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tória política brasileira. Recentemente, outro fato gerou
polêmica no Congresso, a chamada "farra aérea", onde po-
líticos utilizavam verba pública, que, em tese, seria desti-
nada para viagens a trabalho, para pagar temporadas na
Europa aos seus familiares, amigos e namoradas. Dentro
desse contexto, sempre vem o senso comum: político é la-
drão que rouba dinheiro público. O
povo, por sua vez, é sempre "trouxa e
enganado". Porém, se pararmos para
pensar, não somos também corrup-
tos ao ganhar um troco a mais e não
devolver? Ao furar uma fila no ban-
co? Na escola, como o professor pode
passar para as novas gerações que a
ética e a moral devem estar presentes
nessas "pequenas" atitudes?

A origem da palavra ética (do gre-
go ethos) significa modo de ser, cará-
ter. Para a filosofia, uma das defini-
ções é que a virtude está diretamente
relacionada ao bem. "A ética é uma
reflexão que tem como objeto a mo-
ralidade. Ela questiona de onde vêm
os valores, quem se beneficia quan-
do você cumpre as normas sociais e
quais os comportamentos melhores
para construir o bem comum", ex-
plica o professor de filosofia da PUC
- PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e dou-
tor em filosofia pela Ufscar (Universidade Federal de São
Carlos), Jelson Oliveira.

Para a orientadora educacional de 8° e 9° ano do ensi-
no fundamental da escola Projeto Vida, de São Paulo (SP),
Márcia Marinho Tubone, a ética é mais do que fazer o bem
pelo comum, é desejar fazê-lo. "Não porque existe uma re-
gra ou alguém determinou, mas porque me faz feliz". Na
Projeto Vida, a ética é tratada como um tema transversal
nas disciplinas e, em muitos momentos, são trabalhados
valores com os adolescentes por meio de perguntas que
envolvem dilemas e escolhas como: "O que você faria se
achasse na rua um envelope com dinheiro"?, entre outras.

Colocar situações-limite para os alunos também foi uma
estratégia usada pela coordenadora pedagógica do ensino
fundamental II e professora de temas transversais da Escola

Carlitos, de São Paulo (SP), Luciana Zaterka. Com base em
um texto da filósofa Marilena Chauí, ela elencou algumas
questões e criou histórias com temas polêmicos, como abor-
to, eutanásia e roubo. "São situações quase impossíveis de
optar. E aí você mostra para o estudante que a ética envol-
ve reflexão, não existe um certo e um errado num sentido
absoluto".

Outra questão essencial para dialogar sobre o assunto
com crianças e adolescentes, segundo Márcia, é transmi-
tir valores por meio de ações. "Mais do que falar, é preci-

so que eles reconheçam essa conduta
nos educadores e funcionários da ins-
tituição. Somos referências e modelos
para eles". O coordenador de filosofia
do ensino médio das Escolas Positivo,
de Curitiba (PR), Eduardo Emmerick,
afirma que a reflexão sobre ética é
fundamental para essa geração, que tem
uma forte tendência para o egoísmo.
"Eles se tornam cada vez mais indivi-
dualistas, até por conta da internet. O
contato humano é mais restrito e isso
acaba tornando-os insensíveis e ego-
ístas frente ao outro".

Na Escola Carlitos, a discipli-
na "temas transversais" (aula sema-
nal) está dentro do currículo e trata
de pontos diversos com base na histó-
ria da filosofia. O 6° ano reflete sobre
princípios da ética e estética, o 7° so-
bre ética, o 8° estuda história e filoso-
fia da ciência e o 9° discute aspectos

de política. "Vou fazendo atividades dentro do possível, res-
peitando a faixa etária", diz Luciana Zaterka. A professora
introduz, ainda, assuntos conforme demandas que surgem
em sala de aula. "Tive problemas de relacionamento entre os
alunos e discutimos como o filósofo Aristóteles fala da ami-
zade que, para ele, é um valor supremo. E aí a interface com
a ética é enorme".

