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RESUMO: Procurou-se, atraves desta pesquisa, inicialmente identificar as representac;:6es sociais de moral de
professores do ensino fundamental., da rede oficial. Buscou-se verificar se as representac;:6es encontradas
baseavam-se em teorias psicol6gicas, conteudos cientificos supostamente abordados nos cursos de
Habilitac;:ao Especifica de 2° grau para o Magisterio e, em especial, no curso superior de Pedagogia.
Entrevistando quarenta professores, verificou-se que suas representac;:6es estavam sustentadas mais em
valores convencionais de conformidade as normas e regras sociais, que em teorias psicol6gicas. Alem disso,
constatou-se que a variavel possuir curso superior de Pedagogia nao era elemento diferenciador na formac;:ao
de suas representac;:6es. A pesquisa sugere urn questionamento sobre a formac;:ao de profissionais de ensino,
sua repercussao na pratica educativa dos professores do ensino fundamental e, consequentemente, na
formac;:ao sociomoral das crianc;:as que frequentam esse nivel escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Moral; Representac;:ao Social; Professores do Ensino Fundamental.

ABSTRACT: ELEMENTARY SCHOOL TEACHER'S SOCIAL REPRESENTATIONS OF MORALITY.

We have tried through this research firstly to identify the social moral representations of the teachers from 1th
1
the 4 h years of the public first grade schools, then we have sought to verify if the meaning representations were
based upon psychological theories, cientific framework possibly taugh in the trainning courses given to the
Junior and High school teachers and mainly in the Pedagogy Graduating Course. We have interviewed 40
teachers whose representations are. supported more by traditional and convencional Values according to social
rules than to psychological theories. Further more we have found out that the variable , to be graduated in a
Pedagogy College, it is not the differencial element in the building up of their representations.
KEY-WORDS: Moral; Social Representations; Teachers of the Public First Grade Schools

INTRODUCAO

Voltando-se tanto para o meio academico,
como para o universo do senso comum,
percebemos que a problematica da moral se faz
presente - seja em textos, em falas ou em
expenencias - de forma bastante complexa,
envolvendo uma diversidade de concepc;:oes,
definic;:6es, conceitos e,
ate mesmo,
de
preconceitos.
No ambito cientifico, deparamo-nos com
disciplinas
importantes
que
investigam
a
moralidade, dentre elas, a Psicologia.

Em
relac;:ao
ao
mundo
cotidiano ,
constatamos que esse tema, querendo ou nao,
envolve todos os segmentos de nossa sociedade,
em especial, o educacional. Ate mesmo as
legislac;:6es vigentes em nosso pais - as Leis de
Diretrizes e Bases da Educac;:ao - promulgadas no
decorrer da hist6ria recente, regulamentam que e
obrigac;:ao da escola e da educac;:ao nela
ministrada, proporcionar a formac;:ao integral de
seus estudantes, na qual esta implicita a formac;:ao
moral.
e,
Considerando
esse
quadro,
principalmente, os encontros e desencontros entre
o meio academico e o senso comum, perguntamo-
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----------------------------------------------------nos acerca do prepare dos professores do ensino
fundamental em oferecerem essa formac;:ao moral
aos seus alunos.
Para
encontrarmos
respostas
que
demonstrem essa realidade, precisamos investigar
quais as concepc;:oes que os professores
constroem sobre a moral, sobre como educar
moralmente, para entao podermos deduzir quais
as praticas de Educac;:ao Moral que tern feito parte
do cotidiano escolar.
Faz-se necessaria, para tanto, levantar os
principais conceitos de moral no ambito da
Psicologia por urn lado, e, por outro, abarcar o
mundo te6rico das representac;:oes sociais para
que seja possivel a identificac;:ao e decodificac;:ao
das representac;:oes de moral dos professores do
ensino
fundamental.
Procurando-se,
assim,
alcanc;:ar
uma
compreensao
dinamica
e
comparativa que possa demonstrar a proximidade
ou o distanciamento entre o saber cientifico e o do
senso comum produzido no cotidiano desses
professores.

0 ENCONTRO ENTRE A PSICOLOGIA E A
MORAL
Ao optarmos pela Psicologia para buscar
responder a questao da moralidade, selecionamos
aquelas abordagens para as quais a hist6ria e os
pesquisadores interessados no assunto chamam a
atenc;:ao: a Psicanalise, o Comportamentalismo e o
Cognitivismo.
Buscamos entender como cada uma dessas
linhas psicol6gicas respondem as seguintes
indagac;:oes: qual o significado da moralidade em
cada abordagem?
Como se da o seu
desenvolvimento no ser humane? Quais recursos
podem ser utilizados para tornar os homens mais
morais?

