmara de gás“, onde as manifestações infantis eram 

coibidas de forma asfixiante, pelo modo como o processo educativo era conduzido e 

gerenciado. 

Em nome da pesquisa, do amadurecimento que o ato de investigar prouz 

em cada sujeito que busca e persegue a verdade por detrás do fenômeno, voltamos 

ao campo. 

Embalada no pensamento de Alberto Camus (2002, p.32), que nos 

encorajou, escrevendo que “A verdade precisa ser construída, desvelada e 

anunciada com inteligência e método, pois, no final a máscara se transforma em 

rosto“, era isto o que realmente buscávamos. 

Revestida desse critério ético, retornamos após dois dias de ruminação 

acadêmica à escola Calipolis, desta vez para a sala de Perséfone, buscando 

observar qual a atmosfera naquele novo espaço a desvendar. 
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Após a atividade de acolhida, no período da tarde, dirigimo-nos à sala de 

Perséfone. Esperamos, no entanto, que a professora acomodasse as crianças. 

Insinuamo-nos pela porta, pedindo licença e dando boa-tarde às crianças que, de 

pronto, retribuíram com curiosidade. 

Perséfone foi ao nosso encontro, apresentou-nos aos alunos, falando de 

nossos propósitos, dizendo o nosso nome, indagando deles se haviam aprendido 

nosso nome, que as crianças repetiram como num coro ensaiado.  

Segurando no nosso braço, Perséfone perguntou aos alunos se eles 

aceitariam de bom grado a nossa presença na sala deles, dizendo também dos 

nossos propósitos e objetivos em estar na Calipolis. Embora demonstrasse simpatia, 

a professora estava um tanto ansiosa, o que se fez notado pelo leve tremor em suas 

mãos. 

Com o aval das crianças, Perséfone nos indagou sobre o local mais 

propicio para nossa tarefa de observação. Optamos pelo fundo da sala, de onde 

teríamos uma visão da classe como um todo. 

As carteiras estavam dispostas em circulo e a professora trabalhava o som 

de algumas palavras, em forma de jogo. Os alunos, atentos, participavam, riam e 

olhavam para trás onde nos encontrávamos. 

Ao final da atividade, que teve a duração de 30 minutos, enquanto 

desfaziam o círculo, alguns alunos se acercaram de nós, curiosos pelo que 

registrávamos no protocolo de observação. A professora não impediu a aproximação 

e mais e mais crianças se aproximaram de nós, iniciando-se o seguinte diálogo: 

“– Olha a tarefa dela Ma... (macho)!”, admirando-se com a quantidade de 

escrita. 

“– Né tarefa não, doido”. O outro observou entre curioso e abismado, 

dirigindo-se a nós pelo nome que mostrou ter guardado de memória: 

“– Hei, falando o nosso nome, isso né tarefa não, né? É dizendo como é 

nois, né?”. A criança percebia com este tipo de observação que estávamos ali para 

conhecer-lhes o trabalho e que nossa tarefa diferia da tarefa deles. 

Diante do nosso sorriso dado como resposta, o mesmo aluno completou 

sua impressão da seguinte maneira: 
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“– Num disse... Ma... (macho) que não era igual?... olha aqui...” apontando 

para o papel que preenchíamos. Os dois, mais o restante que nos cercavam, 

começaram a rir. 

Nesse momento, a professora se aproximou perguntando: “– O que que 

vocês estão curiando aí? Estão vendo como ela (falando nosso nome) escreve 

muito!. Daqui a pouco são vocês que estarão escrevendo assim...”. Disse isso com 

um sorriso que foi correspondido com um “ êita”! por parte das crianças. 

Com esta atitude, Perséfone transmitiu às crianças o quanto acreditava 

que eles fossem capazes, denotando o que a teoria mostra como sendo a confiança 

na expansão de si, propalada nos escritos de De La Taille (2009) e que consta no 

P.P.P. da Calipolis. 

Gerou-se uma certa excitação entre os alunos diante de tudo o que estava 

acontecendo a nossa presença, as palavras da professora. Perséfone pediu que 

todos se sentassem, pois ia mostrar a eles o caderno de registro e o protocolo que 

portávamos, tecendo algumas considerações sobre o volume do material, do como 

era pesado e da quantidade de escrita... 

As crianças pareciam se divertir com a cena. Algumas balançavam as 

pernas, outras colocavam a mão na boca. Nenhuma delas indiferente àquele 

momento lúdico, inventado pela professora e de forte simbologia para quem estava 

em processo de construção do conhecimento e do “aprender a aprender”. Ao 

observar este momento pedagógico na sala de Perséfone, pudemos vivenciar o que 

Rey (2002) define como competência transversal, que constitui um construto 

organizado com base numa intencionalidade e que vai além de qualquer conteúdo 

ou matéria que a escola veicula.  

Segundo o mesmo autor, com essa Pedagogia da intenção, o professor 

desenvolve junto aos alunos uma espécie de consciência de sua consciência, que é 

uma das funções da escola, por vezes esquecida. Isto os levam, aos alunos e ao 

próprio professor, a dar sentido àquelas situações escolares que não representam 

senão situações à espera de sentido. 

Perséfone mostrou para eles que todos podemos aprender, sinalizando 

com uma perspectiva positiva do que eles poderiam conquistar, intencionalmente, 

sem nenhuma referência moralizadora ou arrogância professoral. 
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Após devolver-nos o caderno, a professora deu inicio à explicação da 

tarefa de classe que deveria ser executada em duplas. Enquanto os alunos faziam a 

atividade, Perséfone sentou-se ao nosso lado, tecendo comentários sobre os alunos 

e sobre a reação deles diante de tantas palavras escritas e que eles tinham tanto 

desejo de se apropriar, de ler e escrever de forma fluente. 

O clima entre os sujeitos parecia tranquilo. Os ventiladores funcionavam 

velozes e barulhentos; nenhum conflito aparente se evidenciava durante aquelas 

horas da tarde. 

Um dos alunos deixou o seu companheiro de tarefa e abriu um pacote 

contendo algum alimento cujo teor não identificamos. O colega foi falar para a 

professora o que estava acontecendo, mas Perséfone pareceu fazer vista grossa. 

Outra criança admoestou: “– A gente tem hora aqui nessa sala ou não? Agora é 

hora de merenda?”, direcionando o olhar para a professora, que permaneceu 

indiferente ao reclamo de mais uma criança. O menino lanchava, concluiu sua 

atividade gastronômica, sem constrangimento. E, de forma explícita, limpou a mesa 

e voltou para perto do colega para continuar a tarefa que deixou inconclusa. 

Houve vários episódios de delação e sempre uma atitude de expectativa 

em relação à reação da professora que parecia não ouvir o que as crianças falavam, 

ocupando-se em verificar as tarefas duplas. 

Voltando-se para os alunos, Perséfone comentou: “– Oh ventinho bom, né 

pessoal?”. Referindo-se a uma leve brisa que entrou sala adentro. As crianças 

apenas sorriram. Recolhidas as tarefas e diante de um certo burburinho surgido 

entre as crianças, a professora desenhou um ponto vermelho no quadro de fundo 

branco. Os alunos voltaram a atenção para as palavras da mestra dirigida a eles. 

“– Turminha... ô turminha... que está neste ponto vermelho? Será que tem 

algum menino aqui? Ou será alguma menina: estou curiosa para descobrir... 

O significado do ponto vermelho não nos foi explicado. Pensamos tratar-

se de um código comum à sala, com significado compartilhado pelo grupo, pois aos 

poucos eles foram voltando à calma. 

Em seguida, a professora indagou se eles preferiam fazer outra tarefa de 

Matemática ou realizar uma atividade. Ela mesma se posicionou: “– Eu 
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particularmente preferia uma atividade, pois vocês fizeram nesse instante uma 

tarefa”. O que vocês acham? 

Antes dos alunos responderem, o telefone celular de Perséfone toucou. 

Ela pediu licença para atendê-lo e, diante da turma, conversou com alguém por dez 

minutos marcando um encontro. Concluiu a conversa e voltou a perguntar: atividade 

ou tarefa? 

As crianças preferiram atividade, que foi colorir com lápis de cera, 

desenho livre. A atividade foi feita nas mesas e no chão. Uma das meninas deitou-se 

na mesa sem participar da atividade, mas a professora não chamou sua atenção. 

Enquanto pintavam, uma criança falou que ia embora para Paracuru (no 

litoral norte do Ceará), pois o pai queria matar a mãe. A professora mostrou-se 

solidária com a criança, que relatou o fato sem chorar, desejando-lhe boa sorte, mas 

queria conversar com ela posteriormente. 

Após a atividade de pintura, as crianças seguiram para o recreio e 

Perséfone convidou-nos para tomar um café e conhecer o “Restaurante” onde as 

crianças lanchariam. 

Enquanto caminhávamos em direção ao refeitório, uma das crianças deu a 

ela (professora) o desenho colorido e assinalado com um coração. ela agradeceu, 

parecendo satisfeita. 

Naquela mesma tarde registramos no protocolo de observação sobre a 

sala de Perséfone, utilizando-nos de uma afirmação ilustrativa muito comum nos 

textos de Gilligan (1982, p.74): “Aquela mulher parecia carregar em si a essência do 

cuidado”. 

Perséfone parecia envolver seus alunos com um olhar cuidadoso, 

carinhoso e afetivo. Parecia inclusive estender esse olhar a nós que incluiu no seio 

daquela sala uma hospitalidade, que Morin (2000) chama de universal, que 

reconhece ao outro o direito de não ser tratado como inimigo. Foi o que ocorreu 

conosco na sala de Calipso. 

O fato de consultar as crianças sobre nossa permanência na sala que era 

deles configurou-se num ato de respeito, na escuta ativa descrita nos documentos 

oficiais da Calipolis. 
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A professora também demonstrou tolerância diante do assédio das 

crianças ao nosso que fazer, que naturalmente produzia curiosidade e expectativa, 

pela “intromissão”, pela invasão de seu território, pela atitude incomum para eles de 

postar-se ao fundo da sala a escrever incessantemente, sem dirigir-lhe a palavra, 

sem participar ativamente do movimento corriqueiro de suas aulas. Quem seria? 

Quanto tempo ficaria ali, naquele incômodo silêncio de escriba? 

Perséfone, habilmente e de forma ilustrativa, respondeu-lhes 

pacientemente essas questões ou parte delas. 

Não seríamos nós a ceifar-lhe a espontaneidade infantil, a emudecer-lhes 

as falas, os risos, de roubar-lhes a cumplicidade patente, já instalada anteriormente 

à nossa chegada. 

A professora parecia ser pessoa como eles, ao ponto de experimentar e 

compartilhar com eles o frescor e a delícia de uma brisa numa tarde quente (“– ô 

ventinho bom, né pessoal?), pareceu-nos, ao mesmo tempo, permissiva, não 

mediando situações contingentes, porém importantes de mediar, como de quando o 

aluno lanchou fora do horário ou quando a aluna se derreou na carteira como se 

fosse dormir às vistas da mestra que sequer se deteve para indagar o que se 

passava. Seria receio de parecer repressiva na nossa presença? Ou seria ela uma 

educadora laissez-faire? a qual tudo será permitido, incluindo-se ela ao atender o 

telefone celular no horário de trabalho, subtraindo dez minutos do tempo didático 

daquelas crianças de Tebas, um bairro tão carente de estímulos culturais e 

aprimoramento cognitivo. 

Apesar de todas essas observações reflexivas, o ambiente da sala de aula 

parecia harmônico. As crianças eram atentas às explicações e às propostas da 

professora. Não existiam enfeites pelas paredes, nenhum cartaz, nenhuma frase 

referente ao Programa Vive; mas nenhum episódio de humilhação, ironia. Os 

princípios do programa pedagógico pareciam internalizados na relação professora-

alunos, alunos-alunos. Uns eram educadores dos outros. “– Nessa sala não tem 

hora para merenda?”, admoestava a menina diante do colega que lanchava antes 

dos demais. Era a autonomia se pronunciando, a cidadania buscando espaço, voz e 

vez. 
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Após uma semana, retornamos à turma de Calipso. Do mesmo modo que 

agimos com Perséfone, aguardamos que Calipso iniciasse as atividades após a 

acolhida e nos apresentamos à porta da sala, ainda temerosas do que nos 

esperava.  

A professora, ao nos ver, foi até a porta, não nos convidou a entrar e com 

um sorriso, falou: “– Mulher, eu nem sei se vale a pena você ficar hoje, pois é só 

revisão!”. 

A princípio, o ímpeto foi de darmos um passo atrás e irmos embora, mas 

decidimos por ficar, o que deixou Calipso intrigada. 

“– Tem certeza? É como eu lhe disse. Eles vão só escrever... Você é 

quem sabe...”. 

Entramos, sorrimos para as crianças que trabalhavam em dupla, de fato 

escrevendo. Os ventiladores sufocavam a fala das crianças e tivemos que nos 

colocar mais perto das duplas para observar-lhes os diálogos, olhares e 

movimentos. 

Calipso permaneceu sentada, penteou os cabelos que prendeu no alto da 

cabeça, abanando-se inutilmente com as mãos e reclamando do calor. 

De repente, um aluno começou a cantar uma música que tocara durante a 

acolhida daquela manhã:  

“– Vamos construir uma ponte em nós, 

Pra ligar seu coração ao meu. Um amor 

em meio a nós...”.  

Escrevia e cantava. A professora sentada em sua mesa falou: 

“– Hei, Hércules, tá é inspirado hoje!” Quero ver esta tarefa como vai sair!”. 

O menino deu um sorriso e começou a cantar a mesma canção, desta vez 

“macaqueando”, fazendo careta, rindo e pulando... Os colegas então principiaram a 

gargalhar sem sair de seus lugares, assistiam às performances de Hércules que 

diante da platéia se exibia mais e mais. 

“– Valha!”. Disse Calipso. 

“– O menino surtou!”. Falou, dirigindo-se a nós. 
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Levantou-se e os risos cessaram. As crianças retomaram as tarefas em 

duplas; apenas Hércules permaneceu de pé. Vendo que a professora se aproximava 

com passos firmes, correu para o fundo da sala, cantarolando: “– Nem me pega, 

nem me pega...”. Calipso apertou o passo e Hércules correu dessa vez em outra 

direção, para próximo da porta de saída. 

Os colegas se divertiam com a perseguição e Hércules, com a agilidade 

de seus oito anos de idade, driblava a professora, que trincava os dentes sem dizer 

uma palavra. O menino quase fora capturado por Calipso sob gritos de pega, pega e 

corre, corre... 

Hércules gargalhava com o lápis na mão, desdenhando da raiva da 

professora que, desistindo de persegui-lo, trancou a porta a chave, fechou as 

janelas, desligou os ventiladores e apagou as luzes da sala. A criança então 

começou a gritar: “– Não tia! Tranca não! Gritava e chorava, parecia desesperado, 

chutando a porta, batendo nas janelas, pedindo socorro, suando vermelho com os 

olhos esbugalhados... “Por favor!”. 

Calipso hirta, fria como uma pedra, parecia insensível ao pavor que 

Hércules demonstrava dentro da sala escura, hermeticamente fechada. A réstia de 

luz que entrava pela janela parecia densa, pesada, turva. 

Sentimo-nos todos na encenação de uma película de terror. O menino 

corria de um lado para o outro e já rouco clamava para que a porta fosse aberta. Os 

colegas, então todos em silêncio, acompanhavam perplexos aquele sinistro quadro 

que nos custa inclusive a relatar. 

Paralisadas, não sabíamos o que fazer: abraçar aquela criança em pânico 

e desautorizar a professora? Dirigir-se a ela para que abrandasse a pena imputada 

ao menino por ter principiado com os acordes da fatídica melodia geradora de fato 

tão brutal? 

Foram poucos minutos, mas, de tão densos, nos renderam uma labirintite 

que nos tirou de campo por três dias. 

Quando a porta foi aberta e uma lufada de ar nos aliviou a tensão, 

Hércules disparou, para fora da sala e da situação, chorando e gritando, chamando 

a atenção da escola toda. Entre soluços, bradava: “Rapariga! Rapariga!”. 
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Ao sairmos da sala, sem nos despedir da professora, aturdidos nós e ela, 

avistamos Hércules nos braços de Hera que, limpando-lhe o rosto e dando-lhe um 

pouco de água, o recolheu para a sala da direção ainda entre soluços, onde 

certamente iria escutá-lo em sua versão. 

O que seria uma manhã insípida, segundo Calipso, com alunos apenas 

escrevendo, fazendo exercícios no sentido de revisar a matéria, transformou-se num 

episódio de truculência, intolerância, desrespeito e insensibilidade. 

Estaria aquela indisposição entre as partes (professora e aluno) integrada 

e impregnando o meio onde estes sujeitos exerciam seus respectivos papéis? Quem 

desrespeitou quem? Quem teria extrapolado em ousadia, tirania e arrogância? 

Quem poderia com o “uso da razão” ter contornado a situação? 

Agentes externos? Nós? Hera que, escutando os gritos de Hércules por 

socorro, se aproximou da sala? As próprias crianças expectantes pelo desfecho, 

fosse qual fosse? Onde ficou o respeito estudado, cantado nas acolhidas, 

teoricamente bem conceituado e fundamentado nos documentos da Calipolis como 

reconhecimento da dignidade própria ou alheia e comportamento inspirado nesse 

reconhecimento? (P.P.P da Calipolis, 2005). 

A sociedade cria, para orientar a conduta dos seus indivíduos, uma série 

de normas como referência para o que se deve fazer. Nesse campo da moral e da 

ética, o respeito se insere e pode ser traduzido pela valorização de cada indivíduo 

em sua pecurialidade e nas características que o constituem como indivíduo 

singular. Cada pessoa é, sem dúvida, singular e distinta de todas as outras, 

entretanto, tal singularidade se constitui no contexto e na relação da vida coletiva. 

O respeito também, segundo Tardeli (2003), se baseia em sentimentos, os 

quais podem lhes conferir sentidos diferentes. 

Que espécie de sentimento Calipso nutria por Hércules? Aquele menino 

dito hiperativo, educado pela avó de mais de 70 anos de idade, devido à 

incapacidade da mãe, alcoólatra, presa várias vezes por furto e vadiagem. Calipso o 

recebeu a contragosto, indo parar o aluno em sua sala pelo conceito que a 

professora tinha na escola, de mestra firme, competente, organizada, respeitada 

pelas colegas; um nome reconhecido no Tebas, uma professora de autoridade 

magistral; só ela poderia “dar um jeito” em Hércules. 
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E, de fato, o menino conquistou grande progresso, aprendia, fazia as 

tarefas, não esquecia o material escolar, candidatou-se até como “pessoa amorosa” 

no concurso promovido pela Escola, como descrito nos primeiros capítulos desta 

pesquisa. 

Por seu turno, que sentimento Hércules nutria por Calipso? Um sentimento 

de respeito calcado no medo da punição, da humilhação veiculada por críticas e 

ironia desferidas sobre ele? Para Piaget (1996, p.45), “o respeito constitui o 

sentimento fundamental que possibilita a aquisição de noções morais”, que o aluno 

parece não conseguir adquirir. A noção moral a qual Piaget se refere é responsável 

por abrandar as energias inatas, responsáveis por excessos de toda natureza e, 

pelo ponto de vista moral, amenizadas em suas manifestações.  

Esse abrandamento da realidade moral não é possível sem a educação 

moral que se estabelece nas regras surgentes com base nas relações entre as 

pessoas. 

A educação moral auxilia o sujeito a dirigir sua conduta e fornecer motivos 

para o desenvolvimento de sua ação. 

A relação entre os dois, professor e aluno, não parecia ser temperada pelo 

afeto, pelo cuidado de ambas as partes, e sim pela rejeição, desconfiança, 

intolerância, medo. 

Gilligan (2005) instituiu o que chamou de Teoria do Cuidado, segundo a 

qual é própria de uma moral feminina, defendendo a noção de que, numa sociedade 

real, devem ser levadas em conta a importância e a necessidade de pensar o outro 

não só como sujeito de direitos, mas como sujeito composto, integrado, sujeito de 

sentimentos e efetividade. 

Nesta teoria, entram em campo a emoção, a imaginação e a sensibilidade 

moral. Com isto, a autora quer que as ações humanas sejam entendidas de forma 

contextualizada, num esforço de reconhecimento da dignidade de um outro 

concreto. 

No fato descrito por nós, o menino parecia bem, cantarolando a música da 

acolhida, quando repentinamente a professora lhe desferiu um golpe moral. O 

sujeito concreto foi exposto, ironizado, ridicularizado diante de seus pares. E o 
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revide logo se deu, comprometendo a autoridade de Calipso, desmoralizando a 

professora diante da sala inteira, ainda mais na presença de uma estranha (nós). 

Travou-se uma batalha de vida ou morte e Calipso era conhecedora de 

uma das fragilidades de Hércules, a síndrome do pânico, adquirida por tantas vezes 

que ficara trancado em sua pequena casa de conjunto, enquanto a polícia levava 

sua mãe sob os gritos da vizinhança e os apelos da avó de Hércules, que 

acompanhava a viatura, deixando o menino sozinho, no cômodo escuro e vazio dos 

afetos que lhe foram retirados desde muito cedo. 

