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RESUMO 
 

Este artigo trata de um estudo teórico sobre a manifestação do preconceito 
na escola, envolvendo aspectos históricos, sociais e pedagógicos. Busca, 
principalmente, uma análise de como o processo de formação de valores 
que se desenvolve na escola poderá diminuir a manifestação do preconceito 
dentro do ambiente escolar e, por extensão, na própria sociedade. 
 
Palavras-chave: Sociedade. Valores. Preconceito. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This article includes a theoretical study about the prejudice manifestations in 
the school, involving historic, social and pedagogic aspects.  It analyses, 
mainly,  how the formation of attitudes and values process that is developed 
in school can contribute to  reduce the prejudice manifestations inside the 
school environment and, consequently in society. 
 
Keywords: Society. Values. Prejudice. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escola faz parte de um contexto social múltiplo que envolve diferentes realidades. 

Essa diversidade social freqüentemente é alvo de comparações, desigualdades e 

preconceitos, e a escola, sendo parte da sociedade, sofre reflexos dessas 

desigualdades.  

A educação vem a ser interações sociais com as quais as pessoas procuram 

modificar o comportamento, as disposições comportamentais e as características de 

personalidade de outras pessoas tendo em vista uma meta. Em sentido mais amplo, 

entende-se neste artigo educação como o conjunto de processos que modificam a 

existência e o comportamento individual da pessoa – e é considerada como o único 

instrumento apropriado para a construção de uma sociedade justa, gerenciada por 

um aparelho estatal que se inaugura a partir de um projeto político implementado. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN ) afirmam que 

[...] é a sociedade, quer queira, quer não, que educa moralmente 
seus membros, embora a família, os meios de comunicação e o 
convívio com outras pessoas tenham influência marcante no 
comportamento da criança. E naturalmente a escola também tem 
(1997, p. 73). 

 

A sociedade brasileira, desde a sua formação, é constituída por uma diversidade 

étnica e cultural, a qual deve ser contemplada no espaço escolar, para que se 

reconheça a pluralidade das vivências dos diferentes grupos sociais da comunidade 

onde a escola está inserida. No processo educacional, surgem divergências na 

relação escola e sociedade que acabam interferindo no processo educacional. 

Essas divergências se manifestam nas atitudes e condutas que predispõem a 

maneira de o indivíduo atuar, pensar e perceber, de modo coerente, com seu juízo 

favorável (ou, mais freqüentemente, desfavorável), outra pessoa ou objeto. É o 

preconceito, assumido como um julgamento sobre pessoas, estruturas sociais e 

objetos, fundado sobre bases insuficientes de experiência e, em geral, caracterizado 

por um componente emocional que, na maioria das vezes, é negativo. 
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SOBRE O PRECONCEITO 

CARÁTER HISTÓRICO DA MORAL 

É comum se ouvir falar muito sobre normas, valores e regras de condutas que 

devem ser seguidas pelas pessoas para o bom convívio em uma determinada 

sociedade. Esse conjunto de normas é denominado moral. Segundo Vázquez (1990, 

p. 25), “[...] é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos 

indivíduos numa comunidade social”. 

Contudo, o significado, a validade e a função da moral podem variar historicamente 

nas diferentes sociedades, de acordo com as situações sociais e necessidades 

humanas. 

O comportamento moral se encontra no homem desde que existe como tal, ou seja, 

desde as formações sociais mais primitivas, a moral muda e se desenvolve com a 

mudança e o desenvolvimento das diversas sociedades. Ocorre a substituição de 

certos princípios e de certas normas por outras, de certos valores morais ou de 

certas virtudes por outras, dando origem às modificações do conteúdo de uma 

mesma virtude através do tempo. 

No entanto, Vázquez (1990) fala que a moral surge quando o homem supera a sua 

natureza puramente natural, instintiva e passa a possuir uma natureza social, sendo 

membro de uma coletividade. A moral exige não só que o homem esteja em relação 

com os demais, mas, também, que ele adquira certa consciência dessa relação, 

para que se comporte de acordo com as normas ou prescrições que o governam. 

A partir do momento em que o trabalho humano adquire um caráter coletivo e o  

fortalecimento da coletividade se transforma numa necessidade vital, aparece, 

assim, uma série de normas, mandamentos ou prescrições que beneficiam a 

comunidade, nascendo a moral, com a finalidade de assegurar a concordância do 

comportamento de cada um com os interesses coletivos. 