Luciana aborda o chamado "Quadro de Virtudes" colo-
cado pelo filósofo e debate o conceito de ética do holandês
Bento Espinosa. "Ele trabalha com uma idéia de ética muito
interessante para essa faixa etária, de que o certo não é o que
a razão humana estabeleceu desde sempre, mas o correto é o
que é bom para mim e para as pessoas ao meu redor. De eu
ter uma preocupação como ser individual e coletivo. Discuto
questões instigantes sobre como a ética é variável e circuns-
tancial de época para época e de país para país". Outra ati-

s grandes jornais, especialistas e opinião públi-
ca intitulam os atuais escândalos de corrupção
envolvendo o presidente do Senado, José Sarney
(PMDB - AP), como um dos mais graves da his-
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De acordo com os educadores, exis-
te uma grande dificuldade por parte
dos alunos na hora de fazer a distin-
ção entre o que é espaço privado e o
que é público. "Eles acham que, ao en-
trar no Orkut ou no MSN, por estarem
na sua casa, é um espaço privado, onde
eles podem xingar e dizer coisas sem
pensar. E não é. Mostro que a internet
é um espaço público, o que é um con-
ceito interessante de ser inserido para
essa faixa etária", afirma Luciana.

Para Eduardo, essa discussão tam-
bém pode englobar o cuidado que os
alunos, como cidadãos, devem ter com
o bem público. "No momento em que
respeito o que é do outro e isso faz com
que o outro respeite o que é meu, te-
mos um grau de harmonia. Quando

estabeleço minha subjetividade e von-
tade pessoal, gero exclusão. Isso é fun-
damental para tentarmos reverter um
pouco esse processo de individualiza-
ção, egoísmo e corrupção em que vive-
mos".

O coordenador de filosofia rela-
ta um fato que, segundo ele, tem a ver
com um fenômeno que pode se cha-
mar de crise de valores e que tem si-
do muito presente dentro da escola.
"Com a paralisação das aulas por con-
ta da Gripe A, surgiu a possibilidade
de termos aulas aos sábados e domin-
gos. Muitos pais disseram que já ha-
viam marcado viagens e não poderiam
reverter (a situação). O pai está mais
preocupado pelo prazer que vai ofere-
cer ao filho do que com o conhecimen-
to que ele possa ter. Há falta de respon-
sabilidade por parte das famílias com
o bem público".

MORAL X ÉTICA
Antes de desenvolver qualquer discus-
são sobre o assunto, o primeiro passo
deve ser mostrar aos alunos a diferen-
ça que existe entre ética e moral. "As
pessoas costumam confundir as du-
as. A moral tem a ver com tudo que é
padrão de comportamento, normas,

regras, certo e errado. Então, quando
vemos um político envolvido em ca-
sos de corrupção, não significa que ele
não tenha ética, mas que ele rompeu
com determinados padrões sociais",
explica o professor da PUC- PR, Jelson
Oliveira. Já a ética está relacionada a
perguntas: de onde vieram esses va-
lores? Quem se beneficia quando você
cumpre normas sociais? "Na medida
em que é uma reflexão, a ética quer
contribuir para construir o bem co-
mum", completa o educador.

Para a doutora em educação pela
Unicamp - Universidade de Campinas
- e autora, junto com Roque do Carmo
Amorim Neto, do livro Ética e Moral da
Educação, Margarete May Berkenbrock
Rosito, a diferença entre ética e moral
pode ser explicada por meio da seguin-
te metáfora: na cultura de uma casa,
são materializados valores das regras,
regulamentos e definições do lugar pa-
ra dormir, comer, estudar e no modo
de vestir e religião seguida. Esses são
aspectos da moral. "Já a ética é aqui-
lo que a sustenta mas não se vê, como
a solidariedade, compaixão e respeito",
enfatiza.