Calipso conhecia toda a história do aluno e, de posse desse 

conhecimento, colocou-se no lugar do outro, às avessas, por saber o que mais lhe 

doía, trocando de lugar, na imaginação, antevendo o que de mais profundo o 

afetaria. 

“Vencedora”, Calipso nos disse no encontro que tivemos após o 

acontecido: “– Olhe, eu me considero uma pessoa humilde, educada, generosa, 

compreensiva. Mas, tem horas que a gente cai. Eu sou de carne e osso, 

mulherzinha!”. 

De fato, humildade, compreensão, compaixão e generosidade são ações 

por demais desejadas em nosso meio. Calipso o sabe, pelo menos no plano teórico, 

porém, como sugeriria Comte-Sponville (1999), quem pode viver sempre no ápice, 

principalmente quando se teve uma vida sem um chão de afeto, por ter 

experienciado a extensão dessa falta de afeto por si que a impediu de gozar da 

simpatia e empatia dos adultos que (des)cuidavam dela na infância? 

Calipso parecia apenas raciocinar do ponto de vista do agradável e 

desagradável para si, o que não incluía a dimensão do outro (o menino de oito anos 

de idade). 

A professora era conhecida pela arte de punir para que a ordem fosse 

restaurada e instaurada prontamente. Em seus estudos sobre o regime penal, 

Foucalt (1997) apresenta três formas de táticas punitivas, que Calipso nunca 

estudou, mas que emprega com maestria. São estas: 

- exilar, banir, expulsar das fronteiras; 

- expor, marcar, deixar um sinal, um estigma; e 
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- enclausurar. 

A professora era uma espécie de consultora dos colegas no tocante a 

punições e disso se vangloriava, sugerindo expulsar o aluno, para em seguida levá-

lo à presença de Hera. 

- Deixar as crianças sem recreio 

- Ou dobrar a dose de tarefas de casa para que o mal fosse reparado. 

Ao ouvirmos as sugestões de Calipso sobre como emendar, disciplinar 

crianças, reportamo-nos ao cartaz fixado na sala dos professores: “Aqui no Calipolis 

queremos formar cidadãos muito amados”. 

O final da mensagem se referia à solidariedade e à felicidade. 

Algum dos professores nos informou que aquele cartaz surgiu de um dos 

encontros de formação dos educadores ministrado por Hera e que respondia à 

pergunta: “Que tipo de homens queremos formar na Calipolis?”. 

Calipso estava lá. Calipso assinou por primeiro. Calipso pareceu ignorar 

que é preciso começar pelas relações entre próxima para uma mudança na 

sociedade. As aspirações de encontrar caminhos para favorecer a formação de 

pessoas felizes, especialmente solidárias, podem ser “aprendidas” na escola, não 

com grandes discursos e sim por intermédio de ações e reflexões sobre os próprios 

sentimentos e comportamentos. Segundo Piaget (2000, p.52),  

 

Nem a autonomia da pessoa, que pressupõe o pleno desenvolvimento, nem 
a reciprocidade que evoca esse respeito pelos direitos e pelas liberdades de 
outrem, se poderão desenvolver em uma atmosfera de autoridade e de 
opressão intelectuais e morais. Sob pena dessas aspirações permanecerem 
apenas como uma “vaga ilusão” ou um embuste. 

 

Ao retornamos para observar a sala de Perséfone, encontramos a 

professora contando uma história para as crianças. Estavam todos sentados ao 

chão, em círculo. 

Perséfone falava sobre dois anjinhos: um do BEM, outro do MAL. 

Durante o ano de 2008, quando da distribuição, algumas crianças 

receberam dois pares de meias, em vez de um; dois pares de tênis, duas mochilas, 

deixando alguns companheiros desabonados. Como não houve organização nem 
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controle por parte da Secretaria da escola, Hera solicitou que os professores 

abordassem as crianças de forma habilidosa e respeitosa para identificar quem 

havia recebido material a mais. 

Segundo nos informou a diretora, alguns educadores recorreram a jogos, 

gincanas e números de mágica para atingir o objetivo de reaver os objetos. 

Perséfone, em razão da faixa etária das crianças e da predileção deles por 

historinhas, optou por essa modalidade didática, que consistia na ação dos dois 

anjinhos em soprar no ouvido de um menino que havia se apossado de algo que não 

lhe pertencia o que ele deveria fazer. O anjo mau recomendava que o garoto ficasse 

com o objeto, que não fosse “tolo”, pois ninguém saberia de nada. Afinal, ele 

merecia, por ser um bom menino. O anjo do bem, por seu lado, soprava no ouvido 

da criança que ele deveria devolver, pois o objeto não era seu e que a pessoa que 

ficou sem ele ia ficar muito triste, ia sofrer e até chorar, e que ele, o anjinho, 

acreditava, confiava (isto dito de forma enfática) que o menino ia fazer o quer era 

justo. 

No final, a professora interrompeu o relato para pedir às crianças que se 

posicionassem com a seguinte questão: 

“E aí pessoal? Vocês acham que o menino devolverá ou não o objeto 

roubado? E por quê? Quero que justifiquem”. 

As crianças falavam ao mesmo tempo. Todos queriam dar sua opinião, 

posicionar-se. Uns levantavam a mão para poderem ser escutadas, em vão... 

Perséfone teve que interromper, pedir silêncio, batendo palmas. A 

professora solicitou que cada um falasse por vez, senão não podia haver votação e 

os “anjinhos”, falou brincando, estavam tontos diante de tanto barulho. 

Como os 28 alunos estavam presentes nesse dia, a atividade tornou-se 

cansativa com as crianças se mexendo, esticando as pernas ou se levantando do 

lugar. 

Os posicionamentos pareciam inconsistentes. Todos devolveriam o tal 

objeto roubado. Apenas um menino afirmou que não devolveria, se o objeto fosse 

legal, o que resultou numa espécie de censura no olhar da professora, que disse 

não acreditar que ele tomasse “tão feia” atitude. A criança, com um riso 

envergonhado, encolheu-se no chão, assumindo uma posição quase fetal. 
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Quando os alunos já ocupavam as carteiras que se enfileiravam, desta 

feita, do modo convencional, umas atrás das outras, Perséfone falou sobre o sumiço 

do fardamento e acessórios escolares, moralizando com palavras sutis a plateia 

infantil há pouco envolvida na narração de história que acabou de ter nessa ocasião 

um “final infeliz”. 

Embora afirmasse confiar plenamente na lisura deles, solicitava que quem 

tivesse “tirado por engano” aquele material doado pelo Município que se acusasse. 

Podia ser durante o recreio, ela deixaria a porta da sala aberta, ninguém ia ver quem 

teria cometido o ato ilícito. Devolveriam e ninguém falaria mais nisso. 

As crianças, parecendo um pouco assustadas, principiaram a se defender 

com: 

“– Eu não fui!” 

“– Nem eu!” 

“– Eu também, num rôbei, não!” 

“– Nâm!...” 

Desta vez, quem parecia constrangida era Perséfone, diante da 

“obrigação” de ter que transmitir àquelas crianças, a que dizia tanto amar, suas 

suspeitas que poderiam muito bem ser infundadas, como nos confidenciou 

posteriormente, justificando seu ato, pela promessa feita a Hera de levantar 

possíveis infratores. 

Um das meninas começou a chorar, pois os colegas disseram que ela era  

a “ladrona”, e o faziam em coro: “ladrona, ladrona, ladrona”. 

Perséfone, irritada, liberou todos para o recreio, permanecendo na sala 

com a garota que parecia inconsolável. 

Procurando aprofundar a análise que agora iniciamos sobre o observado 

na sala de Perséfone, principiamos por avaliar a atitude da professora ao relutar 

quanto à eficácia do instrumento didático do qual se utilizou: a historinha, e o modo 

como apresentou os anjinhos como representantes do BEM e/ou do MAL, sem 

possibilidade que não as extremadas e ortodoxas, levando-nos a suspeitar de uma 

falta de intencionalidade pedagógica para a formação de sujeitos morais. 
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Teve que recorrer em seguida a outra estratégia – a de contar-lhes o que 

objetivava verdadeiramente, que era a busca dos responsáveis pelo 

desaparecimento do material e de peças do fardamento escolar desviadas 

indevidamente. Deixou, por conseguinte, as crianças bastante confusas quanto à 

atitude que deviam adotar e aos julgamentos morais que deveriam ser 

externalizados por elas. Duvidando, inclusive, nós de um trabalho anterior, mais 

consistente no campo moral, dando segurança a estas crianças a responder ao  que 

Turiel (1983) considerava como a pergunta básica deste domínio, qual seja – “O que 

devo fazer?” – que emergeria limpidamente, se fosse o caso, de movimentos íntimos 

da consciência, resultantes de reflexão calcada, nos princípios do Programa Vive, 

possibilitando aos sujeitos em processo de formação comparar o que viam ou 

ouviam naquela ocasião ou determinado instante ao que se viu ou ouviu antes. 

Fazendo-os responder sem medo de censura ou repressão da parte do 

adulto a qual dos “anjinhos” dar ouvidos. 

Isto não chegou a ser explorado, discutido, argumentado, parecendo ser o 

desejo da professora que todos respondessem que devolveriam o objeto, sem 

pestanejar; como deveria ser respondido, segundo ela. Era a moral do dever sendo 

reforçada, sendo incrementada a moral do “bom rapaz” definida por Kohlberg (1987) 

no nível convencional de sua Teoria, isto explicitado pelo olhar fulminante que 

Perséfone dirigiu ao aluno que ousou dizer, fugindo do padrão predeterminado, que 

ficaria com o objeto, não devolveria, se o mesmo fosse “bem legal!”. 

Sem se utilizar da escuta ativa, nem da atitude dialógica defendida no 

P.P.P. da Calipolis, a professora sufocou o que poderia redundar em conclusões 

interessantes, significativas, reforçando em nós a suspeita da falta de consistência 

teórica de Perséfone para lidar com esse tipo de “situação moral”, teoria vital para 

quem trabalha formando cidadãos. 

Não se pode negar que a professora demonstra sensibilidade moral para 

com seus alunos. A mesma o evidenciou em diversas ocasiões, de sala de aula e na 

escola, porém, o que Rey (1997) denomina de competência para a transversalidade 

Perséfone revela à moralidade, assumindo atitudes super-protetoras em alguns 

casos, fazendo “vista grossa” em outros e até negando comportamentos dela e de 

seus alunos onde se faziam necessárias intervenções imediatas, como no caso do 

menino que lanchava “acintosamente” muito antes do horário do recreio, sendo 
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admoestado pelos colegas que falavam para a professora escutar e, diante de tal 

ocorrência, ela se manteve neutra, ignorando o fato. 

Perséfone detém, no entanto, o que Gilligan (2000) denomina de “Ética do 

Cuidado”, que a autora defende como sendo prerrogativa das mulheres, num estudo 

comparativo entre gêneros que chamou de uma “voz diferente”, em que os sujeitos 

do sexo feminino demonstravam maior grau de sensibilidade moral, ultrapassando a 

moral do dever e ressaltando as necessidades e motivos da pessoa concreta. 

Embora tenhamos identificado esta capacidade na professora, ela parece 

não ter consciência desta particularidade em si própria, de não vislumbrar a 

dimensão de sua perceptibilidade (DE LA TAILLE, 2002). Perséfone demonstra em 

sua relação com os alunos uma intensa empatia que contribui grandemente para 

que detenha bastante influência sobre eles, minimizada pela falta de consistência 

teórica e de consciência da real dimensão e alcance de suas ações sobre os alunos. 

A falta de consciência de sua perceptibilidade, da consciência de ser 

objeto de percepção de outrem sobre quem há ascendência direta, impede o sujeito 

que a conduz, de dar significado, de marcar indelevelmente os juízos e as ações 

morais dos sujeitos. Este fato pode, no entanto, constituir-se em algo ao mesmo 

tempo potencialmente perigoso (quando distorcido, manipulado, e positivo, 

construtivo-transformador, constituindo-se em algo existencial e moralmente forte, 

segundo Wallon (1987). 

O professor consciente de sua perceptibilidade aumenta a própria noção 

de si, transitando entre ser para si e ser para outrem.  

A construção da própria perceptibilidade, segundo De La Taille (2002), 

não sendo ela inata, representa um objeto de grande relevância, interferindo, como 

expressamos anteriormente, na consciência de si, sendo o sujeito que a constrói, um 

cenógrafo de si mesmo, construindo-se a si mesmo como ser de valor, enquanto 

contribui para a construção de outrem, de sua personalidade moral, ou seja, 

auxiliando a quem dele se acerca a criar espaços na consciência para que os 

valores morais se internalizem e adquiram consistência e significado nas 

representações de si e do mundo. 

A análise dos fenômenos observados, tanto na sala de aula de Calipso 

quanto na de Perséfone, nos forneceu elementos para levantar a suposição de que 
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falta às professoras uma intencionalidade didática, decorrente de uma possível 

formação deficitária em termos de conteúdos voltados à temática da moralidade e da 

importância da seleção de estratégias adequadas que propiciem aos sujeitos ações 

reflexivas que os levem a adotar condutas conscientes considerando o outro em 

perspectiva, para que desse modo possam se tornar protagonistas da “vida boa” que 

a humanidade há muito almeja. Isto feito de forma sistemática, intencional, portanto, 

com a possibilidade de se tornarem mais efetivos. 

O que se pudemos observar durante nossa imersão em ambos os 

espaços, que constavam de muitas horas (não contabilizadas), foi o agir docente ao 

sabor e caprichos da emoção das professoras, nem sempre garantindo a 

possibilidade do devir humano, não atendendo a necessidade que as crianças têm 

de compreender os próprios atos, particularmente aqueles que ensejam fracasso, 

rejeição de outrem, inadequação, reprimendas, ao enfrentarem os juízos pouco 

complacentes das demais pessoas, fazendo desmoronar sua autoconfiança, o que 

interfere em seu modo de se ver no mundo e de ser no mundo, o que Adler (1930; 

1992, p. 28) denomina de “sentimento social”, entendido como vontade de cooperar, 

dialogar, construir uma sociedade melhor, de comportar-se moralmente, como 

falamos há pouco, mas, que não sabe como fazê-lo, gerando um sentimento de 

inferioridade que, segundo o autor, está intimamente relacionado ao sentimento 

social.  

Em se tratando de Perséfone, ainda se nota um movimento positivo, mas 

não suficiente para o que a escola se propõe, envolvendo a afetividade e o respeito 

aos alunos, o que poderia, não de forma garantida, impulsionar as crianças no 

sentido da autossuperação, na busca de representações de si satisfatórias. A 

professora, ao repetir com freqüência que acredita que eles são capazes, que 

tentem, persistam, acreditem neles mesmos, pode ajudar a abrir um espaço nas 

consciências infantis para que seja preenchida pela motivação básica de cada 

homem que é procurar ver-se com valor positivo. Como afirmamos, porém, essa 

abordagem nos parece frágil, pode ruir no percurso de vida das crianças. Além do 

mais, pode garantir que o sujeito de bem consigo mesmo seria sempre alguém 

cooperativo, amigo, ético? 

Pensamos, portanto, que o tipo de formação do quadro de professores da 

Calipolis, poderia ser revisto e mais adensado, levando em conta estas reflexões. 
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Em se tratando da professora Calipso, nela identificamos, como prática 

contumaz, a tendência a ironizar as ações dos alunos, independentemente de quem 

estivesse presente à sala de aula, em suas conversas com os colegas de trabalho 

ou ao dirigir-se aos pais das crianças nos horários de atendimento. 

No caso do menino Hércules, em particular, que em várias ocasiões a 

desafiou, Calipso parecia, talvez, de forma inconsciente, feri-lo, destruindo sua auto-

imagem como a revidar de forma desigual com todos os recursos que a idade 

adulta, além de sua posição de poder, lhe permitiam ou favoreciam. Presenciamos, 

diante dos seus iguais, a professora chamando Hércules de “doidinho”, “menino do 

parafuso frouxo”, “macaco de circo”, dentre outras alcunhas depreciativas, o que nos 

remeteu aos estudos sobre respeito e autorespeito de Audard (1993), que escreve 

algo que relacionamos ao que poderia acontecer com o aluno de Calipso: “é preciso 

ser herói para continuar acreditando no próprio valor quando as marcas exteriores 

do relacionamento social desaparecem. A autonomia não passa de uma abstração 

se não é prolongada pelo reconhecimento social” (IBID, p.84). 

No caso de Hércules, protagonizado pela própria professora como arauto 

do descrédito imputado à criança, sendo seguida pelos colegas do menino, de sua 

mesma faixa etária: “Hei. Esse aqui é o mais danado!” – entregando Hércules 

quando de nossa primeira visita à sala de Calipso. 

O amor tanto pode se expressar pelo cuidado que se dispensa à pessoa 

amada como pela admiração que se tem por ela. A falta de amor, por seu turno, se 

traduz pela expressão de juízos negativos, como no caso de Calipso para com 

Hércules, e pela total ausência de interesse pela criança, fato que ela certamente 

sente com desprezo, gerando-se um “ciclo perverso” no dizer de Wallon (1966), 

como pudemos presenciar quando Hércules fugiu da sala bradando à professora: 

“Rapariga! Rapariga!”. 

Segundo a Teoria de Adler (1930; 1992, p.163), com a qual não 

comungamos em sua integra, mas, nesse aspecto aderimos desprezo e humilhação 

levam ao sentimento de inferioridade. “Zombar da criança, rir, criticá-la, dar outras 

crianças como exemplo, compromete o contato social e pode determinar uma atitude 

fechada sobre si”.  
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Ao analisarmos as histórias de vida dos sujeitos: Hera, Calipso e 

Perséfone – pudemos compreender um pouco de suas práticas, modo de ver e estar 

no mundo de cada uma delas, assim como ampliar a leitura que fizemos de cada 

uma em particular, influências recebidas, a infância, a formação, as crenças, os 

sonhos. 

 

 4.6 Histórias de vida de Hera, Calipso e Perséfone  

 

Segundo Haguette (2003), a história de vida pode ser enfocada, pelo 

menos dentro de duas perspectivas. A primeira é tratá-la como documento e a 

segunda como técnica de captação de dados. Nesta pesquisa, optamos pela 

segunda, ou seja, a história de vida como técnica subsidiária para nos auxiliar a 

compreender os sujeitos principais anteriormente entrevistados e observados em 

situação de contato com as crianças em decurso de formação da consciência moral. 

As diferentes técnicas utilizadas por nós seriam então cruzadas na busca 

de uma análise mais clara e precisa das subjetividades que adornam a pesquisa do 

tipo qualitativo. 

De acordo com Haguette (2003, p.80), a história de vida relatada 

oralmente pelos sujeitos da pesquisa exige que o investigador tenha bem claros os 

pontos a considerar e a registrar, o que supõe um exercício de objetividade diante 

da gama subjetiva. 

Portanto, confrontar este relato com outras evidências é de fundamental 

importância para a fidedignidade dos dados da pesquisa e para os achados que dela 

advirão. 

Durante o relato de uma história de vida, podem ocorrer insights 

significativos que auxiliarão o investigador a “fechar o quadro”, levando-o a uma 

compreensão do fenômeno no qual ele está imerso e já vem trabalhando com outros 

dados, isto é, havendo pensamente e reflexão voltados para o trabalho em 

processo, como se eclodisse de um fundo por vezes obscuro a “figura” que se 

buscava. 
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A história de vida nos fornece, portanto, uma riqueza de detalhes 

imprescindíveis para contornarmos, de modo mais científico, o problema recorrente 

dos juízos de valor. 

Como fizemos em outras seções de análises dos dados, iniciaremos com 

a história de vida de Hera, não porque ela seja na hierarquia da Calipolis a “maior 

autoridade”, e sim por uma questão metodológica, visto que sempre iniciávamos as 

técnicas de coleta por ela que sempre se punha à nossa disposição. 

Hera buscou um local reservado da Escola onde não pudesse ser 

encontrada durante as duas horas que dissemos, levaria a atividade, o que na 

realidade se multiplicou, sendo necessário sairmos escoltadas pelas guardas 

municipais devido o cair da tarde, período que exige maior cuidado e atenção para 

quem circula pelas ruas da Calipolis, podendo ocorrer brigas de gangues rivais, 

assaltos e outros delitos comuns no bairro Tebas. 

 

4.6.1 História de vida de Hera 

 

A diretora nasceu no mês de setembro no ano de 1954. É a terceira de 

oito irmãos, dos quais cinco eram homens. Hera confessa que nunca apreciou as 

brincadeiras das irmãs por serem muito repetitivas, sem graça e sem vigor. 

Sempre foi uma pessoa vigorosa. Mandava nos meninos, propunha 

atividades de embrenharem-se nos matos, mergulhar o mais profundo que podiam 

no açude e correr para espantar o gado, fato do qual diz haver se arrependido 

posteriormente. 