O aumento geral da produtividade do trabalho originou um acúmulo de bens nas 

mãos dos que possuíam o poder e uma dependência para aqueles que trabalhavam 

para os que tinham o poder. Com essa desigualdade de bens, tornou-se possível a 

apropriação privada dos bens e produtos do trabalho alheio, bem como o 
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antagonismo entre pobres e ricos. 

Sobre os efeitos que essa divisão gerou para com a  moral, Vázquez (1990, p. 31) 
relata:  

A divisão da sociedade antiga em duas classes antagônicas 
fundamentais traduziu-se também numa divisão da moral. Esta 
deixou de ser um conjunto de normas aceitas conscientemente por 
toda a sociedade. De fato, existiam duas morais: uma, dominante, 
dos homens livres – a única considerada como verdadeira -; e outra, 
dos escravos, que no íntimo rejeitavam os princípios e as normas 
morais vigentes e consideravam válidos os seus próprios, na medida 
em que adquiriam a consciência de sua liberdade. 

 

De acordo com as mudanças sociais, a moral foi sofrendo divisões, gerando uma 

pluralidade de códigos morais. 

A partir do momento em que o homem passa a explorar a moral individualista, a fim 

de adquirir um crescimento econômico, deixando de  considerar a moral alheia, 

surge a necessidade de adaptar-se aos padrões morais condizentes com os valores 

que norteiam sua boa conduta em sociedade.  

 

O PRECONCEITO SOB UMA ÓTICA SOCIAL  

O preconceito está presente nas relações humanas desde a mais remota história da 

humanidade. Durante todo seu processo de experiência de vida, o ser humano vai 

incorporando valores, sentimentos, idéias, que vão se perpetuando na mente, muitas 

vezes em defesa de um modo de pensar e de viver que não é aceitável por todos. 

Essa é a base cognitiva do preconceito que se denomina estereótipo que é 

apresentado por Heller (1992) como “[...] um padrão mental de avaliação da 

realidade que se expressa através de atitudes, no preconceito propriamente dito”. 

As pessoas constroem suas representações nos seus grupos sociais, por meio das 

conversas, das visões, das crenças que veiculam. Assim, os conceitos e as imagens 

vão sendo aceitos, naturalizados, considerados verdadeiros, embora sejam apenas 

representações. Muitos dos preconceitos decorrem desse processo e dos equívocos 

que esses podem gerar. 

Assim, Menezes (2005, p. 4) diz:  
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É atribuído à sociedade do eu tudo o que for mais elaborado ou 
civilizado. Já a sociedade do outro é marcada pela reificação de 
idéias etnocêntricas [...] ele é percebido como um ‘intruso’ que trará a 
desordem. Portanto, para evitar o possível caos, busca-se manter o 
status quo, para o que é necessário calar o outro, mantendo-o 
excluído e dominado a fim de permanecer a ilusão do equilíbrio e da 
ordem vivida na ausência da diferença. 

 

Desse modo, são estabelecidos padrões sociais a serem preservados pela 

sociedade vigente e quem não se encaixar nesses padrões de normalidade é visto 

sob uma ótica de estranhamento e desprestígio, sendo, muitas vezes, negado-lhe o 

direito de viver a própria identidade. 

As diferenças existentes entre as pessoas não são vistas como algo positivo que  

resultaria numa relação dialógica, múltipla, ao contrário disso, a diferença causa um 

desconforto que impede que se reconheçam no outro as qualidades inerentes 

àquelas diferenças. Esse comportamento de repulsa às diferenças é denominado 

preconceito. 

O preconceito é uma opinião formada sem reflexão e/ou um conceito antecipado que 

se forma sobre determinada pessoa ou objeto, que, na maioria das vezes, se 

manifestam de acordo com adventos da sociedade, da história e da cultura em que 

está inserida. 

As manifestações de desigualdade não possuem uma origem natural, mas surgiram de 

uma construção social sem base objetiva, decorrente de representações ideológicas 

que englobam crenças e valores de um grupo dominante que busca manter a ordem 

social.  

De acordo com o conceito estabelecido por McLaren (1997, p. 212),  
 

Preconceito é o prejulgamento negativo de indivíduos e grupos com 
base em evidências não reconhecidas, não pesquisadas e 
inadequadas. Como essas atitudes negativas ocorrem com muita 
freqüência, elas assumem um caráter de consenso ou cunho 
ideológico que é, muitas vezes, usado para justificar atos de 
discriminação.    

