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Resumo: O presente texto tem como objetivo fazer apontamentos sobre a im-
portância do estudo de fi losofi a para as questões educacionais discutidas na 
contemporaneidade. Buscando uma maior fundamentação da ética na educação 
para a construção da cidadania, tendo o pensamento fi losófi co como um dos 
pilares para a prática da paz na organização social. O objetivo é refl etir sobre 
as abordagens teóricas e metodológicas utilizadas nessas discussões, identifi -
cando as contribuições das diversas teorias fi losófi cas bem como uma alusão 
ao teor fi losófi co da ética no espaço social e educacional. Relata teorias éticas 
e nomes do universo que ajudam a desvendar a parceria ética, educação, paz 
e sua aplicação no mundo social.  Muitos são os desafi os, principalmente nos 
meios escolares, nos quais se encontram grupos heterônomos, com uma gama 
diversifi cada de valores e princípios. Aos educadores resta a compreensão de 
que é urgente o retorno de um projeto educacional, que torne o sujeito respon-
sável pela construção da paz, já que, nos tempos atuais, convivemos com e 
assistimos aos mais variados tipos de violência. A paz torna-se imprescindível à 
nova sociedade, que surge e a linguagem fi losófi ca pode  viabilizar à educação  
a necessidade de desenvolver mudanças nos modos de se pensar e gerir a for-
mação do ser humano.  
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Abstract: This paper aims to make notes on the importance of the study of phi-
losophy to educational issues discussed nowadays. Seeking greater reasons of 
ethics education for better citizenship , and philosophical thought as one of the 
pillars for the practice of peace in social organization . The aim is to refl ect on the 
theoretical and methodological approaches used in these discussions , identi-
fying the contributions of the various philosophical theories as well as an allusion 
to the philosophical content of ethics in social and educational space. Reports 
ethical theories and names of the universe that help unravel the ethical partner-
ship , education , peace and its application in the social world . There are many 
challenges , especially in school environments in which they are heteronomous 
groups with a diverse range of values and principles . Educators remains the 
understanding that it is urgent return of an educational project , which renders 
the subject responsible for the construction of peace , as in modern times we live 
with and witnessing to all kinds of violence . Peace becomes essential to the new 
company that emerges and philosophical language education can facilitate the 
need to develop changes in ways of thinking and managing the training of human 
beings.
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INTRODUÇÃO

 O imenso avanço tecnológico e científi co trouxe, sem dúvida, muitos as-
pectos positivos para a humanidade com o desenvolvimento nas áreas da co-
municação, saúde e transportes. Trouxe, ao mesmo tempo, problemas extrema-
mente graves: o próprio ser humano parece ter perdido o sentido profundo da 
vida e do desenvolvimento, até o ponto de pôr em risco a própria sobrevivência 
da vida humana, ou ameaçar a possibilidade de vida para as gerações futuras. 
 O século XX e também a primeira década do século XXI, apesar de ser 
um período brilhante e criativo da história da humanidade, é permeado de situ-
ações das quais não devemos nos orgulhar: momentos trágicos e cruéis. Assis-
te-se hoje à substituição do paradigma social por outro que decorre de um pro-
cesso de “dessocialização” acompanhado por uma “penetração generalizada de 
uma violência de mil formas e faces” (TESCAROLO, 2012, p.34). Marcados por 
guerras, genocídios, fanatismo terrorista, fome, doenças e desastres ambientais  

que rejeita todas as normas e os valores sociais  e a “escalada das 
reivindicações culturais, tanto sob a forma neocomunitária como sob 
a forma de apelo a um sujeito pessoal e à reivindicação de direitos 
culturais” . E, no esforço de criação de “instituições e regras de direito 
que sustentarão a liberdade e a criatividade das pessoas, estão em 
jogo a família e a escola” e, em seu centro, os modelos educacionais 
(TESCAROLO, 2012, p.34). 

  Época duríssima, de contradições e paradoxos, ambiguidades e angús-
tias. Podemos questionarmos  se o uso de nossa capacidade tecnológica não 
está contribuindo para a  humanização das coisas, enquanto, por um lado, nosso 
tempo parece valorizar a pessoa, por outro, a reduz a mercadoria descartável, 
a aquisição de bens materiais e o lucro parecem tornar-se mais importantes do 
que dignidade e solidariedade,” estabelecendo um novo contrato de solidarie-
dade com a terra, com a vida e com o outro, superando o relativismo moral e a 
privatização de valores ofertados ao deus-mercado” (TESCAROLO, 2012, p.36).
 É desafi ador o momento atual, questiona-se como ensinar virtudes neste 
cenário confl ituoso em que vivemos.  