Hera era a predileta do pai, segundo relata. Em vez de convidar seus 

irmãos homens, mais velhos do que ela, para ir à cidade resolver os problemas do 

armazém do qual eram proprietários, no interior, próximo à Capital, era a ela que 

chamava. Era com ela que contava. E ela nunca o decepcionara. 

A mãe de Hera, Dona Afrodite, era uma mulher formosa que criara os 

filhos de modo firme. Tudo primeiro era para ela. Primeiro ela. Os filhos temiam mais 

a mãe do que o próprio pai, carinhoso e brincalhão. 
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Hera levava muitas reprimendas da mãe, que parecia sentir ciúmes dela 

com o pai. A mãe chegou a dar-lhe palmadas, colocá-la de castigo, pois dizia que 

Hera só queria ser “macho”! 

Certa feita, após ela e seus irmãos presenciarem uma morte na pracinha 

da cidade onde habitavam, a noite tornou-se um verdadeiro pesadelo. Todos 

tremiam de medo. Hera, que sempre dormia na rede armada na porta do quarto dos 

pais, igualmente temerosa, mas em silêncio, escutou o choro do irmão mais velho 

que dizia estar “vendo miragem”.14 

Dona Afrodite também escutou as lamúrias do menino e ordenou que 

Hera cedesse seu lugar na rede para o irmão, já que ela não tinha medo nem de 

“alma”. Sendo uma criança, Hera obedeceu, mas protestou, pois estava assustada, 

como os demais. 

Diante do protesto, a mãe mandou a menina dormir no estábulo junto com 

os animais, fato que deixou marcas em sua memória, pela escuridão do local, 

misturado aos ruídos que os bichos faziam. 

Toda experiência, no entanto, tem seu lado bom, diz a diretora. Desde 

esse dia, passou a amar as criaturas de Deus que todos consideravam “inferiores”, 

por eles a terem respeitado e não machucado. 

Os pais tiveram uma forte discussão por causa disso, mas, nessas 

ocasiões, a opinião de Dona Afrodite sempre prevalecia. 

Na infância, Hera queria ser cientista. Vivia no “mundo da lua”, como 

contou, com um largo sorriso. Não perdia um programa de televisão: Perdidos no 

Espaço, que se tratava de um seriado de aventura envolvendo um cientista e sua 

família que moravam numa nave espacial, recolhendo material dos planetas por 

onde passavam, encontrando monstros, enfrentando perigos instigantes que sempre 

resolviam e venciam! 

Além de televisão, Hera gostava de ler e de pintar quadros. Na 

adolescência, gostava de festas, de dançar e conversar com os amigos, que eram 

muitos. 

                                                 

14  Termo utilizado no interior cearense para se referir a supostos fantasmas, seres de outro mundo. 



  

174

Dona Afrodite não permitia que a menina fosse às festas, o que fazia sob 

a proteção do pai, seu cúmplice nas madrugadas. Muitas vezes, ele próprio a 

acompanhava e os dois dançavam a noite toda. 

Quando a mãe descobria, resultava em uma semana de castigo para Hera 

e um mês de cara fechada para o companheiro de folguedos da menina. 

Para reprimir as escapadelas da filha, sob a alegação de que, no interior, 

Hera desperdiçaria sua inteligência e talento, Dona Afrodite mandou a menina 

estudar num colégio de freiras na Capital em regime de internato. 

Como a diretora gosta de apregoar, que todo mal traz um bem, foi lá que 

teve os primeiros contatos com a Filosofia, curso escolhido na fase de juventude 

para prestar exame vestibular. 

Hera identificou-se com filósofos como Aristóteles e Platão. De Aristóteles 

memoriza muitas passagens de quando estudou Política nos livros VI e VII, quando 

o Filósofo escreve que “Os homens tornam-se bons e virtuosos devido a três fatores: 

a natureza, o hábito e a razão. A inteligência e a razão são os fins da natureza. Por 

isso, é necessário preparar-lhes a formação e o culto dos hábitos. Isto se faz pela 

educação”. 

Ao estudar Filosofia, Hera sentia-se tocada, emocionada. Dizia-se 

vocacionada a auxiliar os homens a serem virtuosos, a serem bons. Esquecera as 

naves espaciais, os monstros, as galáxias de seu programa predileto. Agora, queria 

ensinar Filosofia, que considerava uma dádiva recebida por Deus por meio dos 

mestres que surgiram em seu caminho. 

Enquanto sonhava com o futuro, quase certo da docência, os pais de Hera 

se separaram, o que foi para ela motivo de grande dor. O pai formara uma outra 

família, tinha até filhos, fora embora para outra cidade do norte do País. Dona 

Afrodite, atônita e fragilizada, entrou em estado depressivo, manipulando os 

sentimentos de Hera, que, deixando inconcluso o curso universitário, voltou à sua 

cidade para servir de esteio àquela mulher tão bela que parecia em frangalhos. 

Ao deparar-se com a mãe desfigurada pela dor da perda, os sentimentos 

de Hera pelo pai se transformaram de uma admiração amorosa e apaixonada a uma 

espécie de rancor e mágoa profunda. O herói, o cúmplice, o amigo fiel, virava um 

vilão odioso. 
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Hera reorganizou a família, assumiu o armazém, deixou sua vida, seus 

sonhos para depois, para mais tarde (como afirma desta feita com um sorriso triste) 

e foi viver a vida de sua mãe. Foi ser a mãe, o marido, o sustentáculo de Afrodite. 

Quando todos seguiram seus caminhos, graduam-se uma, casaram-se 

outros, Hera voltou a procurar o pai, que acenou para ela com promessa de 

reconciliação. Fechado o armazém, vendido o gado, despedidas feitas, partem mãe 

e filha para o Norte em busca de uma nova ou renovada vida. 

O encontro com o pai foi inesquecível. Lágrimas, pedidos de desculpas, 

juras de amor eterno e todos estavam juntos novamente: o pai, a mãe e... Hera. 

Ela agora ia retomar à faculdade, fazer exposições de seus quadros, 

namorar e casar. 

Hera encontrara o amor da vida dela na figura de um marinheiro bonito, 

inteligente, mas autoritário... como descreve a diretora, agora sorrindo e fechando os 

punhos, “machão”!. 

De casamento marcado, vestido branco encomendado, Hera estava feliz. 

Seus pais voltavam a se entender. Abandonar a vida em sua cidade natal parecia ter 

valido a pena. “Não há mal que não traga um bem”. 

A Secretaria de Cultura do Estado onde ela morava organizou sua mostra 

de quadros muito visitada, apreciada, fotografada para os jornais locais. 

Os pais compareceram, vieram irmãos, quatro ao todo para prestigiá-la. O 

noivo também estava lá, vigilante, atento, carrancudo. Após o discurso do secretário 

de Cultura, enaltecendo a beleza de Hera, a perfeição de seu trabalho, antecipando-

lhe um futuro de glória, os quadros começaram a ser destruídos, rasgados, 

pisoteados, atirados em todas as direções. Não restou um só nas paredes da 

galeria. 

Diante da audiência atônita, percebeu que o causador daquela atitude 

insana era seu próprio noivo, que possuído de ciúmes a saltar-lhe dos olhos, da 

boca, do coração e do corpo todo, punha fim ao que seria uma promissora história 

de amor. 

Hera compreendeu, a partir daquele dia, que não nascera para ser 

oprimida, desrespeitada, ultrajada como se sentia na ocasião. Decidiu que não se 
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“prenderia” a mais ninguém. Retornou ao seu Estado. A diretora ainda permanece 

solteira. A mãe voltou com ela, visto que o pai continuava lhe sendo infiel. 

Atualmente são amigos, distantes, mas, cordiais. 

Reconstruindo a vida, mais uma vez. Hera foi cursar Pedagogia, avivou 

seu antigo projeto de ensinar a ser bom. Associou-se a um grupo espiritualista, 

segundo ela, para reaprender a amar as pessoas sem apego, o que diz ser sua 

missão. Há 15 anos toma parte desta irmandade e constrói na Região de serra de 

seu Estado, no alto do Olimpo, a “Casa do Coração”, onde pretende morar e 

trabalhar no campo, pregando o amor. A casa do coração está sendo construída 

com base em doações e acolherá, segundo a diretora, “As pessoas de alma limpa, 

sem bens materiais que busquem o amor desinteressadamente”. 

A casa da mãe de Hera já foi concluída; lá as duas morarão até atingirem 

o plano divino, conclui a diretora. 

 

4.6.2 História de vida de Calipso 

 

Encontramo-nos mais uma vez na sala dos professores, local de 

preferência da professora. Desta feita, o relato se deu após as aulas terem 

terminado, no final da manhã. 

Calipso parecia cansada e retraída, afirmando não gostar de falar de sua 

vida, de sua infância, nem dela mesma. Era uma vida comum, “normal”, completou. 

A infância foi difícil, como a da maioria de seus alunos, segundo ela. Daí 

considerar que nada justifica a acomodação, a falta de garra para lutar pelos 

objetivos. Como fez ela – lutou, estudou e venceu, e, de acordo com o medo de 

enxergar sua vida, considera-se uma vencedora (falou com ênfase). 

Aos sete anos, o pai foi embora, formou outra família e Calipso nunca 

mais ouviu falar dele. Só ouvia “coisas ruins” ditas pela mãe e pela avó. Sabia, no 

entanto, que era vendedor ambulante e que, quando morava com ela, sua mãe e 

seu irmão, não faltava nada em casa. Não tinham luxo, mas o básico possuía, 

contou sacudindo os cabelos. 
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Outra lembrança que carrega do pai era que bebia muito e, quando 

chegava em casa, agredia a mãe dela, mas, a ela e ao irmão ele tratava com 

carinho. Chamava Calipso de “minha lourinha” e trazia-lhe mariola, e às vezes 

chocolate, que até hoje ela “adora”! 

Após uma pausa, enquanto uma funcionária da escola fazia a limpeza no 

local onde estávamos, a professora voltou a falar do pai, considerando o seu sumiço 

como bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, porque as brigas entre ele a mulher 

cessaram. Ruim, porque, desde então, passaram a viver com grande dificuldade: 

fome, medo, insegurança, raiva da mãe, porque causou tudo aquilo, o estado em 

que ficaram, por ser impertinente, ciumenta e incompreensiva com ele (o pai). Não 

só com ele; com ela também. 

Calipso fala que sua mãe é “uma peste”, murmuradeira, confuseira, 

preguiçosa e ingrata. Teceu esses qualificativos com uma cara amarga e sentida. 

Após ficarem sem a presença paterna, a mãe da professora, segundo o 

relato, voltou à implicância que tinha com o marido na direção da filha. 

Seu irmão, não. Era bem tratado, paparicado, mas, a ela cabiam as 

tarefas mais desagradáveis, como limpar a casa, lavar os pratos e cuidar do menino 

que era mais novo. 

A mãe ia para as casas das vizinhas, falar da vida alheia e reclamar da 

dela. 

A situação só não era pior por causa da avó, que sempre que podia 

ajudava financeiramente ou levando mantimentos. 

A avó também fazia questão que Calipso estudasse, repreendendo a filha 

por sobrecarregá-la de trabalhos domésticos, interferindo nos estudos da neta. 

Calipso lembra que a avó a levou para morar com ela e nesse período ela 

pôde se dedicar melhor aos estudos, passear com as amigas e até namorar. 

Aos 14 anos, Calipso engravidou de um menino da rua de sua avó. Tomou 

remédio, mastigou folha de arruda. Tudo o que lhe ensinavam as colegas ela fez, 

chegando a tomar veneno para provocar o aborto. Se a mãe descobrisse, relata a 

professora, seria capaz de matá-la. 
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A mãe dela sempre ia à casa da avó, mas não para saber dela, como 

estava, e sim para insultar, criticar, humilhar (falou com voz tremula e rosto fechado). 

A professora, durante o relato de sua vida, não sorriu em nenhuma 

ocasião. Muitas vezes fez pausas, baixou os olhos e falava como se não fosse para 

nós. Falava para si mesma. 

Certa feita, ao subir a uma árvore da escola, brincando com os colegas de 

esconde-esconde, Calipso perdeu o equilíbrio e caiu, quebrando a bacia. Como a 

queda foi desastrada, segundo ela, perdeu sangue, muito sangue o que foi 

diagnosticado como um aborto. 

Durante seu internamento no hospital, sua mãe descobriu o que se 

passara com ela, não falando sobre o assunto. Quando foi considerada curada da 

bacia, pelos médicos, logo ao entrar em casa, a mãe começou a espancá-la com o 

lado da fivela de um cinturão. Tanto batia quanto a humilhava com palavras. Calipso 

relatava, enquanto balançava o cabelo, como querendo espantar as lembranças. 

Quando fizemos menção de darmos uma pausa, Calipso, sem nos dirigir o 

olhar, erguendo a mão, falou que se interrompesse não falaria mais. Prosseguiu, 

dizendo que nunca perdoou a mãe e que só não morreu porque a avó chegou no 

momento certo. 

Na vida escolar, foi sempre uma boa aluna, nunca tendo sido reprovada, 

nem ficado em recuperação. Foi aprovada em dois concursos vestibulares e diz 

dever isso à avó. 

Já na universidade, casou com um policial que fazia plantão perto da 

Faculdade onde ela estudava. Segundo Calipso, ele não tem cultura, não gosta de 

ler, mas é uma pessoa que não perturba a vida dela, quem ainda a “perturba” é a 

mãe que permanece reclamadeira, ingrata e doente. 

A mãe é diabética, hipertensa e faz chantagem com a professora, exigindo 

dela atenção e cuidados que ela não pode dar, segundo relata. Tudo o que Calipso 

faz pela mãe, não é reconhecido, confessa. Por outro lado, os dois filhos 

adolescentes nunca lhe causaram problemas. Estudam em escola particular que ela 

diz pagar com “muito sacrifício”. Concluiu seu relato dizendo que já era tarde, que 

estava atrasada para a outra escola e solicitando “pelo amor de Deus”, que não a 
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fizéssemos mais falar sobre sua vida. Encerrou a conversa e retirou-se com ar de 

cansaço. 

 

4.6.3 História de vida de Perséfone 

 

A história de vida de Perséfone nos foi revelada fora do ambiente da 

Calipolis. Marcamos de nos encontrar num pequeno restaurante próximo de sua 

casa onde o relato transcorreu durante três horas. 

Perséfone iniciou, justificando por que escolhera falar de sua vida fora do 

local de trabalho, alegando que ficaria dividida entre as crianças e o que estávamos 

solicitando. 

A impossibilidade de uma conversa no intervalo do recreio, segundo a 

professora, seria em razão do tempo exíguo de 30 minutos, problemas de espaço 

físico onde ficaríamos mais tranquilos, além de outros fatores, como a curiosidade 

dos colegas sobre o teor de nosso “ato dialógico” (como fez questão de frisar). 

Perséfone optou por trabalhar apenas um período do seu dia, para dispor 

de energia suficiente para lidar com as crianças, para estar relaxada e em paz para 

acolhê-las, assim como aos seus pais que, segundo ela, são tão carentes de 

atenção quanto os próprios filhos. Por isso, a professora gosta de estar aberta e 

disponível a eles. 

Este tipo de atitude foi conquistada na convivência em grupos holísticos, 

onde ela diz ter aprendido a lidar consigo mesma, com sua feminilidade, com seu 

modo de estar no mundo do qual só recebe as coisas boas, por destino e por opção, 

acentua. 

Perséfone iniciou-se num grupo chamado Nova Consciência, ingressando 

posteriormente no Brahma Kumaris, do qual também faz parte, Hera, a diretora. 

Ambos os grupos pregam a paz e a simplicidade. 

Perséfone nasceu numa cidade do interior, ao sul do Estado, de família 

católica, rígida, que praticava os ritos de sua igreja com muita devoção. A professora 

se desenvolveu num ambiente amoroso, apesar das exigências morais de que os 
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pais não abriam mão, como: sempre falar a verdade, respeitar os mais velhos, 

pedindo a benção e agradecendo por qualquer benefício recebido. 

Os componentes familiares também a ensinaram a ser obediente e a não 

se “meter onde não era chamada”. Por conta disso, diz ter muito cuidado em não ser 

invasiva na vida de ninguém. 

Filha mais nova de um grupo de mais três irmãos, era cuidada por todos, 

vindo estudar na Capital sob a guarda da irmã mais velha, com a qual reside há 20 

anos. Sua infância e boa parte da adolescência ela viveu no interior, na pequena 

propriedade rural do pai. 

Chegada à Capital, Perséfone tentou várias vezes o vestibular para 

Psicologia numa universidade pública, sem obter sucesso. Como sentiu-se insegura, 

passou a buscar trabalho, conquistando um posto como balconista no comércio 

local. 

O pai, no interior, era dono de um comércio pequeno, mas, “bem sortido”, 

palavras da professora. Observando como os colegas e, ela mesma, eram tratados 

pelo dono do estabelecimento, sem respeito, explorada, decidiu abandonar aquele 

ambiente negativo, pesado, desumano, indo trabalhar numa escola particular do 

bairro onde mora ainda hoje, prestando serviço de secretária, sendo logo 

“promovida” (fala isso com um sorriso) a tesoureira. 

Sob influência da diretora da escola que a observava quando Perséfone 

entrava nas salas de aula para substituir alguma professora que faltava, prestou 

vestibular para o curso de Pedagogia em uma universidade particular, sendo 

aprovada e bem colocada. Com esse episódio, sua autoestima foi “para as alturas” 

(como ela o diz, emoldurando o rosto com um grande sorriso). 

Na faculdade, conheceu pessoas que faziam parte do Grupo Nova 

Consciência, nele ingressando e dizendo ter encontrado sua essência. Encontrando 

igualmente, o que supunha ser sua “alma gêmea”, o homem de sua vida, mestre de 

Yoga, com quem se aprofundou na arte da meditação e no “céu do verdadeiro 

amor”.  

Foram cinco anos, relata a professora, e durante este período tomou uma 

série de decisões que considera até hoje como sendo “decisões transcendentais”: 

saiu da casa da irmã e foi morar com o namorado, submeteu-se à cirurgia para 
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corrigir uma miopia de 24 graus, o que lhe custou durante toda a infância apelidos 

como: “ceguinha”, “cego Aderaldo”, dentre outros. O relato deste fato é realizado 

acompanhado de riso e bom humor. 

Com o fim do romance, um fim inesperado e doido (segundo ela), 

Perséfone teve que voltar para a casa da irmã, que lhe deu muitos conselhos e a 

acolheu com um terno abraço, direcionando-a para uma terapia, segundo a 

professora, “salvadora” e restauradora. Completou o relato com um suspiro 

acompanhado de um “tudo passa!”. 

Atualmente Perséfone vive um novo amor com um homem maduro, vinte 

anos mais velho do que ela. 

A entrada na Calipolis se deu há dez anos, via concurso público. A 

Calipolis é como um ninho para ela, onde pode exercitar a compaixão, a 

solidariedade, o amor. Algumas vezes pensa em desistir, pois, a vida das crianças é 

muito sofrida, segundo ela. Encerrou, expressando que nem todos tiveram a ventura 

de ser amados conforme ela foi e é. 

 

4.7 História oral da vida dos professores 

 

O fato de escolher a História oral, revelando a história de vida dos 

professores da pesquisa, funcionou como uma forma de trazer para o centro da 

investigação a singularidade, o fazer individual dos educadores, protagonistas da 

tarefa educacional da Calipolis. 

Tencionávamos, como já afirmávamos anteriormente, conhecê-los mais de 

perto num relato deles próprios, de sua história familiar, pessoal, das maiores 

influências recebidas em seus percursos. Buscávamos igualmente recuperar suas 

recordações, suas vivências, as quais interferem na prática docente de cada um, no 

seu relacionamento com os colegas de trabalho assim como com os alunos. 

A visão que os professores carregam consigo sobre o viver, o aprender, as 

questões de cada qual, o si-mesmo, quando narrados por eles mediante o discurso, 

autoriza a construção da suposta imagem de si, para eles mesmos e para o 

alocutário. 
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Cada professor revelou-se um pouco. Alguns até mais do que 

esperávamos, como foi o caso de Calipso. Hera estudou suas palavras, permitindo 

que viesse à baila apenas o que era conveniente retratar. Perséfone apresentou-se 

simbólica, mística, plena de subjetividades, contradições, conflitos, o que nos 

possibilitou leituras e interpretações diversas. Confirmamos a importância do relato 

oral em comunhão com as histórias de vida que buscaremos analisar na sequência, 

tendo como base as categorias escolhidas previamente para a tese, quais sejam a 

formação moral; a sensibilidade moral e a consciência moral desses sujeitos, 

baseando-nos igualmente na análise do discurso, com fundamentos em Orlandi 

(2009) e Amossy (2008). 

Segundo Bosi (1983), lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar com imagens e ideias de hoje as experiências. Dessa forma, observamos 

que os relatos de um modo geral foram densos. As máscaras caíram e as 

explicações do que se observou na sala de cada uma das professoras e da diretora 

foram se tornando mais nítidas, permitindo que a figura saltasse do fundo. 