30

moral.
Oculto nesse desenvolvimento esta a
grande forc;:a impulsionadora da necessidade de
ser moral: o sentimento de culpa de cada ser
humane, proveniente de seus desejos, em
especial, os incestuosos instigados pelo ser
instintivo que vive em seu interior (Freud,
1913/1969; 1923/1969; 1930/1974).
Para o Comportamentalismo e seus
seguidores (Skinner, 1972; Bandura, 1972) nao se
pode falar em urn desenvolvimento moral, ja que a
conduta moral, como outro comportamento
qualquer, pode ser condicionada por contingencias
de reforc;:o ou modelada pela imita<;:ao da crianc;:a
em rela<;:ao aos pais, professores e ate mesmo
outras crianc;:as. Assim, a formac;:ao da moral esta,
para esses te6ricos, diretamente ligada ao meio
ambiente em que a crianc;:a esta inserida, o qual,
atraves do reforc;:amento dos comportamentos tidos
como aceitaveis e da exposi<;:ao de modelos ira
moldar urn comportamento moral adequado, que
tera sua durabilidade como uma resposta
aprendida e gradativamente internalizada.
De acordo com o Cognitivismo (Piaget,
1932; 1930/1996; Kohlberg, 1992), a moral e
construida mediante o intercambio da crianc;:a com
o meio em que ela vive, mas tambem pela
formac;:ao de suas estruturas cognitivas.
Essa
interac;:ao entre as estruturas do organismo e o
meio ambiente tende sempre a urn maier equilibria,
0 qual e representado pelo pensamento 16gico.
Tudo isso implica transformac;:ao ordenada em
estagios de desenvolvimento, que sao universais e
seguem uma sequencia invariavel. Assim, como o
desenvolvimento cognitive percorre uma sequencia
de estagios, o desenvolvimento do julgamento
moral tambem, sendo o cognitive condiyao
fundamental para a moralidade, mas nao
suficiente.

Notamos, entao, que enquanto
para a
Psicanalise a moral e uma necessidade
biopsicol6gica de cada ser humane, sem a qual ele
estaria entregue apenas a satisfayao egoista de
seus instintos antagonicos de vida e de morte, os
quais 0 conduziriam facilmente a autodestruiyao,
para o Comportamentalismo a moralidade e
apenas mais uma forma aprendida de se
comportar, como qualquer outro tipo de ac;:ao. Na
visao do Cognitivismo, a moralidade existe entre
os homens porque possibilita uma melhor
convivencia entre eles, caracterizada pelo
sentimento de bern, de confianc;:a e de boa vontade
nas rela<;:6es sociais.

Piaget (1932) estabelece basicamente duas
fases de desenvolvimento moral, havendo uma
progressao gradativa da primeira para a seguinte:
a da heteronomia, na qual a crianc;:a segue as
regras morais como imutaveis e exteriormente
orientadas, nao tendo
nenhum valor em si
mesmas, apenas a obrigac;:ao de serem cumpridas
devido ao sentimento de dever emanado das
relac;:oes coercitivas; e a da autonomia, na qual,
pelo intermedio das relac;:oes de coopera<;:ao, a
crianc;:a nao s6 percebe o valor da regra moral para
a boa convivencia social, como tambem sua
qualidade de poder ser modificada pelo consenso
mutuo em prol do bem-estar de todos. A regra
passa, entao, a ser interiormente orientada, tendo
sempre como aliado o sentimento de bern.

Considerada
pela
Psicanalise
como
condic;:ao intrinseca ao homem, a moral
desenvolve-se na crianc;:a de duas maneiras:
primeiramente, como uma heranc;:a filogenetica
inconsciente, proveniente de urn crime primitive e,
secundariamente, na vivencia ontogenetica do
Complexo de Edipo, que traz como resultado a
formac;:ao
do
superego,
proveniente
da
identificac;:ao da crianc;:a com seus pais e que
conduz a forma pel a qual erigira seu "carate!"