Mas será a virtude ensinável? A virtude pode ser ensinada, sim, mas 
menos pelos discursos e textos do que pelo exemplo, que se funda na 
ética e se nutre da sabedoria dedicada à construção da reciprocidade 
e do respeito à alteridade e à diversidade. A ética deve se constituir, 
pois, na sustentação da ação humana, integrada pela vontade e pelo 
livre-arbítrio, assumindo sentido mais radical como responsabilidade 
pelas consequências das iniciativas humanas e servindo de referência 
para o diálogo de cada pessoa com a própria consciência e com as 
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consciências dos outros, despertando-os de uma eventual indiferença 
em relação à agressão à vida e à dignidade da pessoa. (TESCAROLO, 
2012, p. 33)

  A situação que vivemos provoca uma gama de reações, todas interliga-
das: sentimentos de insegurança, autoconfi namento, insensibilidade, apatia, 
alienação. Sabemos e sentimos que a violência amedronta. Uma das formas 
de defesa contra ela é, com a construção, por parte do indivíduo, de uma ilusão 
da não-existência da violência, criando, assim, uma defesa psicológica que lhe 
permite um espaço de tranquilidade. “A paz é um processo progressivo, ainda 
que inatingível em sua plenitude. A paz não é, por conseguinte, um conceito es-
tático.” (CESCON e NORADI, 2011, p. 6) 
 Somos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança, de aventura 
e crescimento, de sensibilidade e empatia, de auto-afi rmação e autopreserva-
ção, autotransformação e transformação desta realidade com um desejo cons-
ciente de luta pela mudança do mundo particular (meu mundo), transformando-o 
em nosso mundo, ou seja, um movimento subjetivo e dialético de vir-a-ser que 
nos desafi a constantemente.  “Assim, a paz é vista como um processo em ação 
e um grande movimento em curso, muito mais do que uma meta a ser alcança-
da.” (CESCON e NORADI, 2011, p. 250) 
 A insegurança permeou e permeia nossa existência cotidiana: muitos não 
se sentem seguros em casa, na rua ou no trabalho, no carro, ônibus ou avião, na 
igreja ou no supermercado. Parece que, além da crise e do seu conhecimento 
geral, existe um sentimento de desesperança. 

Por isso, a atualização dos mestres na concepção da ética assume 
atualmente importância crucial. De fato, a efi cácia da escola será 
principalmente resultado da virtuosidade da intervenção docente em 
seu interior. E apenas no contexto mais amplo da função social de 
formação do mestre é que as questões da sua intervenção ética terão 
sentido. Sua formação priorizará, destarte, o manejo mais amplo dos 
saberes, como projeto solidário e construção coletiva, alimentado pela 
profundidade e pelo confronto constante e convergente e consideran-
do a aprendizagem em suas implicações emocionais, afetivas e rela-
cionais. (TESCAROLO, 2012, p.34)

 Nos últimos anos, a violência tem sido experimentada também como um 
problema educacional por sua emergência dentro da própria comunidade esco-
lar, tornando-se um caminho de pesquisa e estudo de vários autores e uma pau-
ta obrigatória da agenda educacional tanto na esfera pública quanto na privada.  

Impõe-se, pois, a articulação de novos conhecimentos com novos ob-
jetivos e formas de aprendizagem e de ensino, pelo desenvolvimento 
de uma cartografi a de relevâncias que funcione como um radar capaz 
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de perscrutar uma nova epistemé fundada em dois eixos: a ética pla-
netária e a espiritualidade. (TESCOROLO, 2012, p.35)

 As questões relativas à violência no meio escolar abrangem um vasto 
complexo de causas e variáveis, exigindo uma refl exão sistemática e um estudo 
desprendido do viés emocional que geralmente acompanha o debate sobre o 
tema.   

Enfi m, a visão do mestre não pode se limitar a fi xar o olhar no dedo que 
aponta, mas estender sua perspectiva para aquilo que o dedo apon-
ta: a constelação das novas possibilidades nascidas no interior das 
novas, ricas, complexas e dinâmicas circunstâncias contemporâneas, 
mas que também se alimenta de perplexidade e consternação. (TES-
COROLO, 2012, p.34)  

 Contudo, não basta reagir a esta violência ou à cultura de violência. É 
preciso pensar como construir uma sociedade verdadeiramente pacifi sta e uma 
cultura de paz.
 