Cada cenário, cada período da existência daqueles sujeitos, foi nos 

propiciando o contato com o fenômeno, o mundo, a identidade de cada um. 

O discurso do sujeito permite que ele se mostre, mesmo que aquele que 

se descreve, que se conta, não faça o seu autorretrato, pois seu estilo aparece, suas 

crenças implícitas emergem, o modo como ele se utiliza do discurso, como marca e 

cadencia a narração, permite a eclosão de uma série de significação que nos ocorre 

em rede, e, assim o sujeito se inscreve na mensagem (implícita ou explicitamente). 

O narrador de si e seu alocutário se posicionam numa relação de 

dependência mútua, cada qual fazendo uma imagem do outro. No caso de 

Perséfone, por exemplo, em suas pausas, de braços abertos, o olhar flamejante 

dirigido a nós, após cada “revelação” que a ela parecia positiva, como ao falar que 

era amada ou ao afirmar que perdoava sem dificuldade ou que reconstruía seu 

percurso existencial sem embaraços.  

Perséfone parecia esperar de nós algum sinal ou expressão de aprovação 

ou aceitação de seus sentimentos, sempre pressupondo, não revelando literal e 

oralmente, mas tornando isso presente em suas falas. 
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Este dado, quando cruzado com o teste kohlberguiano a que a professora 

foi submetida, apresenta o indicativo do nível convencional, estágio 4, que 

corresponde à moral do “bom moço ou bom rapaz”, descrito por Kohlberg (1987), 

quando o sujeito age obedecendo às regras e conceitos sociais vigentes para, desse 

modo, ser reconhecido socialmente, aprovado. 

Devemos, no entanto, frisar que, quando nos utilizamos da análise do 

discurso dos sujeitos da pesquisa, além de não pretendermos traçar o perfil 

psicológico de cada um, também não tencionamos julgá-los, mas sim descrever-lhes 

os discursos e o seu funcionamento discursivo, no qual o sujeito se marca no que 

diz, como diz, e em que circunstâncias o faz (ORLANDI, 2009).  

A história se faz presente no discurso, cabendo ao pesquisador o modo de 

organizar esse discurso na busca dos significados para a investigação em pauta. A 

história e os fatos vividos reclamam sentidos e é neles que o pesquisador está 

interessado.  

Não temos como não interpretar, pois, a entrada no simbólico se torna 

irremediável, fazendo com que o pesquisador se comprometa cada vez mais com 

esta busca, como ensina Orlandi (2009). 

Para melhor efetivar a análise, organizamos os discursos em quadros 

correspondentes a cada um dos sujeitos-locutores: Hera, Calipso e Perséfone. 

 

4.8 Análise do discurso dos sujeitos, tendo como ba se as categorias da 
investigação 

 

4.8.1 Discurso de Hera 

 

O tom de sua voz era baixo, a modulação pareceu a mesma do início ao 

fim, apresentando, nos momentos mais delicados da locução, como quando falou na 

separação “inesperada” dos pais, um sorriso de superação que acompanhava a 

maciez de suas palavras. 

A maneira de dizer, o tom que impõe à sua fala, que toma o lugar da voz 

se transforma num indicativo que pressupõe o que aqui afirmamos. Como nos 

coloca Ducrot (1972, p.25): “há sempre no dizer e no modo como o sujeito o faz, um 
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não dizer. Um não dizer fundador qual fala tudo e que se repete nesses momentos, 

recorrentemente”. 

Assim procedia Hera que, apesar desta serenidade por nós propalada, 

revelava em seu discurso um tom autoritário por se colocar como agente exclusivo, 

apagando as reações dos outros sujeitos que faziam parte do cenário narrado por 

ela. 

Hera liderava, embora parecesse abrir mão de sua própria vida pela 

edificação da vida dos que a rodeavam. Filha predileta, parceira do pai, formada 

para enfrentar adversidades que poderiam surgir, deixando isto explicito ao narrar 

ter sido preparada pelo pai para assumir-lhe os negócios, como se ele já 

intencionasse abandonar a família que estaria “bem entregue” a Hera. Tanto que o 

fez simbolicamente quando a filha se avizinhou da maioridade. 

Hera em seu relato demonstra ter sido talhada para liderar, organizar, 

formar, indicar o rumo aos seus irmãos, depois à sua mãe depressiva, aos pares da 

escola e agora em processo, aos velhos da Vila do Coração. 

Hera, ao contar de suas desilusões amorosas, quando, por exemplo, 

rompeu o noivado, desfazendo um casamento promissor, o faz com firmeza; não 

sorri, apenas relata como algo que devia ter sido feito, e assim o fez. 

O único momento em que a diretora pareceu emocionada foi quando se 

referiu ao talento abandonado da pintura em tela, algo que ela revela que lhe doeu e 

marcou, justificando que não volta a ativá-lo por medo de ter que abandoná-lo mais 

uma vez, pois a vida carrega surpresas – a mãe está muito idosa e precisa dela 

cada vez mais. 

Hera não se aprofunda nos relatos, passando por eles ou detendo-se 

neles apenas o tempo que considerava suficiente e necessário para tratar deles. 

A diretora, no entanto, reiterou várias vezes que se sente missionada para 

a construção dos outros, mas que não se apega a ninguém e a nada de material, o 

que chega a condizer com os dados obtidos de seu teste kohlbergiano, no qual se 

citou no nível pós-convencional, estágio 5, que remete a sujeitos despojados ao que 

almejávamos.  
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Ela era o que era, pareceu nos dizer. Falou de si sem se idolatrar, mas, 

com autoridade, demonstrando a maturidade de quem reflete a cada passo 

empreendido, a cada palavra emitida, enunciada.  

Com a mesma reverência ao momento, que apresentou no início, ela 

encerrou a narração. 

 
 

FORMAÇÃO MORAL 
 

SENSIBILIDADE MORAL 
 

CONSCIÊNCIA MORAL 
 

- “Ensinado a compartilhar 

- A cuidar do mais frágeis. 

- União familiar. 

- Infância estável financeira 

e emocionalmente. 

- Pais presentes: pai 

amoroso, parceiro; filha 

predileta. 

- Mãe rígida. 

- Ensinada a falar a verdade. 

 

 

 

- Abdicou dos próprios 

interesses em prol dos mais 

frágeis: - a mãe (que foi 

abandonada pelo marido na 

juventude de Hera); - os 

irmãos mais novos que 

ajudou a formar e orientar 

profissionalmente. 

- Perdoou o pai e o 

reaproximou da mãe. 

- Abdicou do casamento. 

- Abdicou da vida artística, 

tudo pelo outro. 

 

- Consciência como esteio 

da família, em particular da 

mãe. 

- Consciência universal, 

missionada a cuidar dos 

jovens, crianças e velhos. 

- Abdicou do casamento 

para preservar-se e 

permanecer integra. 

- Desapego dos bens 

materiais. 

- Missão espiritualista 

transcendental pelo BEM da 

Humanidade. 

Fonte: elaboração própria, com suporte na fala do s ujeito.  

 

4.8.2 Discurso de Calipso 

 

Calipso nos surpreendeu pela quantidade e qualidade da locução que fez 

de si. Durante seu discurso, fez pausas, tomou o ar como se sufocasse e não nos 

dirigiu o olhar em nenhuma ocasião em que estávamos diante um do outro. O fato 

de relatar-se sem se voltar para nós parecia ser intencional, parecia revelar um 

desejo de agredir, ferir, afrontar o “outro” que “intrometia-se” e perscrutava a dor de 

sua história. Ao mesmo tempo, parecia necessitar daquele momento, de realizar 

aquela “dura tarefa”. 
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Calipso recusou-se a parar, a abortar o relato, quando em uma de suas 

pausas para organizar o discurso, questionamos se desejava fazer uma pausa, um 

pequeno intervalo que fosse, ao que negou bruscamente com a cabeça, pedindo 

para prosseguir o relato, sob pena de não mais falar, deixando transparecer seu 

mal-estar (implícito-explícito) em revisitar sua infância e seus segredos (como se 

reportou à “revelação”). 

Na escolha que fez do que ia falar, Calipso parecia escutar-se. Parecia 

assustada com o teor do que ia lhe escapando da alma, por intermédio do discurso. 

A professora chegou a tremer o corpo, apertava as mãos, estalava os dedos ao 

ponto de deixá-los vermelhos, mas parecia verdadeiramente querer falar de si para 

si mesma. 

Na forma como descreveu o pai, embora o revelasse agressivo e 

alcoólatra, a professora deixava implícito que o amava e que sentia carinho por ele, 

conquanto o temesse quando ele bebia. O pai, segundo ela, “era trabalhador... não 

passávamos fome quando morava conosco e me chamava de minha loura”. 

A professora sinaliza também com atos de sensibilidade moral, ao 

reconhecer a ajuda da avó e valor que esta imprimia ao fato de a neta gostar de 

estudar, mostrando-se aplicada e também responsável na Escola. 

Embora revele que aguarda o reconhecimento da mãe pelo apoio 

financeiro e o “cuidado” que demonstra lhe dedicar, atenta às suas enfermidades, 

diabetes e hipertensão, Calipso não se furta a esta ajuda, demonstrando, como ficou 

atestado no teste kohlberguiano, situar-se no Nível Convencional, no estágio 3, que 

caracteriza a moral retributiva. Do “eu faço, mas quero que façam por mim”, 

reclamando um retorno na mesma medida. 

Calipso apresenta no discurso, pelo modo como se refere no passado e 

ao mesmo tempo omite no presente a existência do irmão, preferido pela mãe em 

detrimento dela, fato explicitado pela genitora reiteradas vezes, uma espécie de 

mágoa, inveja, desprezo, não conseguindo esconder no tom de voz o amargor que é 

referir-se a ele, assim como parece lhe doer a simples existência dele no mundo. Ao 

que nos parece, faz questão, a professora, de matá-lo simbolicamente. 
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Da mesma forma que aniquila o irmão, Calipso não ressalta o papel do 

marido policial, o qual ela revela não temer, na entrevista, referindo-se à patente do 

cônjuge.  

O marido, no discurso da professora, é apresentado e descrito como 

alguém neutro, amorfo, frio e indiferente, que nem ajuda, mas que também não 

atrapalha, dando indícios de que cada um vive sua vida. 

Calipso enfatizou, tanto na sua história como na sala de aula e durante a 

entrevista, que nutria uma certa rejeição por pessoas que ela classifica como 

“acomodadas”, que não lutam pelos sonhos, não perseveram para alcançar 

objetivos, ressaltando que “ser pobre” não constituí desculpa para não vencer na 

vida, como os alunos da Calipolis, segundo ela. 

 
 

FORMAÇÃO MORAL 
 

SENSIBILIDADE MORAL 
 

CONSCIÊNCIA MORAL 
 

- Abandonada na infância, 

fome. 

- Agressões físicas e morais 

à mãe por parte do genitor 

na presença dos filhos. 

- Pobreza: inadimplência, 

insolvência quanto a 

obrigações físicas. 

- Exploração por parte da 

mãe que lhe transferia 

tarefas de adultos: lavar 

roupa, cuidar do irmão, 

limpar a casa. 

- Gravidez na adolescência. 

- Humilhações verbais. 

- Açoites e agressões 

físicas. 

- Mentiras e subterfúgios por 

medo. 

 

- Desejo de proteger a mãe 

da agressão do pai 

(importância). 

- Sentimento de rejeição: a 

mãe que preferia o irmão. 

- Ódio pela mãe. 

- Reconhecimento do papel 

da avó em sua formação 

escolar. 

- Moral retributiva em 

relação à mãe. 

- Filhos como conseqüência 

do casamento. 

- Vida conjugal apática, fria. 

 

- O saber como construtor 

de percurso positivo. 

- Perseverança para realizar 

os sonhos (luta). 

- Consciência do dever que 

tem para com a mãe doente 

(embora rejeite a mãe). 

- Consciência da 

responsabilidade como mãe. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  
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Bruscamente a professora encerrou seu discurso, levantando-se, quase 

saltando da cadeira onde estava acomodada e incomodada ao mesmo tempo, o que 

não aniquila seu aparente esforço em “confiar” sua história a uma pesquisadora, 

estranho ao seu contexto. A locução de Calipso nos pareceu mais uma conversa 

interior, como já expressamos; algo particular, pessoal, catártico até, embora, 

intencionalmente ou não, desejasse revelar uma pseudofrieza, uma certa indiferença 

pelo cunho das revelações que se debulharam imersas em emoções significadas e 

marcas existenciais profundas, algumas delas ainda em plena ebulição. 

 

4.8.3 Discurso de Perséfone 

 

Perséfone desenrolou o fio de sua vida de forma enfática, emocional, feliz, 

parecendo gostar de fazê-lo, repetindo durante todo o tempo em que estivemos 

juntos que amava a vida, as pessoas, a natureza e que era muito, muito feliz. Feliz e 

transparente, atribui isto ao fato de ter sido bem-cuidada na infância, de ter sido 

sempre amada, muito amada. 

Perséfone parecia também querer convencer-se do propalado fato, 

desejando ouvir de viva voz aquilo que queria internalizar e nos impressionar ao 

mesmo tempo. 

Falava, sorria, gesticulava amplamente e olhava para nós, estudando 

qualquer esboço ou reação de nossa parte. 

Perséfone afirmou ter vindo para a Capital à revelia. Gostava da vida no 

interior, da simplicidade das pessoas, considerando-se igualmente uma pessoa 

simples. 

Utilizando-se profusamente de elogios, mimos linguísticos a nós dirigidos, 

a professora lançava-nos uma carícia verbal, a cada instante nos considerando 

também simples, cordata, com equilíbrio e conhecimento invejáveis (afirmando: no 

bom sentido). 

Sua atitude nos situou na retaguarda, esperando o momento em que 

aqueles laivos de encantamento arrefeceriam, para podermos analisar com maior 
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critério a materialização do discurso, do pensar, do sentir, da vida daquela 

professora que mais parecia uma “Polyana menina” com seu jogo do contente, o 

mesmo da deusa Perséfone da mitologia grega. 

Perséfone permeou sua fala, do início ao fim, com sinais e indícios da 

insegurança, de quem busca agradar e parecer bem ao interlocutor; sinais evidentes 

de uma superproteção na infância por parte de uma família que gravitava ao redor 

dela, filha e irmã temporã, que necessitava de plateia para aplaudir seu desempenho 

sempre apreciável! 

Perséfone se coloca como grata, dedicada, disponível e leal à diretora, às 

supervisoras da Rede Municipal e, naquela ocasião; a esta pesquisadora. 

Perséfone revela, mais uma vez, como o fez anteriormente na entrevista, 

que não a agrada estar junto dos companheiros de trabalho, apáticos, reclamadores, 

infelizes! 

A professora parece evitar situações de mal-estar, do cotidiano que se 

vive como educador de escolas da periferia, como a Calipolis, e diz lutar por um 

mundo melhor, cheio de esperança e pessoas felizes, bonitas... como a 

pesquisadora – completa. 

Perséfone nos relata as rupturas em sua vida. A primeira foi a vinda do 

interior para a Capital, já mocinha. Cortavam-lhe as raízes, ficaram para trás amigos, 

amores, folguedos; mas, de acordo com o discurso revelador, não ficou sem 

referência, pois foi para a casa da irmã, que completou seu processo de formação 

como pessoa íntegra. 

Perséfone ama tanto o interior de onde veio, mas, desde que chegou à 

Metrópole, apenas retornou às origens em torno de dez vezes. Um número ínfimo 

para os 15 anos que mora na Capital. 

Em seu dizer de si, em diversas ocasiões, se mostrou contraditória, um 

tanto ansiosa, mas sempre sorridente, constantemente parecendo satisfeita com o 

efeito de suas palavras e revelações. 

A professora apresenta também em sua longa locução traços de 

misticismo, holismo, sede de transcendência, o que a faz parecer insatisfeita com o 

mundo material, o mundo vivido pelas pessoas materiais, concretas.  
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Isto se torna ainda mais patente quando ela revela apreciar homens 

espiritualizados, como o seu professor de Yoga e meditação, com quem teve uma 

relação tântrica (no seu dizer), mais etérea do que carnal, como também classificou 

que resultou na segunda ruptura.  

A decepção, segundo Perséfone, com seu “quase-Deus” (como o 

considerava), deveu-se a uma espécie de “esgotamento afetivo”. A relação foi 

perdendo a aura e o seu mestre-amor, ou mestre do amor parecia infeliz ao lado 

dela, sem querer assumi-la integralmente porque, segundo o que nos relatou, ela 

era boa demais, amável ao extremo, nutrindo por ele uma intensa adoração, que 

findou por sufocá-lo (como ele confessou a Perséfone). Este episódio levou a sentir-

se menos mulher, feia, e até... infeliz (palavras inexistentes em seu vocabulário). 

Acolhida mais uma vez pela família, buscou ajuda na terapia, por meio dos 

serviços profissionais de um psicólogo, sem abandonar, no entanto, sua veia 

mística, frequentando cursos sobre a holística da feminilidade. 

Perséfone, mais uma vez, se recuperou. Desta feita com uma consciência 

de si e de seus poderes de transformar a vida das pessoas, por intermédio da 

compaixão que nutre pelos alunos e por toda a humanidade, incluindo-nos (segundo 

afirmou). 

Perséfone escolhe este nome para constar deste trabalho, por considerar-

se uma pessoa que planta e colhe, como sugere a divindade helênica a qual 

personifica na pesquisa e na vida da comunidade de Tebas. 

A professora diz considerar importante alimentar sua vida espiritual, 

participando de ritos esotéricos, que nutrem sua alma e a tornam uma pessoa 

sensível e disponível.  

Para isso necessita de tempo para mergulhar neste tipo de abordagem, 

optando por trabalhar apenas um turno, energizando-se para cumprir sua missão na 

esfera terrena. 

Ao despedir-se de nós, Perséfone nos presenteou com um cartão, pleno 

de palavras carinhosas e singelas, o que nos fez acreditar, já ao final do nosso 

encontro que a professora pode realmente ser como é, acreditar no que crê, embora 

não compartilhemos integralmente do seu modo de estar nesse mundo.  
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Aprendemos, porém, a respeitar cada uma delas – Hera, Calipso e 

Perséfone – cujas histórias de vida se cruzaram, assim como cruzaram a nossa, 

gerando outras construções que se vão integrando nos mundos da vida de cada 

uma delas, na nossa própria vida de pesquisadora e das crianças que elas ajudam a 

formar. 

 
 

FORMAÇÃO MORAL 
 

SENSIBILIDADE MORAL 
 

CONSCIÊNCIA MORAL 
 

- Filha mais nova de uma 

família de 3 irmãos,  cuidada 

pelos pais e pelos irmãos. 

- Formação rígida, mas 

amorosa numa cidade do 

interior. 

- Esperançosa, positiva, feliz 

(graças à formação). 

- Aprendeu a ser grata, 

simples e desapegada com 

os bens e os grupos 

espiritualistas que 

freqüentou e freqüenta. 

 

 

- Mística. Voltada para as 

práticas esotéricas. 

Holística. 

- Estudo das entidades 

femininas, busca do 

aperfeiçoamento da 

feminilidade e do respeito ao 

gênero feminino. 

- Amor ao planeta, aos seus 

habitantes, sente-se 

responsável por ele. 

- Recomeços. Rupturas. 

Recomeços. 

- Compaixão pelos alunos 

que sofrem. 

 

- Optou por trabalhar apenas 

um turno para melhor se 

doar aos alunos. 

- Rompeu um 

relacionamento de cinco 

anos, para que o outro livre 

fosse feliz. 

- Cuidado com o outro 

holístico. 

- Reconhece o alcance de 

suas ações sobre o outro. 

 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

4.9 Mediação e conflitos 

 

Além de observarmos as situações vivenciadas em sala de aula das 

professoras Calipso e Perséfone, descritas anteriormente, selecionamos também, 

dentre 30 ocorrências, duas nas quais a diretora procedeu à mediação de conflitos. 

As duas situações foram escolhidas em meio às demais por apresentarem 

particularidades consideradas significativas para a pesquisa que realizamos.  

A primeira envolvia casos de bullying e o trabalho de conscientização com 

os alunos, que eram seis (causadores de bullying). Teve a duração de dois meses, 
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acompanhado pela diretora e por três professores da Calipolis que são também 

formadores do Programa Vive. 

A segunda envolveu igualmente seis crianças, duas meninas e quatro 

meninos, ocorrendo durante o recreio, tendo saído ferida uma das meninas e a outra 

resistindo a qualquer tipo de negociação pacífica mediada pela professora. Nesse 

caso, apenas fez às vezes de mediadora a diretora Hera. 

As demais ocorrências apresentavam uma origem “comum”, envolvendo: 

disputa por objetos, bola, campo de futebol, injúrias, delações, ou seja, fatos 

corriqueiros numa instituição escolar do porte da Calipolis. 

Como o procedimento de resolução dos conflitos fosse semelhante, 

apesar das divergentes variarem, decidimos por descrever os dois: fatos que mais 

adiante abordaremos. 