Posteriormente,
esses
estagios
do
desenvolvimento
do
julgamento
moral
estabelecidos por Piaget (1932) foram redefinidos
por Kohlberg (1992) que postulou a existencia de
urn Iongo caminho a ser percorrido entre a
autonomia moral e a moralidade adulta. 0
pesquisador
descreve
tres
niveis
de
desenvolvimento moral, cada qual abarcando dois
estagios, passiveis de surgir em qualquer ser
humane e dependentes de fatores como a
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--------------------------------------------------------------------------maturac;:ao cognitiva e as interac;:i:ies soc1a1s. No
primeiro
nivel
de
desenvolvimento
moral,
denominado pre-convencional, as crianc;:as (e ate
mesmo alguns adultos) ao se orientarem,
egoisticamente tomam suas decisi:ies levando em
considerac;:ao
somente
suas
pr6prias
necessidades. 0 segundo nivel, o convencional,
possui como caracteristica a obediemcia como
meio de preencher as expectativas das outras
pessoas, em especial daquelas que tem a
representac;:ao de mais importantes. Finalmente,
p6s-convencional e o nome dado ao auge da
maturidade
moral,
o
ultimo
nivel
de
desenvolvimento da moralidade, que ocorre
quando o individuo supera a utilizac;:ao dos
contratos sociais como guias morais, passando a
se basear em principios eticos universais para
emanar seus julgamentos morais.
Perguntamo-nos, neste momento, de que
meio o ser humano pode lanc;:ar mao para auxiliar
na propria formac;:ao moral e na de seus
semelhantes? Novamente, as diferentes linhas
te6ricas nos fornecerao respostas distintas.
A Psicanalise e bem cetica em relac;:ao ao
desenvolvimento dessa missao. Segundo Freud
(1923/1969) e Kupfer (1992), pouco se pode
intervir na formac;:ao do carater moral dos
individuos, visto que, aleln-da marca ja calcada do
sentimento primordial de culpa da humanidade em
seus inconscientes, cada ser esta agrilhoado a
algo maior do que ele mesmo: os seus instintos. 0
homem, no entanto, nao permanece impassive!
diante dessa forc;:a instintiva, possuindo recursos
com os quais procura defender-se: o ego, o
superego e as restric;:i:ies civilizat6rias. Porem, tais
meios nao sao tao eficientes a ponto de garantir a
libertac;:ao plena dos individuos com relac;:ao aos
seus instintos, que sempre o acompanharao,
minando a eficiencia de qualquer tipo de educac;:ao
voltada para a moral. 0 maior responsavel por
desempenhar esse papel e o superego de cada
um, a partir do qual o carater sera formado,
essencialmente na relac;:ao familiar.
Nao obstante, para a Psicanalise, o
educador, os pais ou outros adultos nao deixam de
representar figuras importantes para a crianc;:a. A
eles pode ser atribuido um sentido muito especial
pelo que significam diante dos desejos e fantasias
infantis.
De acordo com
o Comportamentalismo
(Skinner, 1972; Bandura, 1972), tudo e possivel,
basta que os homens aprendam a manipular os
comportamentos das crianc;:as. Nesse sentido, a
educac;:ao e a melhor ferramenta, posto que toda
conduta moral pode ser aprendida por meio de
reforc;:os, recompensas, punic;:i:ies e oferecimento
de padri:ies de comportamentos a serem imitados.
Para o Cognitivismo, a autonomia moral,
que e o apice da moralidade, deve ser construida e
nao formada; e essa construc;:ao da-se pelo
envolvimento da crianc;:a em relac;:i:ies nas quais ela
possa participar ativa e reflexivamente.
De acordo com Piaget (1932; 1930/1996),
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para proporcionar a crianc;:a esse envolvimento, as
relac;:i:ies de cooperac;:ao, na familia, na vida social
e principalmente, na escola, ja sao suficientes.
Dessas relac;:i:ies nasce o sentimento de respeito
mutuo caracterizado pela reciprocidade de
considerac;:ao de um individuo pelo outro, os quais
espontaneamente mudarao seus comportamentos
na direc;:ao das regras consideradas como boas
para todos.
Kohlberg (1992) sugere que a chamada
Educac;:ao Moral pode fazer parte dos curriculos
escolares, com o intuito de estimular nos jovens o
desenvolvimento de estagios mais avanc;:ados de
julgamento moral; porem, para que seja eficiente,
nas disciplinas devem ser apresentados dilemas
morais conflituosos cotidianos e interessantes que,
ao despertarem a atenc;:ao e participac;:ao dos
alunos, levem-nos a debate-los de forma a alterar
suas estruturas cognitivas e morais previamente
estabelecidas, incitando a elaborac;:ao de estruturas
mais avanc;:adas.
0 que enfocamos no presente estudo e que
tendo ou nao recebido formac;:ao especial para a
Educac;:ao Moral de crianc;:as, professores sao
obrigados a faze-lo, seja porque isso e exigido
pelos pais, seja porque o exige a convivencia diaria
com os alunos. Assim, de forma explicita ou nao,
os professores educam moralmente as crianc;:as.
0 que procuraremos saber, por nossa parte, e o
que pensam dessa Educac;:ao Moral e das
questi:ies a ela relacionadas. Entramos, assim, no
campo das representac;:i:ies sociais, isto e, o que
significa para os professores primarios
a
moralidade, como se da sua construc;:ao, quais sao
seus fatores principais, seus entraves, seus
componentes.
Passaremos, entao, a discutir esse tema .