 

O conhecimento tem provado historicamente que é o grande vetor do progresso da 

humanidade, em todos os tempos, e certamente pode ser um instrumento a serviço 

da convivência entre os seres humanos, começando por nós mesmos, cada um no 
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seu pequeno mundo, conscientizando-se de que o respeito à diversidade desfaz o 

preconceito, em prol da construção da paz no mundo. 

Os anseios por uma vida, uma convivência e uma consciência social mais inclusivas 

requerem, sobretudo, atitudes que assumam um dos valores mais expressivos dos 

tempos contemporâneos: a aceitação da pluralidade e, portanto, das diferenças, das 

especificidades, das singularidades. 

Lidar com valores de reconhecimento e respeito às diferenças é tarefa para a 

sociedade como um todo, sendo capaz de mudar mentalidades, combater atitudes 

discriminatórias e superar o preconceito. 

Nesse sentido, a escola se torna responsável pela socialização de valores 

pertinentes ao reconhecimento e respeito às diferenças dentro da sociedade, pois é 

tida como o local de excelência para a apreciação das diversas formas. 

 

O PRECONCEITO NA ESCOLA  

Para compreender a origem do preconceito na escola, necessário se faz entender 

primeiro como ele se originou na sociedade. 

O preconceito surgiu na sociedade a partir do momento em que ela deixou de ser 

um espaço coletivo, onde as pessoas viviam sem maiores preocupações e o que era 

produzido em comum era repartido com todos e imediatamente consumido, não 

havendo superprodução. Os fins da educação tratavam dos interesses comuns do 

grupo se realizando igualitariamente entre todos os membros de modo espontâneo e 

integral, passando a ser uma sociedade dividida em classes, acentuando-se as 

diferenças. 

Assim, Ponce (1996, p. 21) relata: 

O conceito educação como uma função espontânea da sociedade, 
mediante a qual as novas gerações se assemelham às mais velhas, era 
adequado para a comunidade primitiva, mas deixou de sê-lo à medida 
que esta foi lentamente se transformando numa sociedade dividida em 
classes. 

 

Qualquer desigualdade de inteligência, de habilidade ou de caráter poderia servir de 
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base para um submetimento daqueles considerados “diferentes”, surgindo, então, as 

desigualdades sociais, o preconceito e a discriminação. 

As primeiras diferenças na educação ocorreram  vinculadas às modificações nas 

técnicas de trabalho. Um grande progresso social foi a descoberta do metal, que deu 

condições aos indivíduos de fabricarem objetos de trabalho mais resistentes e duráveis. 

Com isso, a comunidade passou a produzir mais do que o necessário para o seu 

próprio sustento, ocasionando o desaparecimento da sociedade primitiva e igualitária e 

acentuando, assim, as diferenças de fortuna. Formou-se, então, uma classe rica e 

poderosa, com o domínio sobre as terras, que tinha poder sobre as pessoas que 

trabalhavam para ela como escravos.  

Nesse sentido, Brandão (1994, p.102) diz:  

Quando o fruto do trabalho acumula os bens que dividem o trabalho, a 
sociedade inventa a posse e o poder que separa os homens entre 
categorias de sujeitos socialmente desiguais. A educação aparece 
como propriedade, como sistema e como escola. O saber transforma-se 
em instrumento político de poder. 

 
De acordo com as palavras de Brandão, desde esse momento, os fins da educação 

deixaram de estar implícitos nos interesses da comunidade geral, o que originou o 

desaparecimento dos interesses comuns substituídos pelos interesses distintos e o 

processo educativo que, até então, era único, ficou dividido pela desigualdade 

econômica entre os membros da comunidade. 

O ideal da educação já não era o mesmo para todos. A classe dominante tinha 

ideais muito distintos dos da classe dominada. Dessa forma, a educação tornou-se 

reprodução de uma ordem social desigual e discriminatória, que transmitia crenças, 

valores e habilidades que visavam a manter essa ordem e evitar, assim, o 

surgimento de crenças, de valores e de atitudes contrários aos seus interesses. 