O conflito, segundo Sartre e Moreno (2002), é uma situação de 

confrontação de dois ou mais protagonistas, entre os quais existe o antagonismo 

motivado por uma diferença de interesses. Quando está em jogo a tensão de 

interesses e aparece o conflito, o desfecho vai depender das estratégias e 

procedimentos empregados para conduzi-los. Caso contrário, poderá haver uma 

evolução para episódios de agressividade, findando em violência, que destrói ou 

prejudica o oponente e o próprio agressor. 

De acordo com as mesmas autoras, porém, o conflito pode também 

proporcionar importantes elementos para mudanças e crescimento pessoal, 

particularmente se recebem o trato da mediação de um educador experiente e 

habilidoso em sua condução. 

O mediador pode auxiliar as partes envolvidas no conflito a refletir sobre 

aquilo que o gerou, utilizando-se da razão e da emoção dos sujeitos, sem tomar 

partido nem pender para um lado ou para o outro. 

Sartre e Moreno (2002), igualmente, asseveram que os conflitos não são 

gerados unicamente dentro da escola, eclodindo a partir de fatos sociais ou do meio 

em que a criança vive, para esta instituição. A escola, imersa na sociedade, “recebe” 

toda uma problemática, como a situação de miséria, o medo, a defesa, o rancor, o 

apelo da mídia, baixa autoestima dos sujeitos, propiciando que as diferenças se 

exacerbem e se potencializem. 
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Gilligan (2000) sugere uma ética especial, de que já tratamos nesta 

investigação, a qual ela denomina de “Ética do Cuidado” e da preocupação em se 

gerar no meio escolar uma atmosfera moral positiva, envolvendo certas formas de 

agir, tanto na sala de aula quanto na escola como um todo. Entre estas formas de 

agir, estão a “escuta ativa” que, para Gilligan, significa escutar o outro com 

compreensão, colocando-se no lugar dele; emitir sinais corporais ou pelo toque de 

que se está entendendo o que ele diz, melhorando a cada “encontro” a empatia e a 

comunicação verbal e não verbal; o que muito auxilia nos relacionamentos 

interpessoais. 

Bryck e Driscoll (1988) também defendem a criação de uma atmosfera 

moral que chamam de “satisfatória”, na escola, sugerindo três ações básicas para 

consegui-las, ou seja: 

- objetivos educativos com ênfase no “aprender”; 

- normas e procedimentos firmes, justos e consistentes; e 

- consciência, atenção e interesse pelas pessoas. 

O incremento dessas três ações, segundo os autores, aumenta o nível de 

participação dos alunos nas tarefas educativas, reduz os conflitos e melhora a 

qualidade dos resultados, tanto acadêmicos como relacionais. Para os autores, 

quando a escola possui esses três pilares ou ações básicas, os alunos se sentem 

mais queridos, valorizando o saber, seus professores e os colegas. 

O modelo educativo da Calipolis concede um lugar, um espaço relevante 

ao trabalho da emoção da escuta ativa e do diálogo como identificamos tanto nos 

documentos oficiais da instituição, das quais ainda trataremos, como fazendo parte 

do vocábulo e atitudes dos alunos e do discurso de alguns professores. 

A escola se propõe levar os alunos a refletir sobre situações específicas 

que os auxiliem na elaboração e emprego de estratégias menos violentas na 

solução de seus problemas. 

Quando nos utilizamos desse tipo de expressão – “menor violentas” – 

justificamos, alegando que o bairro Tebas já consolidou uma cultura do “pagar com a 

mesma moeda” e da Lei de Talião: do “olho por olho, dente por dente”, buscando a 

escola minimizar essa influência sobre as crianças, partindo do trabalho das 
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emoções, da inclusão como alguém que faz parte de um grupo e que nele é 

reconhecido e respeitado. 

Ao instalar-se no bairro Tebas, como escola, a Calipolis presenciou 

constantes episódios de violência física entre os alunos, entre os pais das crianças e 

elas mesmas; recolheu centenas de armas brancas, inclusive interceptando 

revolveres de vários calibres e duas metralhadoras. 

Segundo relato da direção, após iniciarem o Programa Vive e a utilização 

de técnicas de resolução e mediação de conflitos, esse tipo de conduta foi reduzido 

consideravelmente. 

As afirmações de Hera, no entanto, não são acompanhadas de registros 

comprobatórios. Não há nenhum controle estatístico oficial, sequer relatórios, 

pesquisas de associação dos moradores, dados que fundamentariam e dariam mais 

verocidade às declarações verbais da diretora, contribuindo de forma mais 

consistente com esse trabalho investigativo. 

 A existência de dados desta natureza auxiliariam à própria instituição na 

elaboração de estratégias mais efetivas para a ampliação e aperfeiçoamento de 

instrumentos e métodos pedagógicos, prestando um serviço de peso à comunidade 

educacional como um todo e ao Conjunto Tebas, em particular. 

A Calipolis, porém, durante todos esses anos, conseguiu levantar alguns 

aspectos que para Hera são importantes para a formação da personalidade moral de 

seus alunos. 

A mediação mantém sempre a mesma estrutura e parece funcionar 

satisfatoriamente. Ocorre da seguinte maneira: os envolvidos no conflito são 

chamados, conduzidos pelos professores à sala da direção ou eles mesmos buscam 

a diretora para mediar a situação, dando-se início ao processo dialógico, quando os 

alunos são confrontados, cada um relatando sua versão dos fatos. 

Uma regra enfatizada, “regra de ouro” no processo, é escutar o outro até o 

final, para só depois se pronunciar. 

Outra regra se constitui no “evitamento” de ataques pessoais ou 

“xingamentos”. 
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A mediadora, atenta, solicita que cada um fale o que está sentindo em 

relação à situação e ao outro. 

A mediadora, também, pede para que eles observem como estão se 

sentindo naquele momento. 

Mais uma regra do processo é: apenas liberar os envolvidos no conflito 

após a constatação de que as discussões estão evoluindo para uma negociação ou 

para o entendimento. 

Segundo Hera (novamente sem registros oficiais), 90% dos conflitos são 

resolvidos pelo diálogo, em sua sala, considerando que a condução do problema é 

mais importante do que o próprio fato que gerou o conflito. 

Durante as trinta observações, não registramos nenhum episódio que 

findasse com atos de pseudoafeto, como abraços e apertos de mão sugeridos pela 

mediadora. Nem todos os alunos se acham satisfeitos com os caminhos que as 

negociações tomam. Alguns desejam impor suas vontades, fazendo suas próprias 

leis, decidindo a resolução sem observar os reclamos dos outros, porém, todos têm 

direito à voz e vez. Aqueles que se retraem ou se inibem são também incentivados a 

participar. 

De acordo com Kohlbert (1997), se o sujeito consegue resolver, ou pelo 

menos pensar sobre possíveis opções de solução de problemas e conflitos, 

descobrirá diferentes recursos para o seu modo de agir moral, o que o fará avançar 

em termos de personalidade como um todo. 

Segundo o mesmo autor, o adulto não deverá apresentar as soluções, 

pois isso poderá inibir a autonomia e a habilidade de reflexão do sujeito. Se o 

professor de Matemática resolve as questões, os problemas, os alunos não 

aprendem. Do mesmo modo, ocorre com a resolução dos conflitos, pois quem deve 

resolvê-los são os envolvidos e não o professor – finaliza Kohlberg. 

Sair dignamente de uma situação conflituosa pressupõe um repertório de 

atitudes e comportamentos práticos que nossa formação familiar, escolar e social 

dificilmente nos proporciona. Os sujeitos escolares, em particular, são formados e 

ensinados para lidar mais com o mundo físico do que com o social. A escola ensina 

mais sobre o mundo exterior do que sobre o mundo de cada um. 
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Na ânsia de impedir o contato, as trocas, as aproximações dos alunos em 

situação de sala de aula, por temerem atos de indisciplina, desavenças e conflitos, 

os professores, apenas, retardam esse tipo de manifestação que a qualquer 

momento pode eclodir. Despreparados, os mestres punem, humilham, calam os 

alunos, tentando ignorar-lhes as emoções e aplacar as suas próprias, numa luta que 

finda com feridas morais em ambas as partes. 

Collins (1996) se refere à emoção concreta que uma pessoa experimenta 

diante de dada situação como algo que precisa de respostas, de sinais, de retorno, 

para auxiliá-la a interpretá-la. Caso contrário, aquilo que o sujeito experimenta pode 

transformar-se em sentimentos que se enraízam na própria alma do indivíduo, 

muitas vezes chegando a destruí-lo. 

A prática da mediação de conflitos auxilia, portanto, o aluno a obter essas 

respostas, a interpretar as situações de um modo mais saudável do ponto de vista 

psíquico. 

Descreveremos a seguir as sessões de mediação de conflito observadas 

por nós na Calipolis, acompanhadas das respectivas análises. 

 

Mediação 1 

 

Durante o processo etnográfico de pesquisa, acompanhamos a formação 

de um grupo de crianças e pré-adolescentes que praticavam bullying contra alguns 

colegas. O bullying constitui-se de ações de intimidações, ofensa moral contra o 

outro, que podem desencadear agressões físicas, verbais e psicológicas. Em alguns 

casos, levam a vítima ao suicídio ou depressão. 

O grupo envolvido e causador dos referidos abusos participou de 

encontros durante dois meses, duas vezes por semana, cada encontro com duração 

de duas horas, sempre após o recreio. 

Esses alunos receberam um material impresso, organizado pela direção e 

por três professores formadores do Programa Vive e que atuam na Calipolis. Desse 

material constavam: 

- a conceituação de “bullying”; 



  

197

- a descrição de casos de bullying; e  

- as consequências do bullying na vida das pessoas vitimadas, assim 

como espaços em branco para o registro de reflexões pessoais. 

A cada encontro, os alunos discutiam um caso contido no material 

impresso, assumiam um posicionamento diante da ação cometida, faziam 

dramatização, levantavam sugestões para sanar aquele tipo de conduta etc. 

Foi explicado para os alunos envolvidos que aqueles casos haviam 

ocorrido numa escola fictícia, que recebeu o nome de “Inferno de Dante”, sendo 

explicado também o significado do nome da escola. 

Próximo ao final do curso de formação, uma das crianças, de 

aproximadamente 12 anos, sugeriu que fosse levado o assunto aos outros colegas 

durante a atividade de acolhida, para evitar que Calipolis virasse o “inferno 

dantesco”. 

Embora a assembleia tenha acatado a sugestão do menino, Hera 

começou a perceber que os alunos ali presentes pareciam ignorar o dano que 

haviam impingido aos que sofreram o bullying causado por eles. Resolveu, então, 

lançar-lhes alguns questionamentos com o intuito de avivar-lhes a consciência. 

Os questionamentos foram dirigidos a eles sem a utilização de tom 

acusatório, sem recriminação direta, mas desejando saber deles até que ponto 

haviam tomado consciência dos atos praticados contra seus iguais. Caso contrário, 

todo o trabalho durante os dois meses teria sido em vão. 

Os questionamentos foram incisivos, claros, diretos. Primeiro indagando 

se eles já haviam sofrido este tipo de abuso, para em seguida perguntar sobre os 

atos de todos e de cada um. 

A princípio, tememos pelas consequências daquela estratégia tão direta. 

Sentimo-nos de certa forma sufocada, ante aquela manobra intencional de Hera. 

Sentir-se-iam humilhados? 

Aquilo de certa forma não seria um viés de bullying? Um tipo de bullying 

com roupagem pedagógica? 

Para nosso espanto, porém, os resultados surpreenderam. As crianças 

que brincavam de ficção no inferno de Dante, assumiram seus atos corajosamente, 
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após alguns minutos de silêncio. Seus rostos e sua postura pareciam indicar 

reflexão profunda. Permaneciam sérios, mas não constrangidos. Estavam como que 

em “estado de suspensão”. Não esboçavam risos, não se entreolhavam, nem 

mesmo se justificavam ou se acusavam mutuamente, como seria de se esperar por 

tratar-se de pré-adolescentes, mas, não. Eles apenas silenciaram. 

Hera parecia crescer diante deles no sentido de ler-lhes a alma. A diretora 

cresceu diante de nós, como a saber exatamente que passos de sua dança 

formadora deveriam ser dados, de maneira segura, harmoniosamente firme; 

respeitosamente empática.  

O que acabávamos de presenciar era um verdadeiro exercício do “dar-se 

conta” de Perls (1978). 

Ao quebrar o silêncio em busca de respostas, gestos, outras questões, 

Hera indagou: 

“– E agora? Há algo que possamos fazer? O que a grandeza de suas 

almas está lhes dizendo?”. 

Mais silêncio. Silêncio de quem estava processando ideias. O fluxo não 

havia cessado. O mesmo menino levantou a mão e falou: 

“– Eu tenho uma ideia! Vamos fazer o que a senhora (referindo-se a Hera) 

fez com a gente, lá na acolhida, mas, não a senhora falando, não. A gente falando 

sobre estas coisas que nós fez. Eu conto o meu e os outros conta o deles. Ta 

ligada?”. 

No encontro seguinte, professores e alunos elaboraram a pauta da 

acolhida e a efetivaram, inclusive com a presença de todos os educadores da 

Calipolis, que assistiram silenciosamente. 

Uma das professoras do 3° ano do Ens. Fundamental p ediu a palavra, 

depois, na sala de convivência, durante o recreio, para desculpar-se com uma 

colega “gordinha” que ela costumava chamar ironicamente de “cara de bolacha-

maria”. 

Segundo a diretora a escola busca com estes “gestos concretos” (não 

chamou de estratégias) promover uma atmosfera moral positiva para que seus 

sujeitos mostrem seu lado humano, sensível, amoroso e respeitoso. 
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A escola, para a diretora, torna-se referência de paz, de concórdia. 

Quando eles, alunos, vão para suas casas, levam a semente da paz para seus lares 

tantas vezes conturbados, atingidos pelo desemprego, pela miséria, pelo descaso 

político, pela violência que adentra os lares, via meios de comunicação. 

Vemos nas palavras de Hera o conhecimento da realidade dos alunos da 

Calipolis. Em sua descrição lúcida, do ponto de vista social, identificamos o que 

Delors (1996) chama de utopia necessária para dar seguimento a um projeto 

pedagógico envolvendo valores. E imaginamos a complexidade de se trabalhar 

contra uma estrutura social tão perversa do ponto de vista da preservação da 

dignidade humana, da ilusão que pode representar a crença do fim da luta de 

classes, da desigualdade que grassa, range e só aumenta e de modo vertiginoso; do 

fosso social tão profundo, tão tangível, principalmente se a escola ousa trabalhar 

com as crianças de um meio como o Tebas, sobre suas reais condições de vida, 

tornando a expansão de si, por ela propalada e por nós estudado no início da 

pesquisa, como uma empreitada quase inatingível. 

Ao fazermos essa espécie de digressão, não pretendemos lançar fora de 

uma vez por todas da Caixa de Pandora, a Esperança, mas confessamos temer o 

equivoco pedagógico em nome da “vida boa” que não se atinge de modo tão 

simplista e mágico como vem demonstrando o modelo estratégico da Calipolis. 

Cremos na possibilidade de uma justiça social, da vida boa, mas sentimos 

necessária uma política educacional comprometida, engajada, decisiva, para que 

isso possa se concretizar. 

 

 

 

 

Mediação 2 

 

Outra situação de mediação de conflitos que presenciamos a convite de 

Hera envolveu cinco crianças. Quatro meninos e uma menina em torno de oito-nove 

anos de idade. A situação será descrita. 
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Hera sentou as crianças que foram procurá-la para ajudar na resolução de 

uma desavença durante o recreio. Cada uma delas falou por sua vez. A diretora 

ouvia atentamente. 

Ao perguntar como eles estavam se sentindo sobre terem dado socos e 

pontapés numa colega que estava na enfermaria, as crianças (os meninos) falaram 

que não foi legal (estavam suadas e um pouco nervosas). 

A menina, que estava lá para defender a amiga ironizou: 

“– Ai, se arrependeram?”. 

Hera, pediu para que ela se calasse. 

A menina, muito alterada, falando sem parar, disse a Hera: 

“– A senhora ia gostar, diretora, que chamasse seu pai de ladrão e a mãe 

de baleia? Ia? Pois, eles chamaram a mãe e o pai da Vitória (nome fictício) desse 

jeito”.  Falou apontando para os meninos. 

Hera perguntou à menina que, de nariz arrebitado e dedo em riste, 

desafiava a diretora e os meninos, o porquê de ela estar sendo a porta voz? Por que 

a vítima não fora com eles? 

A menina, ainda apresentando valentia, respondeu, falando alto: 

“– Ah! É porque eles também bateram em mim, viu? E eu sou amiga da 

Vitória (falou batendo no peito) e eles também, eles me chamaram de “galinha 

seca”. E galinha seca é... A diretora interrompeu os arroubos da menina, 

perguntando: 

“– Como vamos resolver esta situação? 

Um dos meninos falou: 

“– É só elas não arengar com a gente. Não tomar a bola da gente na hora 

do recreio. Diga a ela que não faça mais, aí pronto”. 

A diretora, após o menino silenciar, solicitou: 

“– Pois, diga isso a ela. Agora. Ela está aqui”. Abrindo uma das mãos na 

direção da menina. 

O menino retorquiu: “– Eu não vou dizer não...”. 
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“– Mas, por que você não quer dizer para ela? Ela tomou a bola de vocês 

e não de mim”. 

A menina interrompeu, gritando: “– É porque, diretora, ele é muito nojento, 

arengueiro... e ...”. Novamente Hera interrompeu a menina, pedindo que falasse 

baixo e deixasse ele mesmo responder e que na hora dada a ela, poderia falar. 

A menina calou-se, cruzando os braços com força e balançando as 

pernas. Neste momento, Vitória entrou na sala, com cara de choro, sentando-se ao 

lado da amiga. 

“– Ah, Vitória (disse a diretora), seja bem-vinda”. 

Hera fez uma síntese do que ocorrera e pediu à menina que relatasse a 

sua versão. Vitória não falou, mas a amiga disse, olhando para ela: 

“– Diretora, essa Vitória é besta veia, por isso eles fazem o que querem 

com ela. Se a senhora não resolver, eu não dispenso eles não”. Prosseguiu 

provocativa. 

Hera, calmamente, sem parecer irritada, indagou: 

“– Bom. Vocês vieram aqui para resolver ou não? Por que você diz que 

não dispensa eles. Se eu estou entendendo, esta briga ainda vai continuar... É isso? 

A menina respondeu: “– É!”. 

A Diretora prosseguiu, dirigindo-se aos demais: 

“– É como ela está dizendo? Vocês vão continuar brigando quando a aula 

terminar? Lá fora? Como é?”. 

O menino que falava antes respondeu: 

“– É não. Não vamo mais arengar, não (parecendo cansado). 

“– Quem mais quer falar? (perguntou Hera). 

“– Eu não vou brigar”. Disse Vitória (o pivô de tudo). 

“– Nem eu”. Falou outra criança. 

“– Nem eu”. Repetiu mais um deles. 

“– E você? O que me diz?”. Dirigindo-se à menina. 
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“– Eu quero. Eu brigo.”. Continuou ela. 

“– Então como vai ficar? Eles dizem que não querem mais brigar e eu vou 

confiar neles. Posso confiar? 

“– Pode!”. Responderam os cinco, menos a menina. 

“– Bom. Falou a diretora, nós só vamos sair daqui quando resolvermos 

tudo. Ela quer briga (falou firme, mas com um sorriso). Então?”. 

Um dos meninos que ainda não tinha se manifestado se manifestou: 

“– Então, tia, vai ser assim. Ninguém quer brigar mais, só ela. Aí ela vai 

brigar sozinha, né não?”. 

Todos riram, inclusive a menina. A diretora deu o caso por encerrado. 

Episódios desta natureza requerem habilidade, autocontrole e senso de 

justiça por parte do mediador, que não deve, segundo Jares (1987), pender para o 

lado do mais fraco como costuma ocorrer. 

A menina que se manteve intransigente até o final da ocorrência, tentava 

argumentar e justificar sua atitude pela provocação que a amiga sofrera da parte dos 

colegas, porém desejando ela mesma uma punição mais severa (por vingança, pois 

eles a chamaram de “galinha seca”), do escalão de poder maior da escola, como 

forma de demonstrar poder para intimidá-los. Ela mesma os levou à frente da 

Direção. 

Como não obteve o que desejava, voltou-se contra Hera, provocando-a 

com sua inflexibilidade. Nesse caso, a experiência dialógica não foi agradável para a 

menina, mas pareceu ter sido satisfatória para o grupo, inclusive para Vitória, 

considerada como vítima inicial. 