0 MUNDO DAS REPRESENTA<;OES SOCIAlS
Atualmente a teoria das representac;:i:ies
sociais tem ocupado um espac;:o importante no
ambito cientifico ao ser muito utilizada como
sustentac;:ao
te6rico-metodol6gica
para
a
interpretac;:ao dos fenomenos soc1a1s, sendo
consenso entre os pesquisadores desse campo de
estudo
que
essa
noc;:ao foi
introduzida,
Psicologia Social, pelo
especialmente, na
psic61ogo frances Serge Moscovici em 1961, com a
publicac;:ao da obra A Psicanalise, sua lmagem e
seu Publico.
Ao pesquisar como se dava a implantac;:ao
da Psicanalise na vida cotidiana da populac;:ao
parisiense no final da decada de 50, passando do
dominio academico para o
senso comum,
Moscovici (1978) oferece o testemunho de que
uma teoria cientifica pode estar mais proxima dos
individuos do que se imagina.
Essa pequena
distancia entre a ciencia e os individuos e
justificada pela capacidade que tem uma
abordagem cientifica em transformar a existencia
humana, nao s6 no que tange as consequencias
objetivas de sua aplicabilidade ou influencias sobre
outra teoria, mas principalmente pela apropriac;:ao
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---------------------------------------------------------------------------------que os individuos dela fazem, transportando-a para
o universe das rela96es sociais, no qual passa a
fazer parte integrante das falas, gestos, costumes,
emov6es e pensamentos de cada urn e, ao mesmo
tempo, de todos.
Com essa pesquisa, ficou demonstrado
como conhecimentos cientificos - os da Psicanalise
- sao transformados em representa96es sociais .
Estas, todavia, nao se limitam apenas ao caminho
que vai da ci€mcia ao senso comum . Varios
estudiosos (Jodelet 1986, Sa 1996, entre outros)
afirmam que as representa96es sociais podem ser
produzidas nas mais variadas intera96es entre o
pensamento popular e o contexte social, podendo
ser considerados
possiveis
geradores
de
representa96es: teorias cientificas, conceitos
sociais, discursos, arte, cultura, enfim, toda
realidade material e ideal.
As
representa96es
soc1a1s,
conforme
Moscovici (1978) e Jodelet (1986; 1991 ), sao,
entao, fenomenos psicossociol6gicos, podendo ser
explicadas com base em implicav6es nao s6
psicol6gicas, como tambem sociais e ideol6gicas,
o que as integra ao contexte das determinac;:oes
hist6ricas e culturais. A cultura, as trocas
simb61icas, o processo de construvao e
reconstru9ao do cotidiano, conduzem cada
individuo para a organizac;:ao de uma realidade que
tern como
base urn
imagmano coletivo,
diversificado em cada tempo e espayo, que se
transforma em urn imaginario individual,
nao
deixando, no entanto, de ser uma expressao do
que e coletivo. Esse imaginario constitui-se em urn
conhecimento construido que ira reger a forma
como os individuos representam o mundo e
conduzem suas a96es. Cada individuo constr6i e
utiliza uma representavao social de urn objeto que
esta possivelmente relacionada com o grupo social
ao qual ele pertence, o que leva a crer que ela se
diferencia conforme os conjuntos sociais que a
elaboram .
Percebe-se, assim, que a representavao
social nao se reduz a urn mero guia para
determinada avao, pois tambem se incumbe de
oferecer uma nova feivao aos elementos do meio
ambiente, devido a sua habilidade de transformar o
saber de determinadas areas (Ci€mcia, Politica,
Economia, entre outras) em conhecimento
acessivel a realidade diaria. Por tal motivo, as
representa96es sao nomeadas por Moscovici de:
"teorias",
"ci€mcias
coletivas"
sui
generis,
destinadas a interpretayao e elaboravao do real.
(1978, p. 50)
Representa uma forma de conhecimento do
senso comum originario das trocas da vida
cotidiana que, alem de ser socialmente elaborado
e compartilhado, tern urn papel de extrema
relevancia na visao que os grupos sociais e seus
individuos erigem sobre a realidade para
transforma-la em familiar, constituindo em uma
modalidade de saber pratico orientado para a
comunicavao, o entendimento e o dominic do
contexte social, material e ideal.
Enfim,

uma

representavao

pode

ser
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qualificada de social por suas func;:oes de servir de
guia para ac;:oes, orienta96es na rela9ao dos
individuos com o mundo e com os outros, e ser urn
quadro de leitura da realidade, fornecendo c6digos
de comunicavao e contribuindo para forjar uma
visao comum em rela9ao a valores, desejos,
necessidade e interesses dos grupos que a
partilham.

METODOLOGIA

Escolhemos como sujeitos de nosso estudo,
professores de 13 a 4 3 serie das escolas oficiais da
Delegacia de Ensino de Marilia . No total, foram
entrevistados quarenta professores, todos do sexo
feminine.
Adotamos como criteria de selevao dos
professores sua formavao escolar, procurando
entrevistar vinte professores com formavao em
Habilitavao Especifica de 2° Grau para o
Magisterio, sem curso superior, e vinte professores
com formavao em Habilitavao Especifica de 2°
Grau para o Magisterio e curso superior de
Pedagogia.
Como metodologia de investigac;:ao das
representac;:oes dos professores foi selecionada a
entrevista semi-dirigida. Atraves desse metodo de
investigac;:ao
propusemos
aos
sujeitos,
individualmente,
algumas
questoes abertas,
formuladas fundamentalmente em torno dos
seguintes temas :
1. definivao e conceito de moral;
2. fatores constituintes da construvao da
moral nos
individuos e,
crianc;:a ;

mais

especificamente,

na

3. Educavao Moral na escola e praticas dos
professores nessa educac;:ao;
4.
a origem desses
representa9ao dos professores.

conceitos

na

As entrevistas foram realizadas nas escolas
em que os professores lecionavam, sendo
gravadas e transcritas e, entao, submetidas a
analise.

RESULTADOS

lnformamos que a analise das entrevistas
foi feita com base naqueles quatro temas
previamente selecionados na metodologia deste
estudo , sendo importante destacar que nao
encontramos diferenvas significativas entre as
representa96es dos sujeitos que possuem curso
superior de Pedagogia e aqueles que nao o
possuem, motivo pelo qual nao mencionamos esta
variavel nos resultados aqui demonstrados.

a)