A QUESTÃO DA ÉTICA COMO PROCESSO EDUCATIVO

 Hoje, assuntos como ecologia, fome, racismo, direitos da mulher, direitos                
da criança e do adolescente, direitos do consumidor, direitos humanos, entre 
outros, são todos de cunho ético. 
 A ética hoje é palavra obrigatória nos meios formais e informais em todas 
as ordens. Na política, na religião, na Internet, na medicina, na biologia, entre ou-
tros, e não diferente, a ética também está na educação. A ética foi sempre vista 
como meio de educar indivíduos, pois a principal tarefa da ética é a educação do 
caráter e da natureza humana, sem perder o domínio das paixões pela razão. No 
entanto a discussão ética nos meios pedagógicos é algo polêmico, como a ética 
em si gera essa tendência de polemizar, por estar ligada a costumes e valores 
da sociedade que são discutidos e vistos frequentemente nos meios de comuni-
cação. 

Mas de onde vem o valor dos valores? Onde se funda a consciência 
moral? Se o homem é um ser histórico em construção, em devir, sem 
a vinculação determinante com a essência metafísica e a natureza fí-
sica, naquilo que lhe é específi co, onde ancorar a referência valorativa 
de sua consciência moral? O valor fundador dos valores que fundam 
a moralidade é aquele representado pela própria dignidade da pes-
soa humana. É em função da qualidade desse existir, delineado pelas 
características que lhe são próprias, que se pode traçar o quadro da 
referência valorativa, para defi nir o sentido do agir humano, individual 
ou coletivo. O próprio homem já é um valor em si, nas suas condições 
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contingenciais de existência, na sua radical historicidade, facticidade, 
corporeidade, incompletude e fi nitude. (SEVERINO, 2007, p.295) 

 Porém, na educação contemporânea, a ética toma espaço decisório por 
ter em seu meio, ações geradoras de conhecimento que norteiam inúmeras 
questões e por tem papel de formar, ao lado da família e da sociedade, cidadãos 
éticos.  

É nesse cenário contemporâneo de crise que o mestre virtuoso de-
verá ser capaz, pelo testemunho de sua ação educativa, de ensinar 
os alunos a agirem eticamente em favor da dignidade humana e a 
responder pelo mundo e pela vida, cuja fi nalidade confunde-se com a 
própria fi nalidade da educação. E é exatamente a escola, ocupando o 
‘lugar’ de uma consciência mais ampla sobre toda a cultura e o pensa-
mento humanos, que se encontra hoje entre a tradição e a inovação, 
a conservação e a mudança, entre o passado  e  o futuro, e  diante do  
seguinte  dilema  ético:  se,  como pessoas, amamos ou não o mundo e 
a vida o sufi ciente para assumirmos a responsabilidade por ele. (TES-
CAROLO, 2012, p.37)  

 E a família é o espírito ético imediato, pois “a família tem como caracte-
rística a éticidade natural (imediata), a sociedade civil baseia-se na superação 
dessa éticidade [...]” (WEBER, 1996, p. 17). Hoje é impossível falar em educação 
sem falar em ética, porque nessa prerrogativa está atrelada ao senso de cida-
dania, já que, a educação está associada à formação ética da cidadania. Assim 
como afi rma Maciel (1989, p. 6), “A educação é o mais efi caz instrumento para o 
resgate da cidadania. É o caminho por onde chega a consciência dos direitos e 
deveres das pessoas.”
 A palmatória como forma de castigo físico, foi concebida pela educação 
formal como correção ética, hoje não mais admitida. A questão é demasiada-
mente polemizada, por ter relação com valores diferenciados nas sociedades. 
Um exemplo é a questão da pena de morte e da eutanásia (como forma de ética 
estabelecidas), podem tornar-se ações de cunho ético aprovados numa socie-
dade utilitarista, contanto que estas ações comprovem a validade da adoção 
desta prática. Existe além desta, a polêmica da educação ética por tendências 
religiosas, como afi rmavam certos fi lósofos na antiguidade, e negada por outros 
também (apesar do primeiro código de ética advir das escrituras sagradas _ Os 
10 Mandamentos), como por exemplo em Bayle (Séc XVII), fi losofo francês que 
repugnava a fé como forma de construir sociedades éticas e justas. Para ele, 
uma sociedade de ateus poderia ser bem mais ética que uma sociedade base-
ada na religião. E muitos fi lósofos da época aderiram ao paradoxo de Bayle, a 
exemplo de Voltaire.
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 Quanto a uma teoria de natureza religiosa, Russell (1977, p. 114), tam-
bém, faz uma ressalva critica: 