A professora das crianças não os veio procurar durante toda a mediação, 

e não se soube de nenhum comunicado da parte da Direção à educadora 

responsável por aqueles alunos, denotando mais uma vez a concentração nas mãos 

de Hera na condução da resolução de conflitos que poderiam envolver mais agentes 

e não apenas a responsável pela gestão escolar. Tratou a questão como algo 

contingente, portanto, sem o acompanhamento devido aos sujeitos envolvidos em 

conflitos e episódios de agressividade, disputa e violência, embora o conflito não 

deva ser visto como algo negativo, perigoso o dicotômico em que ganhar e perder 
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são as soluções, mais, sim como uma situação necessária para a maturidade, para 

o crescimento, na qual os opostos são interdependentes e devem cooperar para 

regular esse conflito. 

Não é necessariamente um problema, mas representa desafios. A 

situação de mediação de conflitos incrementa a sensibilidade moral, levando os 

sujeitos ao exercício de indagação e reflexão moral, incluindo a compreensão da 

própria experiência moral. 

Os conflitos significam oportunidades para trabalhar valores e regras, 

ensejando pistas sobre aquilo que as crianças precisam aprender do ponto de vista 

da socialização. 

Embora desgastantes, essas desavenças são necessárias e formativas. A 

mediação de conflito não é a única medida para auxiliar os sujeitos na expansão de 

si, incluindo o outro, mas constitui ação pedagógica que, junto a outras descritas 

nesta pesquisa e veiculadas pela Calipolis, conduzirão à vivência de uma atmosfera 

moral positiva, promovendo, assim uma convivência escolar menos violenta, por 

conseguinte, mais harmoniosa, podendo resvalar no meio social onde os alunos 

vivem. 

 

4.10 Análise do projeto pedagógico da Calipolis 

 

 

Os suicídios, os crimes e agressões não têm como causa a ignorância das 
matérias curriculares, mas, estão frequentemente associados a uma 
incapacidade de resolver os problemas interpessoais e sociais de uma 
maneira inteligente. (MORENO ET AL, 1999, p.56). 

 

Trabalhar a transversalidade constitui um dos grandes embaraços para as 

instituições escolares que a empregam como se fossem próteses acopladas às 

áreas do currículo, tratando essa perspectiva tão importante na formação integral 

dos estudantes como se fossem NOVAS áreas, ou criando mecanismos e 

estratégias espetaculosas, como palestras esparsas, caminhadas, mutirões, filmes 

ou shows musicais, utilizados de forma eventual, esparsa e aleatoriamente. 

A proposta de transversalidade, de acordo com os PCNs (2000), traz a 

necessidade, no entanto, de instigar a escola a refletir e atuar conscientemente na 
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educação de valores e atitudes em todas as áreas, garantindo que a perspectiva 

político-social se expresse no direcionamento do trabalho pedagógico, de forma 

contínua e não ocasional, desintegrada do corpo curricular. 

Os temas transversais tratam de questões sociais e têm natureza diferente 

dos assuntos convencionais, o que não significa que não constem do contexto de 

cada um destes temas. Além do mais, os sujeitos que transmitem e trabalham os 

conteúdos das áreas convencionais são cidadãos ou devem sê-lo, éticos, 

responsáveis, engajados com sua atividade profissional e com os próprios 

movimentos da sociedade. O sujeito educador atua no meio escolar e participa da 

vida da comunidade com alguém atuante, consciente de seus direitos e deveres, 

portanto, uma espécie de referência para as crianças e jovens em formação. 

Os parâmetros curriculares trazem uma pergunta capital na página 29, ao 

referir-se à ética: “Como deverei agir perante os outros?”. 

Esta resposta o professor busca por meio de suas tomadas de posição, de 

sua conduta moral, do como decide em nome da justiça, respeitando-se e 

respeitando a dignidade alheia. 

A perspectiva transversal já está posta, presente e viva no movimento 

existencial da escola, nos conflitos e impasses do seu cotidiano, exigindo, portanto, 

uma transformação da prática pedagógica, sugerindo uma nova orientação e 

organização didática das situações de aprendizagem, para que a atuação dos 

professores se amplie para além das atividades formais, aumentando também sua 

responsabilidade para com a formação dos alunos. 

Cabe à escola mobilizar os conteúdos em torno de temáticas que digam 

respeito aos diversos aspectos que compõem o exercício da cidadania, trabalhando-

as explicitamente, permanentemente, intervindo de forma intencional e sistemática 

no desenvolvimento das atitudes cooperativas, solidárias, éticas. 

A Calipolis nos cedeu seus documentos oficiais, onde constam as formas 

de como trabalham essa transversalidade. Tivemos acesso, portanto, ao que eles 

chamam de Plano de Ação e Metas, um plano específico para o trabalho pedagógico 

da escola, centrado no Programa Vive e ao Plano Esquemático de Desenvolvimento 

de Valores que serve de base para a construção do ethos escolar, formação de 

professores, rodas de conversas com os pais etc. 
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Apresentaremos a seguir o esquema e quadros explicativos de cada um 

desses planos. 

Iniciaremos pelo Plano de Ação e Metas do quadro a seguir: 

 
 

ATIVIDADES 
 

 

METAS 
 

RESPONSÁVEL 

 
 
Escolha dos valores 

 

-  Discutir  nos  planejamentos  os  valores  que  
   subsidiarão os projetos integrados de ensino. 
- Definir os projetos integrados que serão 

implementados durante o ano. 

 

Equipe Vive 
Conselho de 
Lideranças 

Pedagógicas 
 
Círculos de 
estudos/oficinas 

 

- Promover no início de cada projeto círculos 
de estudos/oficinas sobre o valor de 
sustentação do projeto. 

 
Equipe Vive 

 

 
Atividades dos 
manuais 

 

- Acolhida (pátio) – Pontos de 
reflexão/exercícios de imaginação/focalização. 
- Sala de aula – Exercícios dos manuais – 
desenvolver diariamente na sala de aula e/ou 
após acolhida. 
- Feira de valores - Anualmente 

 
Equipe Vive 
Professores/ 

Laboratório de 
Informática 

 
 
Reunião de pais 

 

- Rodas de conversas valorosas – Promover 
mensalmente rodas de conversas com pais de 
alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem e relacionamento. 

 
Coordenador Vive 

Serviço de 
Orientação 

Quadro 9 – Plano de ação e metas. 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa.  

 

No primeiro quadro, temos Escolha de Valores. No início de cada ano, o 

corpo docente se reúne para definir os projetos que deverão ser trabalhados ao 

longo do período letivo. São escolhidos, também, os valores morais de sustentação 

dos projetos: Ex.: Amor, A liberdade na escola, PAZ por amor a Calipolis, A 

felicidade brilha na escola. São exemplos retirados de projetos que analisamos. 

Deste momento participam os professores, os representantes da Associação dos 

Moradores do Tebas e os gestores. 

O segundo quadro são os Círculos de Estudo ou Espaços de Encontro, 

que ocorrem antes do início de cada novo projeto sobre o valor de sua sustentação. 

Nesta ocasião, a equipe de formadores do Programa Vive que trabalha na 

escola desenvolve com os professores algumas vivências, envolvendo os valores a 
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serem veiculados às crianças, com o intuito de se criar uma atmosfera favorecendo 

a experiência interna de valor.  

No terceiro quadro, temos Atividades dos manuais, que são dois livros 

volumosos escritos por Diane Tillman, psicóloga educacional e coordenadora 

internacional de conteúdos e treinamentos do Programa Vive, que trazem os valores 

a serem trabalhados a cada ano, com atividades reproduzidas na íntegra e 

repassadas para os alunos. Esses manuais trazem pontos de reflexão envolvendo 

cada valor, assim como trazem, também, exercícios de imaginação e focalização. 

Esses exercícios servem de base para as atividades de acolhida, o texto a ser 

utilizado por Hera, as músicas, as imagens projetadas em painéis que são 

construídas pelos professores formadores do VIVE. 

No mesmo quadro, aparece uma alusão ao Laboratório de Informática da 

escola, onde os grupos de alunos, acompanhados de seus respectivos professores, 

elaboram material impresso para ser distribuído nos arredores da escola. São 

panfletos, cartilhas, pôsteres e painéis, que divulgam no Tebas o que o Calipolis 

está estudando em termos de valor moral. 

Anualmente a escola organiza uma Feira de Valores, com barraquinhas, 

comidas e bebidas não alcoólicas, convidando a comunidade para compartilhar com 

os docentes e discentes do aprendizado sobre valores. Durante a Feira, acontece a 

eleição dos “alunos amorosos” do ano, ao qual nos reportamos em páginas 

anteriores. Nestas atividades, trabalham juntos alunos, professores e líderes 

comunitários. 

Do último quadro explicativo do Plano de Ação e Metas constam as 

“Rodas de Conversas Valorosas”, quando a escola convoca os pais dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem e relacionamento para trocar ideias sobre estratégias 

que poderão ser utilizadas para ajudar os pais a colaborar com a escola. Durante 

esta atividade, que ocorre mensalmente e é coordenada pelo Grupo Gestor e o 

Serviço de Orientação Educacional, reforça-se a ideia de que a educação escolar é 

de natureza complementar à familiar; não se excluindo nem se dispensando 

mutuamente. 
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Os pais que participam de forma recorrente dessas rodas de conversa 

chegam a tornar-se auxiliares dos gestores, junto aos pais que participam pela 

primeira vez dos encontros. 

Em anexo, apresentamos registros documentais e fotográficos do Plano 

de Ação e Metas em operacionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

208

4.11 Plano esquemático de desenvolvimento de valore s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estímulo de 
Valores 

Refletindo 
Internamente  
Atividades de 
imaginação e 

reflexão 

Recebendo 
informações  

Através de 
histórias, 
pontos de 
reflexão e 
literatura 

Explorando 
valores no 
mundo real 
Através de 

notícias, jogos 
e vários temas 

Discussão  
Compartilhar, exploração cognitiva e 

compreensão afetiva 

Elaboração de id eias 
Discussão aprofundada, auto-reflexão, estudo em 

pequenos grupos e mapeamento mental 

Desenvolvimento de 
habilidade  

 

Expressão Criativa  
Sociedade, Ambiente e 

o Mundo  

Habilidades 
pessoais, sociais 

e emocionais 

Habilidades de 
comunicação 
interpessoal 

Transferência de Aprendizagem  
Integrando valores na vida 

Implementação de comportamentos baseados em 
valores 
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O Plano Esquemático de Desenvolvimento de Valores, procura garantir a 

criação de uma atmosfera moral baseada em valores no estabelecimento 

educacional, tendo sido desenvolvido pela Equipe Internacional do Programa Vive. 

Resulta num modelo abrangente que se torna efetivo à medida que a 

escola o integra ao Currículo Escolar, como agente estimulador de valores. 

A seguir explicaremos as partes componentes do Esquema. 

Estímulo de valores: este quadro está relacionado a três tipos de estímulo 

representados por círculos, que são: receber informações, refletir internamente e 

explorar valores no mundo real e que se apresentam partindo de contextos de 

aprendizagem diferentes, conduzindo a discussões sobre valores. 

Este estímulo pode surgir de um conflito entre estudantes, de episódios de 

indisciplina na sala de aula etc. O professor de parte do manual de orientação de 

“conduta valorosas” (como é conhecido na escola) auxilia os alunos a desenvolver 

habilidades pessoais e sociais que lhes permitam experimentar os benefícios de 

viver os valores em pauta em cada situação. 

 

Em seguida, serão detalhados os itens contidos nos círculos do Plano 

Esquemático. 

 

 

 

 

 

É a maneira considerada pelo grupo de professores formadores como a 

mais tradicional de ensinar valores. São empregadas na Calipolis através de 

histórias, informação cultural e pela Literatura, que apresentam valores positivos. 

Valores positivos para eles (formadores) são aqueles aceitos pela 

sociedade e pela cultura de cada país. 

Os professores relatam fatos e ocorrências sobre fracassos por causa da 

presença de um antivalor, levando os alunos a sentirem-se mais motivados a 
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praticar “atos valorosos” que os levem ao êxito social, sendo aceitos e aprovados 

pela comunidade, como os sujeitos dos relatos foram. 

Assistimos numa situação de sala (na turma de Perséfone) à professora 

contar sobre os atos de Madre Teresa de Calcutá, assim como dos conflitos e 

dilemas que ela experimentava, por ser “boa”, compassiva, numa sociedade ingrata 

e injusta. As crianças escutavam em silêncio e olharam as imagens apresentadas a 

elas e que foram retiradas de uma revista de circulação nacional que trazia uma 

reportagem sobre o “lado humano de uma santa”. 

Perséfone nos esclareceu após a atividade, quando indagamos sobre a 

presente passividade e pouca participação por parte das crianças, que aquelas 

informações iriam se alojar na consciência de seus alunos e que, a partir daquele 

momento, um padrão positivo de ação faria parte de suas referências neurais, 

levando-as a agir compassivamente como o modelo (Madre Tereza de Calcutá), em 

situações semelhantes. Indagamos à professora como podia garantir que de fato isto 

ocorreria com seus alunos. De que forma eles mensuravam os efeitos de atividades 

daquele matiz. 

Perséfone, com um sorriso, afirmou que o Manual do Programa Vive 

garantia esses resultados, explicando que os efeitos dessas ações sistemáticas 

empreendidas pela escola não eram imediatos e que o mais importante seria lançar 

a “semente da paz” que frutificaria ao longo da vida daqueles meninos de Tebas. 

Recorremos ao Manual e nele verificamos diversas sugestões de 

atividades imagéticas, exercícios de visualização que evocam padrões positivos de 

comportamento, comportamentos considerados positivos no plano mundial em sua 

essência na busca de um planeta de paz e concórdia (TILLMAN, 2000). 
 

 

 

 

 

 

As atividades imagéticas sugerem, no Manual em que o Plano se baseia, 

que os estudantes criem as próprias ideias. Por ex.: é solicitado que os alunos 

imaginem um mundo pacífico, criando um espaço interior no qual eles podem 
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vivenciar essa experiência e pensar sobre ideias e ações deles próprios. A criação e 

a apropriação constitui etapa essencial para que o aluno se ache motivado pelos 

valores. 

Segundo as formadoras do Programa Vive que trabalham com Hera na 

Calipolis, a visualização imagética, utiliza sistematicamente, gera condutas positivas 

nas crianças, diminui a ansiedade de viver numa comunidade violenta, além de 

estabelecer um foco de objetivos mútuos.  Uma das professoras nos perguntou: “– 

Todos queremos paz, não queremos?”. “Então, vamos fazer de conta que já 

estamos vivendo num mundo pacífico!”. 

Para essa educadora, pessoas com um objetivo comum podem aprender 

a nutrir um senso de comprometimento e desenvolver o compartilhamento de 

imagens do futuro que elas tencionavam criar e sentem-se interiormente capazes de 

alcançar. 

Exercícios de reflexão e imaginação, segundo Tillman (2004), solicitam 

que os estudantes pensem sobre suas experiências em relação a valor, tornando-os 

capacitados a discernir e aplicar valores mais adequadamente a uma situação 

particular. 

Perséfone nos relatou um fato em que um de seus alunos fazia parte de 

uma família desestruturada onde o pai era envolvido com drogas, a mãe bebia muito 

e vivia caída nas ruas do bairro. Apenas o irmão mais velho do menino trabalhava e 

era evangélico. Por meio dos exercícios imagéticos, segundo a professora, a família 

se transformou, “como por milagre” (palavras da educadora). O pai foi preso e na 

cadeia converteu-se à Igreja Universal, a mãe parou de beber integrando-se ao 

grupo de mulheres da Associação de Moradores do Conjunto Tebas, e hoje todos 

vivem “muito felizes!”, concluiu a professora, “graças ao exercício mental que a 

criança fazia na escola, conseguindo o que muito desejava; um mundo familiar 

pacífico!”. 

 

 

 

Durante a atividade de acolhida e na própria sala de aula, sob a orientação 

da professora, as crianças realizam jogos de movimento, criam peças teatrais, 
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repentes e poesias envolvendo o valor que está sendo trabalhado na unidade 

didática. Durante uma de nossas observações da acolhida, os alunos apresentaram 

uma sobre honestidade. Resumiremos a dramatização. 

A situação era uma partida de futebol e o jogo se dava entre meninos 

contra o time das meninas. Em dado momento, um dos meninos faz um gol, usando 

as mãos. As meninas reclamam, mas o juiz ignora, dando prosseguimento ao jogo. 

Outro gol é feito e novamente a mão de outro jogador é utilizada. As meninas 

interrompem o jogo indo até o jogador que provocou a reação delas. O menino 

jogador nega que tenha sido gol de mão e ri da reclamação das meninas. O juiz 

senta os times cada um em seu campo e faz uma acareação sobre o que realmente 

se passou. 

Os meninos dizem que estão certos e querem que valha o placar de 2 x 0; 

as meninas protestam, chamam o time adversário de ladrão, chamam de ladrão 

também o juiz. Nesse momento, Hera entra em campo apitando e encerrando o 

teatro com a sugestão de que todas as crianças se encaminhem às suas respectivas 

salas para desenhar e depois discutir como a situação poderia ser resolvida, 

apontando quem agiu “certo” ou “errado”. 

Acompanhamos desta feita a turma de Calipso que, ao chegar à sala 

distribuiu papéis e lápis de cores para que a tarefa fosse realizada. As crianças 

pareciam agitadas, comentavam entre si a peça assistida, posicionavam-se dando 

razão às meninas. Refaziam no discurso o que haviam presenciado. A professora 

interrompeu os diálogos. 

“– Ta bom, ta bom... se ficarem aí só papagueando, dizendo eu acho isso, 

eu acho aquilo não vão fazer o desenho e a Diretora me mata se eu não entregar 

esses rabiscos de vocês no final da aula. Vamo, vamo, vamo. Tá bom de conserva”. 

Nenhuma palavra mais foi proferida. Calipso recolheu os desenhos, sem 

fazer nenhum comentário, sem reportar-se ao teatro assistido por todos durante a 

Acolhida, colocou as produções das crianças num envelope grande, amarelo, 

trancando no armário da sala todas as “reflexões morais” ali contidas. 
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A discussão, parte do Plano Esquemático do Desenvolvimento de Valores, 

constitui-se num espaço onde os sujeitos escolares compartilham suas impressões, 

sentimentos e raciocínios sobre conflitos morais lançados para eles pela professora, 

situações vivenciadas no cotidiano escolar, filmes ou peças de teatrais envolvendo 

temas morais etc. 

Conforme Tillman (2000), compartilhar é validar. Falar sobre sentimentos 

em relação às questões morais e de valores pode clarificar pontos de vista e 

desenvolver empatia. Discussões num ambiente de apoio, em que existe e se cultiva 

uma atmosfera moral positiva, podem se constituir algo curativo, de acordo com a 

autora. 

Crianças inibidas e que pouco participam com suas opiniões podem sentir 

que outras colegas podem ter o seu mesmo posicionamento, levando-as a libertar-

se da sensação de constrangimento para uma participação progressivamente ativa. 

Do mesmo modo em que crianças que pensam que todos os colegas mantêm o 

mesmo ponto de vista dela, aprendem que podem existir perspectivas diferentes, 

divergentes. 

 

 

 

 

 

Algumas discussões são acompanhadas do que os formadores da 

Calipolis chamam de autorreflexão ou planejamento em pequenos grupos para a 

preparação de projetos de arte, no exemplo. Outras discussões conduzem a um 

“mapeamento mental” de valores e antivalores. Segundo a criadora dos Manuais do 

Programa Vive, este método é útil para observar os efeitos dos valores e antivalores 

sobre o eu, os relacionamentos da sociedade e da escola. 

 

       Discussão 
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Comparar os efeitos dos valores, segundo Tillman (2000), é um importante 

passo para antecipar-lhes os efeitos a longo prazo. O “mapeamento mental” se 

presta como introdutor de um tipo de pensamento sistemático, garante a autora, 

levando os alunos a aprender melhor e entender a interdependência das ações 

praticadas pelas pessoas e a aprender a lidar com as forças que modelam as 

consequências de suas ações. 

Durante a preparação do material, painéis, cartazes, panfletos para ilustrar 

a Passeata da PAZ que a escola promove ao redor do bairro onde se situa a escola, 

os alunos, ao criar slogans e frases para serem colocados e expostos durante o 

evento, eram insistentemente questionados pela diretora sobre o significado de cada 

frase, de cada pensamento escrito, com perguntas como: para que vocês estão 

escrevendo isto? Que efeito pensam em provocar na comunidade? Como vocês 

sentem este pensamento dentro de vocês? O grupo comunga do mesmo 

sentimento? 

O material só seria aprovado se as crianças soubessem explicitar o 

significado para eles próprios e imaginassem como sua criação conjunta poderia 

atingir os sentimentos dos demais. 

Hera relatou que esperava com sua investida ensejar reflexão que levaria 

à motivação intrínseca e a entendimentos do próprio grupo. 

 

 

 

 

 

Seguindo o que o Plano estratégico propõe como sendo expressão 

criativa, a Calipolis se utiliza com frequência das atividades de arte que envolvem 

desenho, pintura, dança, movimento e música. De acordo com o Manual do 

Programa Vive, estas atividades permitem a expressão e a construção de um 

sentimento de comunidade. Quando os estudantes se engajam na linguagem 

artística, recorrem a valores que se avivam em seu organismo, melhorando-lhes a 

autoestima, muitas vezes comprometida, pelo contexto que habitam. 
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Uma variedade de artes criativas oferecidas pela escola ajuda os 

estudantes a desenvolver seu senso estético, ocupar-lhes a mente com o belo, 

representando, conforme Tillman (2000), e resultando em atividade terapêutica e 

curativa. 