Defini~ao

e conceito de moral

Verificamos que as representa96es das
professoras, ao definirem a moral, parecem ser
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construidas em torno de quatro ideias mais
frequentes sobre moral.
A primeira ideia estando presente em
52,7% das respostas, parece ter como eixo a
novao de que a moral e um conjunto de regras e
normas determinado socialmente que deve ser
seguido pelos individuos e atraves do qual ficam
estabelecidos padr6es de julgamento. Vejamos, a
seguir, alguns exemplos nos quais estao presentes
tais representa96es:
"Uma pessoa viver bern a partir de
sua rea/idade, procurar ser o mais
correto passive/. Viver a vida certa,
nao procurar coisas que nao
trazem o bern. 0 correto vai de
acordo com a educagao, os
costumes, tradigao. Uma pessoa
que faz escandalos, nao moral."
(M. S., professora com Magisterio,
32 anos)

e

e

"Moral
o que voce constr6i
durante sua vida toda, onde a
sociedade te ve como uma pessoa
que possa se encaixar na mesma."
(A. M., professora de Pedagogia,
26 anos)
"... A boa conduta do cidadao,
tanto no pensamento como nas
atitudes." (C . S., professora com
Magisterio, 31 anos)

Em segundo Iugar, em 15,2% das falas,
esta o elemento "reciprocidade'' , atraves do qual a
moral e representada como respeito ao outro e a si
proprio:
"Moral seria o respeito em relagao
as pessoas, e a propria pessoa se
respeitar. Porque n6s s6 podemos
respeitar as pessoas quando n6s
nos
respeitamos."
(M.L.,
professora com Magisterio, 46
anos)

Posteriormente, tem-se tambem como
novao, em cerca de 11% das representa96es, a
considerayao do sentido relative da moral,
acompanhada da crenva de que os padr6es e
normas sao definidos conforme a educa9ao que o
individuo recebe, o grupo, e a familia da qual faz
parte. Nesse caso, o certo ou errado seria relative,
assim como o adequado ou inadequado:

"E dificil falar, vai de cada pessoa,
cada familia, a pessoa que tern
que se conscientizar do que
certo ou errado para saber como
educar. E esse certo e errado vai
depender de cada um, por isso
dificil: o certo para mim pode nao
ser para outra pessoa, entende?"
(M.S., professora com Magisterio,
32 anos)

e
e

Em quarto Iugar, presente no discurso de
8,3% das professoras, esta a representa9ao de
que moral e colecionar atributos pessoais
positives, tais como: honestidade, fidelidade, boa
indole, senso critico e opiniao propria.
Ao analisarmos esses resultados, indicamos
que as duas primeiras ideias - "adequa9ao as
normas e regras sociais'' e "reciprocidade" parecem ser elementos retirados da Psicologia ,
porem redefinidos de acordo com o senso comum,
ocasionando-se,
entao,
a simplificavao
e
modificayao dos significados originais provenientes
das teorias psicologicas.
As representa96es construidas em torno da
novao de que moral e seguir regras soc1a1s e
padr6es de comportamentos apresentados pelo
meio externo sugerem ter sido erigidas com base
em conceitos do Comportamentalismo, porem sao
apresentadas pelas professoras sem a utilizavao
de explicav6es mais sofisticadas das quais essa
abordagem faz uso, como a utilizavao de tecnicas
de reforvamento ou modelavao, necessarias para o
de
condutas
aceitas
e
condicionamento
valorizadas socialmente.
Do
mesmo
modo,
o
elemento
no
"reciprocidade''
encontra
equivalentes
Cognitivismo, no entanto quando se diz que moral
e "ter respeito pelo outrd', verifica-se que esta
representavao na tala das professoras e a propria
moral, enquanto na teoria piagetiana respeito
mutuo significa um tipo de rela9ao entre iguais pela
qual a moral da autonomia pode surgir.
Por outro Iado, as no96es "relatividade'' e
"possuir qualidades" parecem nao ser construidas
com base em teorias psicologicas, mas,
provavelmente,
em
outras
formas
de
conhecimentos veiculados e construidos na
experiencia da vida cotidiana.

b) Fatores constituintes na
da moral

constru~ao

A importancia da familia na formavao moral
da crian9a e predominante nas representa96es
sociais de todas as professoras. Entre essas
representa96es estao presentes, principalmente,
dois tipos de crenvas que, direta ou indiretamente,
referem-se a familia. A primeira, totalizando 41 ,3%
das respostas, e a de que a formavao moral tem
sua base na familia e que esta e a maior
responsavel neste papel. Algumas professoras
complementam essa ideia colocando que: se a
crianva tem uma boa formavao em casa nao
recebe mas influencias de outros ambientes, os
problemas familiares refletem negativamente no
desenvolvimento moral de seus membros, e que
para garantir a formavao moral do filho os pais
devem recorrer a apresenta9ao de bons exemplos
e modelos e a manutenvao de lavos afetivos, de
carinho, amor, afeto e atenvao. Nesse sentido,
destacamos algumas falas ilustrativas do ideario
em questao:

Nuances- Vol. V- Julho de 1999

---------------------------------------------------------------------------------"A base da formar:;ao de urn
individuo apto para conviver sem
problemas com a sociedade esta
na sua familia. A familia
sem
o alimento para o
duvida
desenvolvimento
da
sua
personalidade, e hoje a familia
esta em decadencia." (A.M.,
professora com Pedagogia, 26
anos)

e

"... a maior formar:;ao vern da
familia . Porque quando a crianr:;a
vern bern estruturada e formada ...
A formar;ao foi edificada dentro do
seio familiar, a partir dai toda
formar;ao que ela receber, ela nao
vai sair para outro caminho ... Ela
vai permanecer naquele caminho,
naquela formar;ao boa que ela
recebeu." (M .L., professora com
Pedagogia, 46 anos)
0 segundo tipo de crenga, presente em
27% das falas, revela que algumas professoras,
apesar de reconhecerem a fungao familiar na
formagao moral, admitem a relevancia de outros
segmentos nesse papel, como a da escola, da
sociedade, da comunidade e dos meios de
comun icagao:
"A criam;a e que nem uma
esponja, ela vai recebendo toda a
influencia do meio ambiente, dos
adultos com quem ela vive, de toda
moralidade e imora/idade dos
adultos, de todo o meio. E acho
que depende da familia, e tambem
da escola ... com os pr6prios
amigos ela tam bern vai se formar."
(H.R .C.,
professora
com
Pedagogia, 32 anos)