Nesse sentido, Ponce (1996) diz que nem tudo o que a educação inculcava nos 

educandos tinha por finalidade o bem comum, a não ser que esse bem comum 

servisse como uma premissa para manter e reforçar as classes dominantes.  

Numa sociedade desigual e dividida em classes, a educação torna-se desigual e, 

numa sociedade discriminatória, conseqüentemente, a educação será 

discriminatória, pois  reflete a sociedade e suas características.  
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Até aqui, o espaço educacional não é escolar, tal qual conhecemos a escola hoje, que 

surgiu a partir do momento em que a classe dominante sentiu a necessidade de ter um 

espaço diferenciado para a educação de seus filhos. Pode-se dizer que a escola, como 

um espaço social destinado ao ensino, era um privilégio de poucos, destinada à classe 

dominante. Ela, desde o seu surgimento, é discriminatória, atendendo a alguns de 

acordo com sua classe social. Entretanto, não podemos dizer que a escola gera a 

divisão de classes, mas, sim, é constituída pela sociedade de classes. 

Com o surgimento da indústria, a burguesia percebeu a necessidade de um mínimo de 

instrução para a massa trabalhadora que se aglomerava nos centros industriais. Dessa 

forma, ao lado das escolas dos ricos, foi surgindo e se desenvolvendo a escola dos 

pobres, reforçando a segregação social e a desigualdade na educação, pois a 

educação dos ricos não era a mesma educação dos pobres, o saber era manipulado 

pela classe dominante e transmitido aos demais de acordo com seus interesses. 

As diferenças advindas do contexto social se refletem na escola, pois ela é parte de 

um sistema institucionalizado e mantém relação com o contexto na qual está 

inserida. Assim, possui uma função civilizadora que se manifesta em duas 

dimensões: ela é um espaço aberto à sociedade civil e aberto também à 

racionalidade.  

Reforçando as palavras acima e referindo-se à realidade brasileira, Itani (apud 

AQUINO, 1998, p. 120) afirma: 

A escola sempre foi considerada uma instituição de seleção e 
diferenciação social [...] e é fato que não se pode negar a 
seletividade que está presente na prática institucional escolar e, por 
vezes, de caráter elitista. A vivência do preconceito pode ser notada 
pela prática da diferença, que é muito presente no cotidiano 
brasileiro. 

 

Hoje, podemos entender a escola como uma instituição de ensino, que contribui 

para o desenvolvimento de um projeto de educação comprometido com o 

desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na realidade para, então, 

transformá-la, de modo a torná-la menos preconceituosa. 
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CONTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE VALORES NA 
ESCOLA PARA A SUPERAÇÃO DO PRECONCEITO NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

No Brasil, a diversidade cultural existente é fruto de um longo processo histórico 

de interação entre aspectos políticos e econômicos, nos quais se encontram as 

mais diferentes características regionais e manifestações culturais 

diversificadas. Daí as diversas maneiras de visão de mundo e formas de 

organização social nos diferentes grupos e regiões. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 25) dizem ainda: 

O campo e a cidade propiciam às suas populações vivências e 
respostas culturais muito diferenciadas que implicam ritmos de 
vida, ensinamentos de valores e forma de solidariedade distintas. 
Os processos migratórios colocam em contato grupos sociais com 
diferenças de fala, de costumes, de valores, de projetos de vida.  

 

A sociedade em geral, a partir dos diversos segmentos que a compõem, 

apresenta diferentes sistemas de valores e normas que envolvem todos os seus 

membros.  Cabe a cada um adaptar, escolher e assumir esses valores e normas 

de acordo com a própria realidade, ou seja, de acordo com o contexto 

socioeconômico em que está inserido. Assim, é necessário compreender que 

atitudes, normas e valores comportam uma dimensão social e uma dimensão 

pessoal distintas.  

A educação escolar tem por finalidade a formação do aluno em termos de instrução, 

de atitudes e de cidadania, porém o desenvolvimento de atitudes pressupõe 

conhecer diferentes valores, reconhecê-los, experimentá-los, analisá-los criticamente 

e escolher livremente um sistema de valores para si. 

Assim, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 33),  

Os valores orientam as ações e possibilitam fazer juízo crítico sobre 
o que se toma como objeto de análise. Vale lembrar que existem 
diferenças e até conflitos entre sistemas de normas na sociedade, 
que respondem de maneiras diversas às diferentes visões e 
interpretações do mundo.      