 

 

 

 

 

 

O Programa Vive intenciona, pelo desenvolvimento de habilidades que 

abrangem as pessoais, sociais e emocionais, oferecer aos alunos estratégias de 

autocontrole, concentração e estabilidade psicológica. Estas estratégias, segundo o 

Manual, reforçam as habilidades acadêmicas dos estudantes em qualquer setor 

educacional. 

Esta abordagem envolve a aprendizagem de habilidades sociais, empatia, 

resolução de conflitos e estratégias de “imagens orientadas”. Daremos em seguida 

alguns exemplos, com base no Manual do Programa. 

 

- Exercício de “Estar em silêncio”, de olhos fechados ouvindo uma música 

suave 

 

Segundo o Manual, esta estratégia desenvolve no aluno a habilidade para 

sentir PAZ, respeito e amor, autorregulando suas emoções e amenizando o 

estresse. É considerada como habilidade importante para adaptar-se e comunicar-se 

com êxito. 

De acordo com o depoimento de Hera, este tipo de estratégia, geralmente 

desenvolvido nas acolhidas, auxilia as crianças que têm problema de concentração 

em sala de aula, que sentem dificuldade de compreender os conteúdos veiculados 

pelos professores e que apresentam condutas agressivas. 
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A diretora confessou, no entanto, que não há registros comprobatórios 

para o que ela descreve como “estratégia exitosa”, mas que os professores podem 

comprovar suas palavras. 

 

- Autorregulação ou automodelação 

 

É a habilidade de acalmar o eu. A autorregulação ajuda a pessoa a 

recuperar a calma mais rapidamente, quando um sinal de perigo é percebido, e a 

permanecer mais pacífico no dia a dia. Quando isso acontece, a habilidade de 

concentrar-se cresce novamente. 

Durante a observação de uma acolhida, a diretora apresentou um filme 

onde apareciam cenas de tiroteio numa favela do Rio de Janeiro. O filme foi editado 

para ressaltar apenas o movimento das pessoas se protegendo, abaixando-se atrás 

de automóveis, deitando-se no chão ou correndo em desespero. A polícia entra na 

favela e o tiroteio recrudesce; ouvem-se gritos, sirenes, barulho de metralhadora. 

Em seguida são apresentadas imagens de campo floridos, pessoas que se abraçam, 

um pôr do sol na montanha e, por fim, a imagem do Cristo Redentor. 

A diretora pede a máxima atenção e repete as imagens, então sem som, 

enquanto realiza exercícios respiratórios com os alunos. Ao final, todos se deitam no 

chão, com as duas mãos pousadas sobre a barriga, respirando lentamente. A 

diretora fala o nome da turma que deve se levantar devagar, identificando o nome da 

professora. Ex. Turma da professora Perséfone... procedendo desta maneira até o 

pátio da acolhida tornar-se vazio. A diretora pareceu satisfeita com o silêncio durante 

o exercício. Em sala, as crianças deveriam discutir sobre a atividade, do como se 

sentira, do que observaram etc. 

Estivemos na sala de Perséfone para observar como esta daria 

prosseguimento ao exercício. Ao chegarmos, as crianças faziam uma atividade 

relacionada ao PAIC, que, segundo a professora, estava com o cronograma 

atrasado, ao indagarmos sobre a continuidade do exercício iniciado na acolhida. 

Dispensou mais questionamentos de nossa parte, com um breve: “ Foi 

lindo, não foi?”. 
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Para Tillman (2004), a inteligência emocional é melhorada pelo conjunto 

das atividades citadas anteriormente e aprofundada em outras atividades que 

constroem o entendimento do papel da mágoa, do medo e da raiva e suas 

consequências nos relacionamentos com os outros. 

As técnicas de mediação de conflitos, a execução de projetos em 

cooperação e os jogos cooperativos, são efetivos, de acordo com a autora, na 

construção de habilidades de comunicação interpessoal. Os educadores são 

“treinados”, segundo o Manual do Programa Vive, para orientar e propiciar situações 

em que os alunos se “encontrem” e passem a se respeitar em suas diferenças. 

Na Calipolis, são confeccionados cartões, que a escola chama de cartões 

de situação, de que as crianças se utilizam na tentativa de resolver seus conflitos e 

melhorar a comunicação entre si. Por exemplo: se algum colega apresentar 

comportamento irritadiço, agressivo ou intolerante, seus companheiros podem 

mostrar para ele o cartão com um desenho e os dizeres “Calma, amigo!”; ou “Seja 

mais tolerante”, entre outros. Todos os alunos dispõem de um bloco de cartões de 

situação utilizados sem que a professora solicite seu emprego. 

Caso o colega não domine a habilidade de leitura, o que não é incomum 

nas salas da Calipolis, as figuras servem como veículo de comunicação da 

mensagem a ser interpretada, pelo “sujeito impaciente”. 

Durante uma das observações na sala de Perséfone, presenciamos a 

seguinte situação: um dos alunos, que era cadeirante, foi ao chão quando se dirigia 

à mesa da professora para mostrar uma atividade que acabava de concluir. Diante 

do colega caído e sob a intervenção da professora que os convocava para uma 

tomada de posição ou alguma iniciativa em relação ao menino: “– E aí gente, o 

colega está no chão. O que podemos fazer?”. Duas crianças que já se 

encaminhavam para ajudar o aluno caído retornaram às suas mesas e, após 

remexerem as mochilas, mostraram um dos cartões ao menino. O cartão dizia: 
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“Estamos com você!”, mas não prosseguiram o socorro, sendo necessário a mestra 

explicar o que deveriam fazer, ou seja, ajudar a colocar o aluno na cadeira. Mais 

adiante, ao procedermos à análise das atividades sugeridas no Plano esquemático, 

retornaremos a este caso. 

 

 

 

 

 

De acordo cm o que prega o Manual do Programa Vive, as atividades 

baseadas em seus ditames visam a sua aplicação no seio da sociedade e no 

Planeta. O foco principal do Programa, presente no projeto p- pedagógico da escola, 

relaciona-se ao respeito e à responsabilidade pelo meio ambiente e pelos que nele 

habitam, enfocando igualmente o senso de justiça social e a livre participação nos 

rumos que a sociedade deve tomar, tendo em perspectiva o bem comum, a “vida 

boa”, a que os gregos do passado se referiam. 

Os alunos mapeiam e expõem no pátio da acolhida atos de tolerância e 

intolerância que recolhem de jornais e revistas que ocorrem no mundo, na cidade, 

em seu bairro. Durante a acolhida, esses atos são comentados e a diretora busca 

identificar com os alunos, os adultos ou jovens que geraram os fatos, num esforço 

para mostrar os exemplos positivos e negativos, enfatizando e ressaltando os atos 

positivos para que sirvam de modelo aos alunos da Calipolis. Dessa forma, os 

estudantes são encorajados a assumir atitudes sensíveis e úteis que façam “parar” 

(termo utilizado por Hera) o avanço da violência e da degradação do meio ambiente 

e promover a proteção do ecossistema natural em sua área e da PAZ entre 

familiares e vizinhos. 

Numa das observações a sala de Perséfone presenciamos a seguinte 

situação, que exemplifica o que registramos há pouco. 

Quando retornaram do recreio, as crianças se depararam com a 

professora jogando papel, pacotes de biscoito quebrado, plástico rasgado, pela sala. 

Perséfone parecia transformada, fingindo-se agitada, com gestos compulsivos a 

sujar todo o ambiente onde dali há pouco ocorreriam as atividades pedagógicas. 
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Os alunos estavam deveras surpresos, deixando escapar exclamações, 

como: 

“– Êita, a tia ta doida!”. 

“– É não, má... ela tá brincando!”. 

Um dos meninos, resolveu abordá-la. 

“– Que é isso, tia? Por que tu tá espalhando esse lixo aqui?” 

Perséfone colocou as duas mãos na cabeça e, assustada, perguntou: 

“– E não é para ser assim? O certo não é sujar tudo? Jogar tudo no chão 

da Escola, da sala, da rua. Não é, não?” 

As crianças, ainda de pé, responderam quase em coro: “– É não!”. 

Perséfone, continuando com expressão séria, fingindo-se abismada, 

prosseguiu: 

“– Eu pensei que fosse, pois, fui lá no Restaurante onde vocês estavam 

lanchando e vi tudo jogado no chão. Tudo sujo, imundo. Então, pensei que era para 

fazer essa mesma decoração aqui na sala, já que vocês gostam tanto!”. 

Continuando falando diante da plateia infantil que, já se acomodando em 

suas carteiras entre confusos e sorridentes, aguardava o desfecho daquela 

teatralização. 

“– Então, quis fazer essa bela surpresa! Vocês não gostaram?”. 

Os alunos responderam em coro: “– Não!”. 

“– Mas, por que gente?”. 

Uma menina, levantando a mão, explicou à professora: 

“– Porque é feio. Porque é mal educação!”. 

Perséfone agora sorriu. 

“– Ah, é? Dirigindo-se à menina, quem faz isso é mal educado? Então, eu 

sou mal educada, é isso?”. 

Outra menina entrou na conversa: 

“– É. Se tu sujar a sala assim. Tu é maleducada”. 
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Um menino atalhou a acusação da colega, defendendo a professora: 

“– Não. A tia não é mal educada, não. A tia é legal!”. 

“– Mas, ela sujou a sala!”. Falou a mesma menina. 

Perséfone sentou no meio do lixo. As crianças começaram a rir e falar ao 

mesmo tempo. 

“– A tia ta no lixo!”. 

“– Saí daí, tia!”. 

A professora simulou entrar na lixeira e as risadas redobraram. Com um 

dos pés na lixeira, dirigiu-se às crianças perguntando: 

“– Então, se vocês não me explicarem o que houve, eu não saio do lixo. 

Quero entender o que aconteceu. 

Uma das meninas falou: “– Não fui eu!”. Acompanhada de outra que disse 

em sua defesa: 

“– Foram os pessoais grandes tia. Os pessoais que merendou antes da 

gentes! Nós não sujou não”. 

Um menino que sentava bem junto de Perséfone replicou: 

“– Vamos limpar isso (fazendo careta) pra tia sair do lixo!”. 

Os colegas se levantaram, puxando a professora para que saísse da 

lixeira para que pudessem recolher o lixo espalhado. Os alunos rapidamente 

deixaram a sala limpa em meio a muita algazarra. Perséfone parecia se divertir com 

a cena. 

Ao todo, foram passados 30 minutos. Perséfone pediu para que as 

crianças fechassem os olhos e imaginassem as duas situações. Em seguida, a 

professora distribuiu folhas de papel-madeira e solicitou que os alunos criassem 

cartazes de advertência contra a poluição ambiental, perguntando onde eles 

deveriam ser afixados. A turma ficou dividida entre pregar os cartazes no refeitório, 

no pátio da acolhida e na sala de aula. Uma das alunas sugeriu a sala, para que a 

própria professora não agisse mais da maneira que agiu, espalhando o lixo. 
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Por fim, as crianças, portando os cartazes e fitas adesivas, saíram pela 

escola, colando suas advertências em favor da limpeza e da ordem. Neste dia não 

houve tarefa de casa. 

 

 

 

  

 

Integrar valores na vida refere-se à utilização, pelos alunos, de 

comportamentos baseados em valores em suas vidas, com suas famílias, sociedade 

e meio ambiente. Semanalmente, as crianças da Calipolis levam para seus lares 

atividades de lição de casa do Manual do Programa Vive, pois a escola acredita, 

com isso, aumentar a probabilidade de os estudantes desempenharem 

comportamentos baseados nos valores estudados em seu meio. 

As tarefas são efetuadas com a ajuda das famílias que, dessa maneira, 

também se tornam imbuídas dos mesmos valores, ampliando a rede de alcance do 

projeto escolar. 

A Calipolis considera que os alunos formados de acordo com este tipo de 

esquema pedagógico, de forma sistemática, podem “fazer a diferença” na 

comunidade onde vivem. 

“Fazer a diferença” é uma espécie de slogan, contido em todos os projetos 

voltados à internalização de valores.  Sujeitos como exemplo e referência para 

aqueles que os cercam, desse modo desejando tornar-se como eles, fazendo com 

que o mundo seja mais feliz, mais harmônico, mais digno (Tillman, 2004). 

Procederemos em seguida à analise dos planos oficiais da Calipolis que 

nos foram disponibilizados pela Direção. O Plano de Ação e o Plano Esquemático de 

Desenvolvimento de Valores, assim como sua operacionalização por parte da 

instituição, nas situações observadas por nós, com o intuito de identificar e localizar 

os espaços escolares que contemplam a formação moral de seus sujeitos. Para 

efetivar aquilo que nos propomos recorreremos a uma adaptação aproximada da 

análise do conteúdo “definicional” qualitativa de Lankshear e Knobel (2008) e Bardin 
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(1977). Este tipo de análise ajuda o pesquisador a construir indicadores de valores, 

atitudes, esteriótipos e visão de mundo. 

A análise de conteúdo é um método de pesquisa que usa um conjunto de 

procedimentos para extrair inferências válidas do texto, auxiliando o investigador a 

descobrir o significado latente ou potencial, contribuindo para a decisão em como ler 

o texto. 

Procuramos, com base na Análise de Conteúdo, compreender o 

significado das palavras que se repetiam no documento, seu contexto e a posição 

ideológica que tomavam na relação com o todo do texto. Para maior clareza dos 

dados, procuramos aproximar os segmentos dos documentos analisados a 

situações observadas quando de nossa imersão em campo. 

 

4.12  Análise do Plano Esquemático de Desenvolvimen to de Valores 

 

O Plano Esquemático de Desenvolvimento de Valores é o no documento 

vital para a plena efetuação do Programa Vive dentro do projeto político-pedagógico 

da Calipolis. A forma estrutural como é desenvolvido aparenta ser abrangente, bem 

fundamentada, de acordo coma filosofia do Programa, que é integrar valores à vida 

dos estudantes. 

De acordo com o que analisamos, o Plano enfatiza as atitudes reflexivas, 

havendo referência a este termo por pelo menos três vezes no gráfico esquemático 

e outras 48 vezes no campo do documento oficial. As reflexões são geradas por 

estímulos externos (atividades de imaginação, contemplação de imagens, audição 

musical, peça teatral etc.), que são experienciadas, produzindo motivação e 

induzindo os sujeitos a se manifestar sobre o estímulo, através do plano verbal, 

cinestésico etc. Tendo como propósito social o desenvolvimento de habilidades 

pessoais, sociais e emocionais e a integração dos valores veiculados às suas 

próprias vidas e consequentemente ao seu meio. 

Portanto, uma síntese desse esquema voltado à aprendizagem dos 

valores é a seguinte: Reflexão (de forma para dentro)         Externalizar o que foi 
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intuído (falar sobre, agir sobre)       Integrar ao comportamento (ocasionando uma 

conduta “valorosa”). 

Este esquema, por seu turno, é efetivado mediante um Plano de Ação, nas 

atividades diárias da escola por meio dos encontros de formação dos professores, 

ocorrentes quinzenalmente. Durante esses eventos, os valores a serem “ensinados” 

às crianças são escolhidos e discutidos, assim como definidos os projetos a serem 

veiculados no semestre ou no ano letivo. 

Escolhidos os valores e delineados os projetos, os educadores promovem 

círculos de estudo sobre os temas, entre si, com o apoio dos formadores do Vive, 

assim como fazem chegar aos pais e à Associação do bairro o que estão estudando 

na Calipolis, atingindo, consequentemente, a comunidade como um todo. 

Os valores escolhidos são aprofundados ainda mais durante as atividades 

de acolhida mediante estímulos motivacionais fornecidos aos alunos via focalização 

e meditação imagética. 

Após as acolhidas, os professores retomam os valores em suas salas de 

aula com exercícios, discussões e atividades relacionadas ao tema. 

No Laboratório de Informática, os alunos criam materiais relacionados aos 

valores estudados que serão distribuídos na comunidade em passeatas, 

panfletagem, caminhadas ou feiras que a escola promove frequentemente com a 

presença da comunidade local. 

Os pais são convocados em particular, uma vez por mês, para participar 

do que a escola chama de rodas de conversa valorosas, onde vivenciam os valores 

que seus filhos estão estudando e aprendem a lidar com suas atitudes negativas, 

assim como a ajudar a escola na superação das dificuldades de aprendizagem que 

as crianças apresentam. 

Descrito dessa forma, o Programa Vive poderia constituir-se, em seu 

potencial formador, como um instrumento indiscutível na integração de valores 

positivos na vida destas crianças, contribuindo inquestionavelmente para a cidadania 

ativa, a “vida boa”, que resultaria na possibilidade de uma comunidade justa. 
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A “utopia necessária” de Delors (1996) tornar-se-ía concreta, a paz entre 

os homens estaria garantida, cerrando no meio da humanidade os medos, a mágoa, 

o ódio e a discórdia em todos os matizes. 

Aproximando a descrição e a análise desses planos, de chão da escola, 

observamos que os conteúdos morais recebem tratamento, significação e 

interpretação de modo diverso por parte da comunidade escolar, interditando o que 

poderia ensejar reflexões de cunho moral prenhes de coerência moral, no dizer de 

Sastre e Moreno (2002). 

Os problemas, dilemas e conflitos morais que se apresentam de modo 

interno, complexo e constante são em grande número ignorados pelos próprios 

professores, por acomodação, displicência ou despreparo pessoal ou condição 

interior para discuti-los, abordá-los e compartilhá-los com os alunos, que, instigados 

diariamente pelos estímulos provocados intencionalmente durante as atividades de 

acolhida, buscam respostas, imersão e possivelmente reflexão sobre os temas, os 

valores que chegam a desinstalar professores e alunos de um não-pensar sobre a 

vida vivida com outros, nem sempre afáveis, amáveis ou valorosos, como a escola 

gosta de repetir. 

Para os educadores, que precisam “correr com a matéria”, devido às 

cobranças oficiais para dar conta das estatísticas governamentais é mais fácil – 

como no caso dos desenhos sugeridos por Hera, quando do teatro simulando a 

partida de futebol polêmica, entre meninos e meninas – guardar a expressão 

artística e os julgamentos morais das crianças no armário, sem nenhuma discussão, 

do que tentar conduzir aqueles sujeitos “motivados” a desenvolver habilidades 

interpessoais, seu senso de justiça, compreender seus posicionamentos. Isto 

observamos na sala de Calipso, que inclusive os apressou a concluir a tarefa sob a 

alegação do tempo que corria e da quantidade de outras tarefas, “mais urgentes”, a 

serem realizadas naquela manhã. 

A recorrência de direcionamento pedagógico como este, que observamos 

diversas vezes na escola, não só na sala de Calipso, geram, segundo Sastre e 

Moreno (2000), Tognetta e Vinha (2007), núcleos de tensão emocional, que podem 

facilmente desembocar em problemas de comportamento, instabilidade emocional, 

insegurança e fobias.  
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Situação semelhante ocorreu na sala de Perséfone, após a acolhida, onde 

foi realizado um exercício de visualização seguido de uma passagem 

cinematográfica de violência numa favela carioca, onde as crianças teriam que 

registrar no hipocampo, no córtex cerebral, imagens agradáveis de campos floridos, 

pôr do sol etc.  

Não tendo a professora aberto espaço na sala para se tratar dos 

sentimentos ocorridos, experiências similares, medos, desconforto ou mesmo enlevo 

diante das bonitas imagens expostas com fundo musical de Ravel, sob a alegação 

de que estavam em atraso com as atividades do PAIC. Perséfone, evitou a 

abordagem das emoções de seus alunos, limitando-se a um simplório “Foi lindo, não 

foi?”, quando indagada por nós sobre a atividade que acabara de abortar. 

Enquanto a escola parece propor uma nova maneira de formar seus 

alunos, tendo como base um projeto calcado em valores, seu quadro de 

profissionais, ignorando os possíveis benefícios do aprofundamento dessas 

atividades que envolvem emoção, cognição e trabalho da consciência moral, por 

vezes parecem referendá-lo, e em outras ocasiões optam por interditá-las, 

imprimindo descontinuidade a um processo que os conduziria a interpretar o mundo, 

as situações cotidianas, de um ponto de vista mais solidário, justo, compartilhado; 

assim como auxiliaria crianças tão carentes do ponto de vista material e cultural a 

adentrar o seu mundo sem cair no desânimo, na desesperança, sem as fazerem 

renunciar aos seus genuínos e também legítimos desejos de inclusão e participação 

social. 

Atividades como algumas que presenciamos na Calipolis ensejam os 

alunos a situarem-se e a seus desejos no centro de sua ação, de pensá-los, de 

senti-los e reajustá-los em função dos desejos e pleitos dos demais, num movimento 

de alteridade necessário e construtivo da vida boa. 