Analisando a totalidade das representagoes
das professoras em relagao a formac;:ao da moral,
podemos afirmar que a familia e considerada pela
maioria como a principal e, as vezes, (mica
influenciadora nesse processo, constituindo-se na
base para urn desenvolvimento adequado e bern
alicergado.
Dentro dessa concepgao esta
introjetada a ideia de que se a familia cumprir
corretamente seu papel nao havera "perigd' de a
crianga "perder-se" moral mente.
Verificamos nessas representagoes, a
presenga de elementos coincidentes , tanto com a
teoria
psicanalitica,
como
com
a
comportamentalista.
Ao nos voltarmos para os discursos das
professoras, verificamos que, para estas, a familia
tern quase urn a influemcia "magica'' na formagao
moral: o lago afetivo por si s6 ja a formaria,
bastando os pais darem carinho, amor e atengao
para a crianga. Alem disso, a c6pia de modelos e
central nessas representagoes Porem, o processo

34

de identificagao nao e mencionado como na
Psicanalise, como resultante do complexo de
Edipo, sendo reduzido a pura imitagao ou repetigao
imediata das atitudes paternas, quase como urn
processo automatico.
Vimos que no Comportamentalismo a
modelagao esta presente como aspecto importante
para a criagao de comportamentos morais. No
entanto, o comportamento modelo copiado e
aquele socialmente reforgado , aspecto tambem
diferenciador das representagoes apresentadas.
Com base nesses dados, avaliamos que as
representagoes das professoras, se tern origem
numa das linhas da Psicologia sobre moral,
revelam uma tao significativa modificagao e
redefinigao desses conteudos na ciencia, que
estes tornam-se quase irreconheciveis.
0 ideario segundo o qual a formagao moral
esta centrada na familia e bastante tradicional e,
de certo modo, reproduz o pensamento de que a
Educagao Moral deve se dar pelas relagoes
autoritarias, nas quais os filhos devem ser
submissos aos pais, nao lhes cabendo questionar
as regras sociais, mas apenas aceita-las e copiar
modelos prontos.
As professoras que reconhecem a riqueza
dos outros ambientes, alem do familiar, para a
formagao moral, demostram urn questionamento
indireto desses modelos prontos, concebendo
assim a moral como algo que e construido nas
relag6es interpessoais, urn processo de troca, e
nao apenas de recepgao, externo ao individuo.
Tais concepgoes parecem ter como base o
Cognitivismo.

c) As praticas
Educac;ao Moral

das

professoras

na

A partir das representagoes sobre as
praticas das professoras, podemos perceber que
estas sao orientadas por quatro tipos basicos de
procedimentos de Educac;:ao Moral na escola .
de como se
A primeira representac;:ao
educar moralmente e a mais utilizada pelas
professoras, totalizando 49,3% das respostas, e
aquela baseada na transmissao oral daquilo que
se entende por moral. Essa representac;:ao esta
pautada na crenga de que falar para a crianc;:a o
que e certo ou errado ja seria suficiente para
garantir uma Educac;:ao Moral:
"No primeiro dia de aula eu coloco
todos os pingos nos 'is', que eu
quero respeito, mas que eu vou
respeita-los. Para tudo tern hora,
tern licenr:;a ... " (N.C.P .,
tudo
professora com Magisterio, 35
anos)

Esse tipo de pratica remete-nos novamente
ao convencionalismo e conformismo da maioria
das professoras, visto que essa forma de se
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educar moralmente a crianr;:a e pautada na
admissao de que ja existem padroes e normas
sociais
prontos,
que
devem
apenas
ser
transmitidos de forma autoritaria e impositiva do
mais velho para o mais novo, do superior para o
inferior.
No segundo tipo de representar;:ao sobre as
praticas educacionais no ambiente da moral,
totalizando 21 ,1% das respostas, e mencionada a
apresentar;:ao de modelos na escola como recurso
eficaz para a Educar;:ao Moral, sendo nesse
contexto utilizadas palavras que fazem parte do
vocabulario
comportamentalista,
tais
como :
recompensa, modelar;:ao, condicionamento, reforr;:o

"Eu converso, orienta, co/oco
regras, coloco limites, reforr;o
aque/es a/unos que ja vem
condicionados a seguir algumas
regras .. . " (A.N., professora com
Magisterio, 41 anos)

Nesse caso, primeiramente, parece que as
professoras tern como base a ideia de que a
escola deve ser uma continuidade do lar, sendo a
professora a representar;:ao da figura materna no
ambiente escolar, devendo suprir as necessidades
afetivas e emocionais da crianr;:a e conquistar seu
amor.
A segunda vertente que pode sustentar
essas representar;:oes e uma linha de pensamento
proveniente da teoria psicanalitica. Conforme
Kupfer (1992), alguns autores procuraram realizar
urn" casamentd' entre a Psicanalise e a Educar;:ao,
aplicando, as tecnicas psicanaliticas em algumas
escolas oficiais. Entre essas tecnicas sao citadas:
a associar;:ao livre de ideias, a influencia analitica
do professor sobre a crianr;:a e a promor;:ao da
identificar;:ao desta com o pedagogo.