 

No contexto escolar, os valores devem estar presentes na ação de cada educador, 

devendo ser vistos não como uma disciplina, mas como uma tarefa de 
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aprendizagem e de vivência. A escola deve ser um lugar onde os valores morais são 

construídos, refletidos e não meramente impostos. 

Aranha (2002, p. 119) diz que “A educação se tornará mais coerente e eficaz se 

formos capazes de explicitar seus valores, ou seja, se desenvolvermos um trabalho 

reflexivo que esclareça as bases axiológicas da educação”.   

Para tanto, a escola deverá desenvolver, por meio de seu projeto político-

pedagógico, uma educação comprometida com o desenvolvimento cognitivo e moral 

de seus alunos, de modo a permitir que eles venham a intervir na realidade para 

transformá-la. 

Para auxiliar o trabalho da escola na formação de valores, os temas transversais 

propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais tratam de questões sociais como: 

Educação Ambiental, Orientação Sexual, Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Trabalho e Consumo, incorporando, assim, o conceito de transversalidade, 

propiciando múltiplas possibilidades de situações em que o aluno atue de forma a 

adotar valores a partir de critérios definidos pelos seus princípios. 

Na atual situação brasileira, com sua enorme diversidade cultural, étnica e social, 

tem-se referenciado bastante o princípio da dignidade humana, uma vez que essa 

diversidade freqüentemente é alvo de preconceito e de discriminação, resultando em 

conflitos e violência. 

Em relação ao preconceito, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) pregam: 

O preconceito é contrário a um valor fundamental: o da dignidade 
humana. Segundo esse valor, toda e qualquer pessoa, pelo fato de 
ser um ser humano, é digna e merecedora de respeito. Portanto, não 
importa seu sexo, sua idade, sua cultura, sua raça, sua religião, sua 
classe social, seu grau de instrução, etc.: nenhum desses critérios 
aumenta a dignidade de uma pessoa.   

 

Um dos pontos altos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96  

é o reconhecimento da importância dos valores na educação escolar, tratando como 

fim da educação a formação da cidadania, incorporando nas finalidades da 

educação princípios e valores fundamentais que dão um novo rumo ao ambiente 

escolar, destituindo-o de qualquer forma de preconceito ou discriminação que 

alterem a dignidade humana. 
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A formação de valores no campo educacional se desenvolve na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas escolas, nas manifestações culturais, nos 

movimentos e organizações locais e está imersa num complexo sistema de 

transformação social e fenômenos que mudam a cada dia, exigindo intervenções 

planejadas e sistemáticas. 

A escola tem sido a instituição escolhida pela família como o melhor lugar para a 

aprendizagem de valores para a vida em sociedade, incluindo aí seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. Assim, caberá 

às instituições de ensino a missão de ensinar valores para o desenvolvimento moral 

dos educandos, mediante a seleção de conteúdos e de metodologias que favoreçam 

a aplicação de temas transversais, como justiça, solidariedade, ética, dentre outros 

presentes em todas as matérias do currículo escolar. 

A formação de valores na escola proporciona aos alunos o respeito mútuo às 

diferenças, à solidariedade e à tolerância com os colegas e demais pessoas de seu 

convívio, levando-os a trabalhar em equipe e se socializar, aprendendo a ganhar e a 

perder. O resultado da educação de valores na escola ajuda os alunos a se 

desenvolverem como pessoas humanas, proporcionando o desenvolvimento 

harmonioso de todas as qualidades do ser humano.   

Os valores podem ser trabalhados no âmbito escolar de forma interdisciplinar com 

diversas disciplinas, como também o professor poderá trabalhar com atividades 

lúdicas, reflexivas e conceituais sobre os temas transversais apontados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Martins (2005) apresenta exemplos de alguns valores com seus respectivos 

conceitos, que podem ser trabalhados na educação infantil, no ensino fundamental e 

no ensino médio: 

a) autonomia: refere-se ao valor que reconhece o direito de uma pessoa tomar 

decisões livremente, ter sua liberdade, independência moral e intelectual. É a 

capacidade apresentada pela vontade humana de se autodeterminar, segundo uma 

norma moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou 

externo; 
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b) capacidade de convivência: valor que desenvolve no educando a capacidade de 

viver em comunidade, na escola, na família, na igreja, nos parques, enfim, em todos 