 

A escola parece carecer de uma linha de conduta que propicie 

sistematicamente, como o Plano esquemático do desenvolvimento de valores 

sugere, que auxilie as crianças a construir um repertório significativo de atitudes 

morais positivas ao qual possam recorrer, porque internalizados, uma vez ou outra, 

em busca de entusiasmo e interesse para resolver diferentes problemas, dilemas e 
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situações que vão se apresentando, compreendendo as necessidades e interesses 

próprios estendidos às necessidades do outro, seguindo o caminho da generosidade 

e da ajuda solidária. 

Ao nos reportar ao episódio do aluno cadeirante de Perséfone, que no 

chão aguardava ajuda para voltar à cadeira, observando a relutância das crianças 

entre a ajuda concreta e imediata ao colega e a busca dos cartões de situação – 

Estamos com você! – demonstra a existência de uma distância entre o agir e a teoria 

do como se deve agir. Provavelmente devido ao trato assistemático impresso ao 

“ensino” de “atitudes valorosas”, indicativo de que há muito a internalizar e 

incorporar quanto à assimilação de atitudes valorosas. 

Araújo (2004) considera que faz parte da cidadania saber se manifestar 

em ações e palavras na hora correta, adequada, todavia, essa aprendizagem é 

objetivo a ser alcançado com a recorrência das situações e a possibilidade do agir 

livremente em relação a elas, promovendo a solidez das condutas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) propõem que o 

compromisso com a formação moral e ética dos alunos deve permear todas as 

aulas, todas as relações e todos os momentos na escola. 

Para Antunéz (2002), a aprendizagem de conduta é um objetivo que faz 

parte do currículo escolar de qualquer professor; de sorte que todos devem ser 

promotores dessa aprendizagem e não somente os especialistas (no caso, os 

formadores do Vive) ou um determinado educador (no caso, Hera). 

É, portanto, da responsabilidade de todo escolar a construção de uma 

atmosfera sociomoral cooperativa na instituição, a toda hora, em todo momento. 

No tocante ao conteúdo da moral trabalhada na Calipolis, recorremos a 

Morin (2005) para analisar a forma como este conteúdo é veiculado aos alunos, com 

base no bem estruturado Plano esquemático do Desenvolvimento de Valores. 

Morin (2005) fala numa espécie de moral lúcida que envolve, “incerteza”; 

uma moral inacabada, frágil como o ser humano; uma moral em combate, em 

movimento como o próprio ser humano, que luta contra a cegueira e a ilusão e que 

reconhece as contradições e a complexidade dela mesma. 
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Não se deve, nem se pode conceber uma moral insular, solitária. Não se 

pode ignorar os contextos, quando se fala em moral lúcida, anota Morin (2005), sob 

pena de se excluir desse modo a compreensão humana. 

O autor assevera que a consciência moral necessita do exercício 

permanente de uma consciência esclarecedora; que não tenha medo de 

compreender, pois compreender favorece o juízo intelectual que nos leva a tornar 

complexos nossos julgamentos, nosso estar-no-mundo com os outros. 

Durante os exercícios imagéticos, as visualizações presenciadas por nós  

nas atividades de acolhida, observamos a introdução de uma moral alienante, 

insular, que parecia simplificar os contextos do vivido, as redes sociais complexas, 

onde esta moral está engendrada, bastando fechar os olhos ao som de uma bela 

melodia para que todos os nós dos conflitos, disputas, incompreensões, ódios se 

desfizessem, distanciando-se da lucidez moral que considera os possíveis e o 

improvável de forma reflexiva. Morin (2005) alerta para o perigo do vício ético nesse 

tipo de moral simplista decorrente da incompreensão de si e do outro, da carência 

de autoética. 

O mesmo autor sugere um trabalho com a autoética dos sujeitos, para que 

possam ser reativadas as possibilidades altruístas e comunitárias dos grupos 

sociais. A advertência de Morin, no entanto, não anula a iniciativa da Calipolis em 

contribuir para a formação de seres morais, conscientes e ativos socialmente, 

apenas acena para uma revisão sistemática de todas as possibilidades de uma 

ortodoxia moral ou da construção de uma moral distanciada dos movimentos reais 

da comunidade de Tebas, composta de seres complexos, contextualizados, 

moralmente reais. 

 

 

 



  

228

5 CONCLUSÃO 

 

 

Concluímos este texto com um sentimento transformador, maduro, sofrido; 

sensação de pertença e esperança. Transformador porque, a princípio, 

esperávamos encontrar na Calipolis um espaço grandioso, mítico, diferente de todas 

as escolas onde havíamos exercido a docência durante 34 anos de magistério. 

Esperávamos encontrar na Calipolis setores funcionando de modo harmônico, ágil, 

integrado, um local de encontros quase etéreos, espirituais, entre professores e 

alunos, onde a apropriação do conhecimento se daria de forma prazerosa, quase 

mágica; um modelo de Academia platônica, como o nome sugeria, tudo isso tendo 

como cenário um bairro reconhecidamente violento, pelas autoridades policiais, 

como é o caso do Tebas. 

Mesmo assim, aqueles educadores conseguiam “fazer a diferença”, como 

eles mesmos faziam questão de repetir o chavão, proporcionando aos alunos os 

saberes necessários para a inserção numa sociedade capitalista por vezes 

agressiva, descontrolada, impessoal, não deixando apenas ao encargo da natureza 

humana a construção desse tipo de conhecimento e investindo igualmente no ensino 

das matérias convencionais que compõem o currículo. 

“Fazer a diferença” na Calipolis era levar aquelas crianças ao pátio da 

acolhida, que fazia às vezes da Agora, onde os alunos experimentavam a vivência 

democrática, num simulacro dos movimentos que ocorrem no cotidiano da 

comunidade, pleno de encontros e desencontros. 

Como pesquisadora, tínhamos uma série de expectativas, outras tantas 

questões que buscávamos responder como a possibilidade de a escola constituir-se 

num espaço propício à formação de sujeitos dotados de sensibilidade moral, 

solidários, compassivos, verdadeiros cidadãos, aptos a conviver na polis. 

Um espaço onde a transversalidade contida no projeto político-

pedagógico, transcendia à própria Escola, contagiando positivamente o entorno, a 

comunidade, o Planeta. 

Um espaço, onde os alunos vistos como carentes, marginalizados pela 

condição social miserável, conseguiam reaver o direito de “desejar”, de buscar 
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alternativas de vida boa, de recriar a si mesmos, de apropriar-se do conhecimento 

com ousadia de quem sabe que pode aprender. Sem sentir vergonha do seu habitat, 

de suas origens, mas lutando para aprimorar suas condições de vida, de existência 

digna. 

Esperávamos um espaço, onde o sentido do outro como sujeito de 

respeito seria garantido, assegurado, presente, perpassando todas as atividades 

desenvolvidas naquele estabelecimento de ensino. 

Embalada, suspensa no ar, por esta intensa utopia, adentramos a Calipolis 

via imersão etnográfica, tomando gosto e parte de seus rituais, abrindo os olhos, os 

ouvidos e o coração, tal qual aquela tradicional ladainha religiosa, até que o “chão 

da escola” tremeu abaixo de nossos pés, rasgando nossas entranhas ingênuas, 

ajustando nossos devaneios, as leituras a princípio escolhidas e depois 

abandonadas, à realidade própria, genuína da complexidade local, do modo como o 

Programa Vive teimava em corrigir os percursos de uma moral nem sempre 

compartilhada, compreendida em sua tecitura particular, que identificavam aqueles 

sujeitos, adultos e crianças e seu modo peculiar de ver o mundo e de com ele se 

relacionar. 

Estávamos consciente de que estávamos numa Escola real, como tantas 

outras desta cidade, sem adornos, riquezas ou mesuras, onde, para se conseguir 

que o mais simples dos pleitos fosse atendido pelo Poder Público, tinha que ser na 

“raça”. 

Hera, a diretora, observando nosso deslumbramento, antevendo alguma 

possível desilusão, já nos havia nos prevenido: “você está numa escolar como outra 

qualquer!”. 

A interação no cotidiano, progressivamente, confirmava esta e outras 

advertências do mesmo tipo. Os conflitos não cessavam de eclodir. Pedras, balas 

desferidas de armas de grosso calibre do lado de fora da Calipolis nos levaram a 

uma outra leitura daquela realidade, ampliando mais e mais nossas questões 

teóricas e respondendo a formulações nem sequer empreendidas por nós, mas que 

foram eclodindo, pouco a pouco e, por vezes, abruptamente; fenômeno apenas 

permitido via etnografia, que nos insere numa trama social onde o conhecimento se 

transforma em ação, onde a dor da qual falamos se relaciona à quebra de 
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paradigmas, de rupturas, fazendo-nos simultaneamente experimentar um intenso 

prazer de transformação, da aprendizagem que converte, adverte, alerta (através da 

própria interação social); momento a momento, movimento a movimento, silêncio, 

vazio, que levam o pesquisador a participar da própria investigação, o que o situa 

em seu lugar e... no lugar do outro; constituindo-o como investigador do seu real 

(FAZENDA et al, 1994). 

Propiciando a ele (investigador) o sentimento de inclusão e exclusão do 

processo, fazendo-o sentir-se como se fosse de lá, do campo, ao mesmo tempo em 

que lhe nega esse lugar, como se fosse apenas um estranho observador do 

fenômeno. A etnografia enseja ao investigador inúmeros conflitos epistêmicos, assim 

como o defronta com situações de dilemas éticos, morais. A etnografia, pela sua 

abrangência e o poder gerador de envolvimento, leva o pesquisador a sonhar 

acordado com o fenômeno, sua sistemática, as possíveis conclusões. Ao cessar seu 

tempo operacional, a etnografia torna aquele que pesquisa consciente da 

responsabilidade de um trabalho que agora não é mais seu, pois aquele trabalho 

pertence a outros sujeitos que sobre ele se debruçarão e que com seus olhares e 

pensares a ele atribuirão significados. 

A pesquisa etnográfica constitui-se, portanto, do modo como a 

experimentamos, como um serviço prestado pela academia à comunidade, à própria 

humanidade. A pesquisa nos proporcionou além do já citado, um encantamento 

com as possibilidades do vir a ser de uma Escola Pùblica que mesmo isolada na 

periferia da cidade, luta pela promoção humana de seus sujeitos , pelo resgate de 

sua dignidade. 

Enumeraremos, por fim, os achados da pesquisa, que esperamos 

instiguem outros educadores a mergulhar nas entranhas da temática da moralidade 

e suas inúmeras vertentes, meandros e complexidades. 

Um dos primeiros achados se relaciona ao que denominamos de ser a 

escola uma “usina de sentidos”, ensejando pela intensidade e a periodicidade com 

que ocorrem encontros e desencontros entre os sujeitos, quer adultos, quer 

crianças. Esses encontros e desencontros, quando mediados desde a “idade da 

razão”, quando o indivíduo amplia sua descentração, que, segundo Piaget (1994), se 

torna prerrogativa para que atos de cooperação e reciprocidade ocorram, propiciam 

por conseguinte, atitudes descritas como de escuta ativa e do exercício do dialogo, 
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condutas estas que poderão contribuir para a verdadeira convivência planetária 

(MORIN, 2000). O lidar de Hera com as situações de conflito e de embate entre os 

componentes da Calipolis, deixou patente sua efetividade, pelo modo como 

chegavam em seu gabinete, gritando, com ofensas verbais, atos de violência física 

que iam amainando à proporção que a mediação fluía de forma vigorosa, firme, mas, 

respeitosa, justa, sem que se tomasse partido de um ou de outro, como 

descrevemos no corpo da pesquisa. 

Segundo nossas observações calcadas nos autores que embasaram o 

trabalho, a atividade mais sistematizada, adequadamente conduzida que 

vivenciamos durante o período em que na Escola estivemos. não foi encontrado no 

entanto registro algum, nenhum caso que tenha sido acompanhado pelo grupo 

gestor respeitantes aos efeitos a longo prazo deste tipo de abordagem. 

Um outro achado significativo que detectamos concerne à possibilidade de 

a escola favorecer o sentimento de pertença a um grupo plural, mas familiar, e da 

construção de laços e valores, através de situações do cotidiano que ajudam aos 

sujeitos a tomar posição diante de dilemas morais, que os levem a tomar 

consciência de suas atitudes perante tais diante dessas ocorrências: mentindo ou 

falando a verdade, ajudando o outro ou simplesmente ignorando sua dor, sendo 

diferentes, sem ter medo, como vimos em Adorno (2006). Os diversos momentos de 

grupo como os descritos particularmente na sala das duas professoras nos levaram 

a esta conclusão, apesar de termos presenciado atitudes arbitrárias e que a nós 

própria levaram a entrar em conflito. 

O que classificamos como terceiro achado sugere que os sujeitos na 

Calipolis podem atingir o que De La Taille (2009) chama de desenvolver a expansão 

de si, explicitado no início da pesquisa, quando, por meio das atividades próprias do 

Programa Vive, as crianças podem tomar consciência de suas possibilidades 

artísticas e culturais, em razão da parceria entre a escola e a Associação dos 

Moradores do bairro Tebas, que ensinam, com a colaboração de várias ONGs – 

teatro, artes plásticas, música e trabalhos manuais – levando os alunos a tomar 

contato com suas habilidades, possibilidades, gostos e fazeres. E, o mais 

importante, sempre em grupos, tendo o outro em perspectiva. 

O quarto achado que obtivemos foi verificar a preocupação dos 

professores em criar uma espécie de atmosfera moral e de cuidado com os alunos, 



  

232

conhecendo-lhes a família, escutando suas demandas, elogiando seus progressos, 

inclusive ao microfone, durante as atividades de acolhida, embora tenham sido 

relatadas ocasiões nas quais as crianças foram humilhadas e até injustiçadas, por  

lidarmos com sujeitos reais; e, apesar de os professores confessarem que não 

conhecem bem as diretrizes do P.P.P. da escola, a tônica das ações observadas, 

não só nos sujeitos principais da pesquisa,era de cuidado e apreço. 

O quinto achado deu-se no tocante à dificuldade de operacionalizar de 

modo pleno, explícito e sistemático, assim como alimentar um projeto envolvendo 

valores. A tarefa de efetivá-lo seria do conjunto dos professores, mas que se 

concentra de forma particular na diretora e mais três professores do Ensino 

Fundamental I, que se reconhecem como missionárias, abnegadas. Os documentos 

oficiais da escola ficam sempre expostos na sala de Hera, no sentido de provocar 

interesse dos docentes para que deles tomem conhecimento, parecendo, porém, 

haver um certo acanhamento da parte do grupo gestor para uma convocação ao 

engajamento e ao compromisso de levá-lo adiante, quando os mesmos educadores 

que dizem desconhecer o teor da proposta, ao mesmo tempo, consideram que este 

deve continuar sendo trabalhado pela Calipolis, portanto, faltando apenas mais 

habilidades nesse tipo de conclamação. 

Apesar de imprecisão na forma de conduzir e operacionalizar os princípios 

descritos no P.P.P. voltado a valores humanos e à consciência moral, observa-se na 

escola um movimento direcionado à acreditação e ao apoio às crianças que lá estão 

imersas, influenciando inclusive no vocabulário utilizado por professores e alunos, 

como, negociação, respeito, responsabilidade e diálogo. As crianças apresentam um 

comportamento expectante, não se mostrando apáticas e muito menos passivas, 

indício de que há uma sinalização positiva em relação ao trabalho ainda 

fragmentado envolvendo o Programa Vive. 

Aos gestores cabe, no entanto, a tarefa de melhor discutir, e reformular, se 

for o caso, o Programa de Formação dos Educadores da Calipolis, criando aspectos 

de acompanhamento por um profissional que escute ativamente seus próprios 

reclamos e lacunas existenciais. Os professores ainda parecem carecer desse tipo 

de assistência, a fim de desenvolverem um lastro afetivo para poderem dar conta do 

fluxo emocional dessa “usina de sentidos” que é a escola. 
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A experiência de pesquisa na Calipolis nos fez retomar o tipo de 

esperança que nutríamos em relação ao Gênero Humano, repaginá-la, dar-lhe uma 

nova tônica, mais real, menos esteriotipada; uma esperança nova que caiba nestes 

tempos pós-modernos, quando a “Caixa de Pandora” foi aberta definitivamente, 

deixando eclodir dela uma realidade globalizada paradoxalmente que nos arrebata, 

enoja e encanta. Aprendemos na Calipolis que não devemos nem podemos fugir 

dela, dela não tenhamos pavor, nem medo, nem ignoremos que dela também 

fazemos parte, contribuímos com a sua virulência, somo vulneráveis, como dizia 

Nietzche: “somos humanos, demasiadamente humanos”. 

Fujamos, no entanto, do analfabetismo moral que nos cega, confunde e 

nos incapacita a distinguir o que podemos ou não fazer para enxergar esperança 

repaginada que nos acena, muitas vezes encoberta pelas brumas do engano, da 

mentira, das injustiças de uns contra os outros. 

Concluímos esta tese com uma certeza no meio de tantas incertezas 

desse mundo da vida: a pessoa humana é um ser pleno de possibilidade, de 

grandeza, de sensibilidade moral. Acreditamos e ficou demonstrado ao longo desta 

pesquisa, que a escola se pode se constituir num espaço favorável à construção da 

consciência, sensibilidade e personalidade moral das crianças, contemplando-se no 

currículo, via transversalidade, estratégias intencionalmente planejadas para a 

efetivação da busca da “vida boa” que permita aos sujeitos situar-se no fluxo do 

tempo, dar significação à vida, possibilitando, assim, o êxito na expansão de si 

próprios. 

Aprendemos isto, na Calipolis! 
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Registro sobre os anexos  

 

 

Os anexos foram organizados de acordo com material cedido pela Escola Calipolis 

retratando o ethos escolar, seus objetivos e as principais atividades desenvolvidas 

na Instituição, as quais identificaremos a seguir pela ordem em que aparecem neste 

item do trabalho.  

 

Anexo 1  - Contexto: Apresentação do Ethos Escolar. 

 

Anexo 2  – Refere-se ainda ao Ethos Escolar operacionalizado. 

 

Anexo 3  – Fotografias de atividades incrementadoras do Ethos Escolar: teatro, roda 

de conversa virtuosa, lazer em grupo.  

 

Anexo 4  – Objetivo Geral do Projeto Político Pedagógico da Calipolis: ilustrado com 

situações de acolhida, painel amoroso na área da acolhida, professoras em atitude 

fraterna.  

 

Anexo 5  – Ethos Escolar Positivo: apresenta situações de aproximação e 

envolvimento de professores e alunos na busca de uma atmosfera moral positiva na 

Escola.  

 

Anexo 6  – Círculo de Estudos com professores onde estes entram em contato com 

os valores a serem desenvolvidos durante o ano, experienciando situações 

valorosas entre si.  
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Anexo 7  – Apresenta situações de discussão de dilemas morais através e rodas de 

conversa e da resolução de conflitos. 

 

Anexo 8  – Reunião de Ethos: Realizada semanalmente com os professores na 

Escola para avaliar o andamento do Projeto Pedagógico envolvendo valores.  

 

Anexo 9  – Definição de Ethos Escolar, apresentando registro de situações afetivas 

envolvendo professores e alunos. 

 

Anexo 10  – Atividade de Acolhida: momento de interação e reflexão sobre a 

temática estudada e vivenciada no período. 

 

Anexo 11  – Painel onde são afixadas as principais idéias dos projetos apresentados 

e reforçados durante a atividade de acolhida, envolvendo valores.  

 

Anexo 12  – Programas de intervenção: nas figuras 1 e 3 – professora entra em 

contato direto com as crianças através do toque, da dança e de psicodramas com o 

objetivo de trabalhar-lhes a auto-estima.  

Na figura 2 – aplicação do Dilema de Heinz à turma da professora Perséfone, 

apresentado pela estudante de Psicologia citada no corpo do trabalho.  

 

Anexo 13  – Plano de Ação a ser desenvolvido pelos professores durante a 

efetivação dos projetos envolvendo valores. 

 

Anexo 14  – Desenho feito por aluno do 2º ano do Ensino Fundamental, apontando 

em cada dedo de sua mão “como deve ser” um aluno: valoroso: estudioso, simples, 

alegre, legal e amoroso.  
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Anexo 15  – Divisão das turmas após a atividade de acolhida. Prosseguimento do 

estudo sobre o valor veiculado pela Diretora e Equipe Viva, em sala de aula.  

 

Anexo 16  – Programa de intervenção – Treinamento para conscientização dos 

alunos praticantes de Bullyng na Escola.  

 

Anexo 17  – Modelo do questionário aplicado pelo pesquisador aos profressores da 

Calipolis para detectar o grau de conhecimento e envolvimento dos mesmos com o 

Projeto Político Pedagógico da Escola.  

 

 

Anexo 18  -  Composto de 5 folhas contendo o modelo Teórico do Programa Vive a 

ser estudado e preenchido pelos profressores da Calipolis nas reuniões semanais de 

Ethos da Escola.  

 

    

 

 

  

 