Para a maioria das professoras, em 58 ,6%
das repostas, a experiencia docente e da vida
cotidiana e o principal fator de relevancia na
construr;:ao de seus conhecimentos sobre moral:

0 seguinte grupo de representar;:6es (15 ,5%
do total) nos remetem
concepr;:ao piagetiana e
Educar;:ao
Moral.
Essas
kohlberguina
de
representar;:oes parecem ter como base o
Cognitivismo, valorizando, para a formar;:ao da
moral o respeito mutuo, o levantamento de
problemas e de temas experienciados no todo
social e pela propria crianr;:a, o estimulo
criticidade,
independencia e
elaborar;:ao das
regras sociais e escolares em conjunto:

a

a

de

d) 0 discurso das professoras sobre a
origem de suas representa~oes sociais

"Entao eu acho que a escola
ajuda, mas eta nao forma, eta
ajuda reforr;ando o comportamento
da moral." (A.N ., professora com
Pedagogia, 32 anos).

a

e para tecnicas quase psicoterapeuticas
"desabafo" (12,9% das respostas) .

a

"Mostrando para eles, abrangendo
certos
assuntos.
Levantando
problemas. Eles mesmos formam
as regras, porque eles sabem o
que
certo au errado ... a qui a
gente
procura
traba/har
desenvolvendo essa parte das
crianr;as: falar ouvir, eles sao
bastante criticos. As crianr;as
participam de tudo, sao muito
independentes nas atividades."
(J.R ., professora com Pedagogia,
44 anos)

e

As professoras preferem fazer uso- desses
procedimentos por acreditarem que o aluno deve
ser critico e independente para ser realmente
moral e que s6 colocando as regras em conjunto e
que eles vao realmente segui-las, ja que essas
terao sido construidas por eles pr6prios.
E,
por
ultimo,
temos
aquelas
representar;:oes que indicam que para possibilitar
uma boa Educar;:ao Moral dos alunos e necessaria
apelar para a formar;:ao de vinculos e lar;:os afetivos

"... nunca tinha vista is so em
nenhum Iugar. S6 convivido com
isso na experiencia do dia-a-dia."
(M.S., professora com Magisterio,
19 anos)
"... eu aprendi foi pela experiencia.
A gente vai vendo que assim
bam, assim
certo. Vai indo pela
experiencia, peto jeitao, e a gente
vai conseguindo fazer um tipo de
trabalho dessa forma ." (M.P.,
professora com Pedagogia, 58
anos)

e

e

Demais fatores como a formar;:ao escolar, o
autodesenvolvimento , a formar;:ao familiar e
religiosa, dentre outros, estao presentes em urn
numero bern menor de falas.
Consideramos importante destacar neste
estudo a predominancia com que a experiencia
cotidiana e mencionada pelos sujeitos em
detrimento da formar;:ao escolar, levando-nos a
pensar que aquela realmente tenha uma ar;:ao mais
significativa na construr;:ao · das representar;:oes
sociais dos professores que os conteudos da
Psicologia passados nos cursos de Habilitar;:ao
para o Magisterio e de Pedagogia, sugerindo o
motivo pelo qual os conceitos cientificos, presentes
nos discursos das professoras,
sao alterados
significativamente e fundidos ao saber do senso
comum.
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CONSIDERAf;OES FINAlS

lnvestigando a forma pela qual a
moralidade e representada pelas professoras do
ensino fundamental, percebemos a predominfmcia
da influemcia de valores convencionais em seus
discursos, em relagao a das teorias psicol6gicas.
Alem do que, nos poucos momentos em que estas
parecem estar presentes, recebem um significado
bastante diversificado do original, ate mesmo de
dificil reconhecimento, passando a fazer parte do
mundo cotidiano e consensual das professoras de
forma naturalizada, transformada e muitas vezes
"contaminada'' pelo conformismo social.
Mediante esse processo, a realidade
espago-temporal presente no todo social, desde os
conteudos cientificos ate a experiemcia da vida
diaria, e transformada em objeto familiar acritico ,
nao passive! de questionamento, resultando em
um sistema social de representag6es que
demonstra ser preponderantemente regido por um
mecanisme irrefletido, nao consciente de agao, o
qual Quiroga, na introdugao a segunda edigao da
obra Psicologia da vida cotidiana(1998), elucida:
"Quando esse mecanismo se
instala na cotidianidade, quando a
agao nao fomada consciente, OS
fatos nao sao instituidos em sua
originalidade, nao sao examinados.
Os fatos sao aceitos como partes
de urn todo conhecido, autoo
que
evidente,
como
'simplesmente e'. Os fatos e
fen6menos que vivemos, nos quais
nos engajamos no dia-a-dia,
apresentam-se como a/go que nao
faz
sentido
questionar
ou
problematizar, que nao requer
exame au verificagao, ja que
o
real
par
constituiram
excelencia" (p.XIII).