Os protestantes nos dizem, ou costumam dizer, que é contrário à von-
tade de Deus trabalhar aos domingos. Mas os judeus dizem que é 
nos sábados que a vontade de Deus proíbe trabalhar. O desacordo 
quanto a essa questão tem persistido por dezenove séculos, e não co-
nheço método algum de terminar esse desacordo, exceto as câmaras 
de gás de Hitler, o que não seria em geral reconhecido como método 
legítimo na controvérsia científi ca. Judeus e maometanos garante-nos 
que Deus proíbe carne de porco, mas os hindus dizem que é a carne 
de vaca que ele proíbe. O desacordo quanto a essa questão fez com 
que dezenas de milhares de pessoas fossem massacradas nos últimos 
tempos. Difi cilmente se poderia afi rmar, portanto, que a vontade de 
Deus dá base para uma ética objetiva. (RUSSEL, 1977, p.114)

 Está comprovado que vários universos éticos se cruzam em discursos 
que necessariamente não falam o mesmo idioma. Mas, como indagou Protágo-
ras apud Valle (2001) que tipo de ética leva à educação? Que ética precisamos 
nos currículos educacionais? É necessária uma ética para a educação? São 
perguntas polêmicas que geram discussões, óbvias e necessárias para chegar-
mos a um ponto de partida. Para isso, é essencial uma responsabilidade ética e 
coletiva, levando em consideração uma ética universalista.   

O desafi o fundamental de nosso engajamento no mundo hoje tem, 
portanto, como pressuposto básico a fundamentação de um horizonte 
universalismo ético de bens e valores, ou seja, a superação da redu-
ção da ética à esfera do privado e arbitrário através da fundamentação 
racional de uma ética universalista, não utilitarista, mas ontológica, que 
lhe fornece os fundamentos racionais de um novo humanismo, capaz 
de enfrentar os desafi os específi cos à nossa época. (CESCON; NO-
DARI, 2011, p. 312).

 É necessária uma ética na educação que venha a atender justamente as 
necessidades de uma sociedade onde a personalidade desta, refl ita as expecta-
tivas que o cercam, sejam estas positivas ou não. Neste contexto de sociedade, 
está incluído o estudante universitário, por estar  próximo desta prerrogativa de 
ensino ético. No entanto, “cabe ao professor como agente mais próximo do uni-
versitário a tarefa de conduzi-lo à compreensão de até onde pode ir seu almeja-
do livre- arbítrio.” (FERREIRA, 2001, p. 75). 

No entanto, O primeiro ensinamento dado pelo professor consiste em 
mostrar, por seu  comportamento em classe, que é possível exercer 
uma profi ssão respeitando os códigos de ética, a moralidade vigente, 
a alteridade do outro, sempre sabendo o momento certo de ouvir, isen-
tando seus juízos dos preceitos e fazendo o esforço de compreender a 
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lógica que reside em cada um como agente moral. (FERREIRA, 2001, 
p. 78).

 A ética é então uma preocupação predominante dos primeiros profi ssio-
nais da educação, como Protágoras, e outros sofi stas que são vistos como os 
primeiros pedagogos. O termo escola se deve a eles.  Portanto, o profi ssional 
da educação deve ter uma formação clara e que capaz de olhar e vislumbrar os 
desafi os atuais. 

A formação do mestre passa, então, a ser afetada pela natureza com-
plexa do paradigma emergente, implicando o desenvolvimento das ca-
pacidades de identifi car, analisar e operacionalizar sua ação tendo em 
conta, de um lado, as complexas circunstâncias contemporâneas. Os 
mestres, assim, aptos a elaborar e atualizar os saberes pedagógicos, 
não fi carão reduzidos a executores de projetos alheios ou planos aca-
bados. (TESCAROLO, 2012, p. 34)  

 Parece ser tarefa difícil atribuir termos éticos na educação, porém, Freud 
também atribuía a impossibilidade de tarefas como educar, governar e fazer psi-
canálise, e são três tarefas  bem praticadas diariamente. Para levar a ética para 
as Universidades é necessário um processo mais longo, e não retroativo, como 
creditar esses valores de forma transversal em toda educação, no ensino médio 
e fundamental, especifi camente nos cursos de fi losofi a. Segundo Savater (2002, 
p. 47). “Eu creio que a fi losofi a como um todo deva ter um lugar específi co no 
currículo para crianças a partir de 12 anos. Mas não começando por Aristóteles, 
Platão e suas obras”, é necessário falar em questões do cotidiano, para desper-
tar a curiosidade, e então pode - se falar dos fi lósofos e suas linhas.
 É possível tratar a ética na educação levando a domínio questões que 
assimilam a realidade, a maneira atual de se ver o mundo, buscando as causas 
naturais expressas pelos acontecimentos, ou seja, as inúmeras transformações 
sociais de confi guração na vida humana, como as mudanças culturais que fi ze-
ram brotar novos problemas éticos, além, é claro, daquelas causadas pela frag-
mentação cientifi ca, que cresce na sociedade, como as questões da clonagem 
humana, a eutanásia, a ecologia, a comunicação de massa, a legalização do uso 
da maconha, a manipulação genética, entre tantas outras questões que trazem 
a evidencia da razão como mudanças de paradigmas, uma mudança para viver 
bem, 