Margarete coloca mais dois con-
ceitos, baseada no psicólogo e profes-
sor do Instituto de Psicologia da Usp
- Universidade de São Paulo - Yves de
La Taille, que podem diferenciar as
duas, por meio de perguntas existen-
ciais. Para a moral, a pergunta é: "como
devo agir"?, referindo-se aos deveres e
regras relacionados a princípios de jus-
tiça e dignidade. Para a ética, "que vi-
da eu quero viver" é o questionamento
principal, definindo a busca de uma vi-
da boa e da felicidade. No entanto, elas
são complementares. "É difícil falar de
vida boa sem se falar dos deveres em re-
lação a ela", ressalta.

A substituição do conceito de moral
pelo de ética se deu principalmente, es-
clarece a autora, por conta da palavra
ter ficado relacionada a eventos libertá-
rios dos anos 1960, que proclamavam a
"proibição do proibir". "Ou ainda, even-
tos como os golpes militares em diver-
sos países e que, no Brasil, entre outras
expressões, assumiu o rosto pedagógico
da disciplina educação moral e cívica,
que apenas contribuiu para a desvalo-

vidade proposta pela educadora é a di-
ferenciação entre consciência moral e
senso moral. "Senso é relativo aos sen-
timentos, consciência é quando a ra-
zão entra em cena. Pedi para que eles
pesquisassem em casa uma problemáti-
ca e muitos me trouxeram situações de
trânsito, de como se perde a razão. Foi
uma pesquisa próxima e que trouxe bo-
as reflexões", relata.



rização da palavra moral. Essa rechaça
fez com que a 'ética' também fosse utili-
zada no sentido de dever, de seguir nor-
mas e leis".

Dentro dessa conjuntura, a palavra
ética começou a ser utilizada de ma-
neira incorreta. "Ela foi transformada
em regra de etiqueta. É chique ser éti-
co! Entretanto, o exagerado uso da pa-
lavra denuncia a sua ausência. No livro,
discutimos a atual supremacia da pala-
vra ao mesmo tempo em que ela tem
sido desvinculada da moral", esclarece
Margarete. A banalização do termo, se-
gundo o professor Jelson, é um proble-
ma que deve ser combatido na sala de
aula. "A ética não pode ser tida como
um remedinho social, em que a pessoa
toma e resolve todos os problemas. Não
é bem assim. Ela precisa de reflexão".

"JEITINHO"
Quantas vezes você já não ouviu ou
até mesmo disse que, para certas oca-
siões e assuntos, era necessário o fa-
moso: "jeitinho brasileiro"? De que é
preciso "esperteza" e certa malandra-
gem para "se dar bem"? Por que consi-
deramos que certas regras morais não
se aplicam a nós? Jelson dá um bom
exemplo: quando vemos um menino
abandonado na rua, falamos mal do
governo, pois pagamos nossos impos-
tos e eles não resolvem o problema. Ou

esbravejamos contra o deputado X que
desviou a verba Y. No entanto, comete-
mos pequenos delitos e nos sentimos
legitimados. "Isso é tão grave quanto
o deputado que desvia dinheiro públi-
co. Como a lei no Brasil sempre foi feita
para garantir privilégios de determi-
nados grupos, a pessoa não se encon-
tra nessa lei e tem dificuldade de esta-
belecer uma diferença entre o legal e o
justo", afirma.

Por isso, é fundamental que a escola
crie estratégias para alavancar a discus-
são e a reflexão. "Isso dá oportunidade
para que o adolescente possa pensar o
que ele quer ser, substituindo a valori-
zação de si próprio pelo seguir o que de-
ve ser feito e ficar feliz, mesmo abrindo
mão do que desejava. Nesse trabalho, o
educador deve ser mero mediador, pro-
blematizando e devolvendo novas ques-
tões ao grupo", enfatiza Márcia, da es-
cola Projeto Vida. Margarete considera
a discussão e a colocação desses valo-
res enraizados em cheque essenciais.
"Estamos diante de uma grande encru-
zilhada. Todo o ato gera conseqüências
pessoais e sociais. É importante que te-
nhamos essa compreensão". M
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