e

Contextualizando a citagao de Pampliega a
presente pesquisa, concebemos os fatos em
questao como as imposig6es legais, as normas
sociais, e os valores convencionais veicu lados na
sociedade, que sao aceitos por uma amostra
representativa de professoras, como a t:mica forma
possivel de se abordar a moral, chegando-se
mesmo, a serem distorcidas e mascaradas as
outras maneiras de concepgao desse tema.
Sao muitas as falas que indicam esse
processo, estando presentes em diversos
mementos das entrevistas. Primeiramente ao ser
definida a moral:

"E uma posic;ao correta frente ao
que a sociedade espera de voce.
Nesse sentido, voce agir conforme
a
sociedade
espera
de
voce."(M.A., professora,44 anos)
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Em segundo Iugar quando constatamos que
para a maioria das professoras a familia e a maior,
ou mesmo, a unica responsavel pela formagao
moral da crianga, devendo exercer, muitas vezes,
a fungao de protetora contra as mas influencias de
terceiros :
"/sso dai vern do bergo ... pais
ensinando .. .e depois se a esco/a e
aberta ... Ali en tao, se o a/uno foi
muito bern preparado em casa, ele
vai para a escola e essas coisas
ruins ele nao pega. Esses alunos
imorais nao vao exercer inf/uencia
sabre a crianc;a .. ." (Z.A, professora ,
62 anos)

E, enfim, ao analisarmos o carater
convencional e impositivo das praticas de
Educagao Moral que as professoras indicam mais
fazer uso:
"0/ha eu norma/mente tenho o
costume de parar a aula e falar.
Dar assim, tipo lic;ao de moral para
eles. Expar o que e born para e/es,
que 0 que eles estao fazendo
para 0 futuro de/es, que e/es nao
agradecem agora, mas mais tarde
vao agradecer, assim, nesse
sentido. Eu acho que minha
contribuigao e nesse sentido."
(M .H., professora , 44 anos)

e

Poderiamos, com base nesses dados,
apenas sugerir que os cursos de Habilitagao
Especifica de 2' grau e o superior de Pedagogia
dessem
mais atengao a conhecimentos
relacionados ao desenvolvimento sociomoral
dentro da Psicologia, acreditando-se que isso ja
seria suficiente para gerar representag6es e
atitudes diferenciadas.
No
entanto,
ao
considerarmos
a
complexidade das relag6es que permeiam o
desenvolvimento da subjetividade no individuo,
inclusive, e , principalmente, o vinculo entre o ag ir
cotidiano e as condig6es materiais atraves das
quais os homens produzem e reproduzem sua
existencia, indagamos ate que ponto a ampliagao
dos conhecimentos sobre moral seriam capazes de
modificar
as
representag6es
soc1a1s
dos
professores, enquanto estes viverem em seus
cotidianos uma moral voltada para valores
convencionais, autoritarios e mantenedores da
ordem social estabelecida, que se apresentam
como a unica realidade possivel. Comprovamos,
inclusive o quanto esse questionamento e
pertinente ao constatarmos nao haver diferengas
significativas entre as representag6es das
professoras com curso superior de Pedagogia e
daquelas sem tal formagao .
Nao obstante, seria um erro cairmos no
fatalismo. Como Quiroga e Pichon-Riviere(1998)
defendem, o homem ao mesmo tempo que e
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--------------------------------------------------------------------------determinado, ele e produtor, ator protagonista, e .tern uma for~a que - apesar de nao ser a regra, e
sim exce~ao- o impulsiona a, na vida cotidiana,
reclamar uma critica, uma atitude analitica e
reflexiva ; buscando a supera~ao dos fatos.
Esse aspecto especial da cotidianidade
podemos identificar, em nossa pesquisa, no
memento em que algumas professoras concebem
a moral como relativa, mutavel e contextualizada,
e, principalmente quando demonstram acreditar na
importancia dos relacionamentos sociais , das
intera~6es, e de outras institui~6es, alem da
familia, no desenvolvimento moral:
"Em todos os segmentos isso esta
inerente, em casa, na escola, com
os amigos ... "(M.P., professora, 58
anos)

E ainda ao relatarem fazer uso de praticas
diferenciadas, voltadas para o desenvolvimento da
autonomia moral:
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"As normas sao colocadas em
um dialogo mesmo .. .
conjunto ...
Porque se as pessoas nao
respeitam, nao faz parte de/as,
voce imp6s." (M.S., professora, 48
a nos)

e

Apesar de serem escassas e, as vezes, se
apresentarem de forma isoladas nos discursos,
essas falas apontam para representa~6es
diferenciadas, que merecem ser investigados mais
profundamente para que sejam identificadas suas
origens,
peculiaridade,
significancia
e
determinantes- aspectos que nao foram possiveis
de serem analisados nesta pesquisa, mas que
ficam como sugestao para urn proximo estudo.
Finalizamos este trabalho, destacando que
apesar desta ser uma pesquisa de inicia~ao no
campo das representa~6es sociais, aponta para
novas e importantes possibilidades de investiga~ao
no ambito da Psicologia do desenvolvimento moral.
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