os lugares onde se concentram pessoas de modo a garantir uma relação 

interpessoal harmônica; 

c) diálogo: valor que reconhece na fala um momento da interação entre indivíduos 

em busca de um acordo; 

d) dignidade: valor absoluto que tem cada ser humano, também apresenta a pessoa 

como fim e não como meio; 

e) igualdade de direitos: valor inspirado no princípio segundo o qual todos os 

homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações; 

f) justiça: entre os temas transversais, é o valor mais forte. No educando, manifesta-

se quando é capaz de perceber ou avaliar aquilo que é direito e que é justo. É o 

princípio moral em nome do qual o direito deve ser respeitado; 

g) participação social: valor que se desenvolve no educando à medida em que ele 

passa a fazer parte da vida em sociedade e a compartilhar com os demais membros 

da comunidade conflitos, aflições e aspirações comuns; 

h) respeito mútuo: valor que leva alguém a tratar o outro com grande atenção e 

consideração, tendo por parte deste a mesma reação; 

i) solidariedade: valor que se manifesta no compromisso pelo qual as pessoas se 

obrigam umas às outras e cada uma delas a todas, principalmente diante dos 

pobres, dos desprotegidos, dos que sofrem, dos injustiçados, com o intuito de 

confortar, consolar e oferecer ajuda; 

j) tolerância: valor que se manifesta na tendência de admitir, nos outros, maneiras de 

pensar, de agir e de sentir diferentes das nossas. 

As maneiras de ensinar valores na escola são as mais diversas possíveis, no 

entanto Martins (2005) destaca quatro formas ou abordagens pedagógicas que 

podem ser utilizadas para o desenvolvimento dos valores nos educandos: 
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a) doutrinação dos valores: essa abordagem é a mais antiga das maneiras de 

educar os alunos em valores. Ocorre por meio da disciplina, do bom exemplo dos 

professores e do currículo. A doutrinação de valores é inspirada nas práticas de 

formação religiosa, uma vez que procura incutir no educando valores, crenças e 

atitudes particulares, com o objetivo de que não aceite quaisquer outros, julgados 

errados, quando se segue a doutrina; 

b) clarificação dos valores: consiste em ajudar os educandos a tornar claros os 

valores, assumindo-os e pondo-os em prática. Com o exemplo, na prática escolar, o 

professor pode utilizar uma atividade simples, como a votação de valores, que se dá 

com o levantamento de questões cotidianas e sociais, como: paz, preconceito, 

aborto, desarmamento, racismo, discriminação, etc.;  

c) julgamento dos valores: essa abordagem defende que existem princípios 

universais, como tolerância, liberdade, solidariedade e justiça, o mais forte deles, e 

esses valores constituem os critérios da avaliação moral ou de juízo de valor. Os 

alunos são vistos pelos professores como sujeitos da educação em valores. Essa 

abordagem propõe que a educação moral dos alunos se centre na discussão de 

dilemas morais no contexto de sala de aula, sem levar em conta as diferenças de 

sexo, de raça, de classe social e de cultura, concentrando-se unicamente na 

atribuição de significados que as pessoas dão às suas experiências ou vivências 

morais; 

d) narração dos valores: essa abordagem baseia-se nas histórias pessoais ou 

coletivas, as quais os alunos contam em sala de aula. A abordagem pela narração 

envolve as três dimensões da educação em valores: a cognição, a emoção e a 

motivação. Essa abordagem reconhece que, na diversidade cultural, é comum a 

contação de histórias por parte das pessoas, com o objetivo de transmitir valores de 

gerações mais velhas para gerações mais novas. Assim, as histórias e as narrativas 

exercem um papel muito importante na formação dos valores nos alunos. 

A escola cumpre a sua função social e política não somente na escolha da 

metodologia eficaz para a transmissão dos conhecimentos historicamente 

acumulados ou no preparo das novas gerações para serem inseridas na sociedade, 

mas também a partir do momento em que trata todos de maneira igualitária, 
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respeitando suas diferenças, superando o preconceito e a discriminação existentes 

na sociedade. A escola não modifica por si só o imaginário e as representações 

coletivas negativas que se construíram sobre os ditos “diferentes” em nossa 

sociedade, mas ela ocupa um lugar de destaque para a superação do preconceito, 

fazendo uso de um trabalho sistemático e crítico na formação de valores de cada 

aluno.  
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