para quem pensa dessa forma, o principal para a Filosofi a não seriam 
os conhecimentos (que fi cam por conta da ciência), nem as aplicações 
de teorias (que fi cam por conta da tecnologia), mas o ensinamento mo-
ral ou ético. A Filosofi a seria a arte do bem viver. Estudando as paixões 
e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade 
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de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensi-
nando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia dos outros 
seres humanos, a Filosofi a teria como fi nalidade ensinarmos a virtude, 
que é o princípio do bem-viver. (CHAUÍ, 2000, p.11)  

 Estas questões, atuais, podem servir de temas para tratar as virtudes 
éticas, podem imputar aos alunos, uma genealogia crítica da realidade para que 
possam adquirir opiniões que facilitem sua formação cívica e sua formação hu-
mana, como apresentada por Edgar Morin, “A educação do futuro deverá ser 
universal e voltada para a condição humana” (MORIN, 2001, p. 47). Morin atribui 
a ética a um dos 7 saberes necessários à educação do futuro: O conhecimento, 
O conhecimento pertinente, A identidade humana, A compreensão humana, A in-
certeza, A condução planetária, e A antropo-ética, onde, o autor atribui a existên-
cia de um aspecto individual, outro social e um outro genético, todos interligados. 
Nela o homem deve desenvolver a ética e a própria responsabilidade pessoal 
desenvolvendo a participação social. O homem precisa estar convicto de suas 
ações não só na tendência pessoal individualista, mas na social e civil que está 
ligada à democracia, que Morin julga “um exercício de controle” por permitir aos 
cidadãos exercerem suas responsabilidades nomeando através de voto seus 
representantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Seria um equívoco jogar nos ombros da educação toda a responsabilida-
de pela construção de uma cultura de paz. Os educadores, quando capacitados, 
têm um papel fundamental na educação para a paz. Diante da complexidade das 
relações entre o sistema educacional, a ética e a sociedade, entre a refl exão e 
ação educativas, eles têm o privilégio e a responsabilidade de gerenciar as ca-
racterísticas das culturas locais e sua abertura a valores e horizontes universais. 
Construir uma cultura de paz, sem dúvida, é um clamor urgente e exigirá mudan-
ças signifi cativas, principalmente por parte dos que consideram suas verdades 
absolutas, únicas e intocáveis. Só em torno de um projeto comum para a huma-
nidade, que passa necessariamente pela  educação, será possível articular as 
diferenças e avançar no diálogo e na construção da paz. 
 Somente assim podemos edifi car bases sólidas - tendo presente os qua-
tro os pilares de sustentação de uma cultura de paz: democracia, direitos huma-
nos, desenvolvimento e desarmamento - para a construção de um novo paradig-
ma das relações humanas e assim minimizar a exclusão social, a competição, 
o individualismo, em vista da humanização e da socialização. Deve-se construir 
uma educação de qualidade, mas sabemos que:   
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são adversas as condições para se assegurar a qualidade necessária 
para a educação. Em que pese a existência, nas esferas do Estado 
brasileiro, de um discurso muito elogioso e favorável à educação, a 
prática real da sociedade política e das forças econômicas desse atual 
estágio histórico não corresponde ao conteúdo de seu discurso. Esse 
discurso se pauta em princípios e valores elevados, mas que não são 
sustentados nas condições objetivas para sua realização histórica no 
plano da realidade social. (SEVERINO, 2007, p. 304) 

 Nesta caminhada por uma educação para a cidadania e uma cultura de 
paz, o educador, como sujeito da práxis pedagógica, tem um papel importantís-
simo. Uma de suas tarefas é fazer com que a educação seja crítica, permitindo 
situar e compreender os problemas no todo da estrutura social. Deve assumir 
seu papel de agente de mudanças, de fomentador de lideranças e deve fi rmar 
cada vez mais uma competência técnica, científi ca e pedagógica.
 Com a educação presente, o homem não atinge a plenitude, mas acre-
ditamos não ser possível protelar as soluções para esta problemática. Trata-se 
de uma mobilização da qual ninguém pode ser excluído ou dispensado, todos 
devem trabalhar num esboço de educação mais conveniente.
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