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Escola é... 
O lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 
Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 
O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 
O professor é gente, 

O aluno é gente, 
Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, 
 É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver,  
É se “amarrar nela”! 

Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil estudar, 

 Trabalhar, crescer, fazer amigos, 
 Educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 
 

Paulo Freire 



 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma investigação qualitativa, exploratória e 
analítica, com foco na construção da convivência entre alunos nos anos iniciais no 
Ensino Fundamental sob a perspectiva de práticas de cuidado ético. Na primeira 
parte da pesquisa, apresentamos um capítulo que explora a educação 
contemporânea e a ética do cuidado, e outro que aborda a convivência escolar. O 
referencial teórico foi elaborado a partir de autores como Morin (2003, 2007, 2007a, 
2011, 2016), Baptista (2005), UNESCO (2016), Delors (2010), Gómez (2007), Fierro 
Evans (2013), Fierro Evans e Mena (2008), Fierro Evans e Carbajal (2003), Fierro 
Evans et al. (2013), Fierro Evans e Tapia (2013), Mena e Romagnoli (1993), Mena e 
Ramírez (2003), Garcia (2016), Noddings (1988, 1996, 1999, 2002a, 2002b, 2003, 
2005, 2006, 2010, 2010a), Boff (2012, 2013, 2014), Verdera (2009, 2010, 2012), 
entre outros. Na segunda parte, trazemos o capítulo da metodologia de pesquisa, o 
qual apresenta o trabalho de campo, que tem por objetivo identificar as práticas 
educativas de cuidado ético exercidas por um grupo de professores e 
coordenadores para a construção da convivência entre alunos nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Para a coleta de dados em campo, foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas, seguindo diretrizes encontradas em Triviños (1987) e Minayo 
(2013), com 7 professores e 2 coordenadores que atuam nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e que possuem experiências significativas relacionadas à convivência 
e ao cuidado ético entre alunos daquele nível de ensino. A seleção seguiu critérios 
de amostragem intencional por intensidade, fundamentada em Patton (1990). No 
que se refere à interpretação dos dados coletados, foi utilizado o método de Análise 
de Conteúdo proposto por Bardin (1988). Como resultado da análise do conteúdo 
das entrevistas, elaboramos as seguintes categorias: convivência moral, convivência 
afetiva, personificar uma referência moral, orientar a convivência pelo diálogo 
verdadeiro, ação solidária na escola, presença amorosa e proximidade cotidiana 
contínua. Baseados na análise e interpretação destas categorias, identificamos que 
as práticas educativas de cuidado ético exercidas pelos professores e 
coordenadores, naquela escola, englobam o diálogo verdadeiro, as atividades em 
que os alunos prestam ajuda solidária e a proximidade cotidiana contínua entre 
todos os envolvidos no processo educativo. Tais aspectos são fundamentais à 
construção da convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 
Palavras-Chave: Educação. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Convivência 
Escolar. Cuidado Ético. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a qualitative, exploratory and analytical investigation, 
focusing on the construction of the coexistence among students in the initial years in 
Elementary School from the perspective of ethical care practices. In the first part of 
the research, we present a chapter that explores contemporary education and the 
ethics of care, and another that deals with school coexistence. The theoretical 
framework was developed by authors such as, Morin (2003, 2007, 2007a, 2011, 
2016), Baptista (2005), UNESCO (2016), Delors (2010), Gómez (2007), Fierro Evans 
(2013), Fierro Evans and Mena (2008), Fierro Evans and Carbajal (2003), Fierro 
Evans et al. (2013), Fierro Evans and Tapia (2013), Mena and Romagnoli (1993), 
Mena and Ramírez (2003), Garcia (2016), Noddings (1988, 1996, 1999, 2002a, 
2002b, 2003, 2005, 2006, 2010, 2010a), Boff (2012, 2013, 2014), Verdera (2009, 
2010, 2012), among others. In the second section, we present the research 
methodology, which presents the field work, which aims to identify the educational 
practices of ethical care exercised by a group of teachers and coordinators to build 
the coexistence between students in the early years of Elementary School . For data 
collection in the field, semi-structured interviews were applied, following guidelines 
found in Triviños (1987) and Minayo (2013), with 7 teachers and 2 coordinators who 
work in the initial years of Elementary Education, and who have significant 
experiences related to coexistence And ethical care among students at that level of 
education. The selection followed criteria of intentional sampling by intensity, based 
on Patton (1990). Regarding the interpretation of the collected data, the Content 
Analysis method, proposed by Bardin (1988), was used. As a result of the analysis of 
the content of the interviews, we developed the following categories: moral 
coexistence, affective coexistence, personifying a moral reference, guiding 
coexistence through true dialogue, solidarity action in school, loving presence and 
continuous daily closeness. Based on the analysis and interpretation of the 
categories, we identified the ethical care practices practiced by the teachers and 
coordinators in that school, which encompass true dialogue, the activities in which 
the students provide solidary help, and the continuous daily closeness between all 
Involved in the educational process. These aspects are fundamental to the 
construction of coexistence between students in the initial years of Elementary 
School. 

 

Key words: Education. Early Years of Elementary Education. School Coexistence. 

Ethical Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta uma investigação sobre a construção da 

convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental sob a perspectiva 

de práticas educativas de cuidado ético. Além de estudos teóricos, esta pesquisa 

envolveu um trabalho de campo em uma escola particular na cidade de Curitiba, 

estado do Paraná, com o objetivo de identificar as práticas educativas de cuidado 

ético exercidas por um grupo de professores e coordenadores para a construção da 

convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O interesse pelo tema surgiu de uma inquietação pessoal, relacionada aos 

meus filhos e às relações vivenciadas por eles na escola, que na maior parte do 

tempo eram agressivas, desrespeitosas e egoístas. Além das experiências com 

meus filhos, também trabalhei como pedagoga do Ensino Fundamental durante 13 

anos, e durante esse tempo pude presenciar inúmeras situações de conflitos nas 

relações entre os alunos no interior da escola. Observei no cotidiano escolar 

relações entre alunos pautadas pelo desrespeito, que se evidenciava na invasão de 

privacidade, no direito de se expressar, de ouvir, de circular pela escola. Também 

havia agressividade entre eles, tanto verbal como física, pela manifestação de 

preconceitos, estereótipos e antipatias e pelos diversos tipos de violência, muitas 

vezes reflexos de problemas que aconteciam fora da escola, mas que eram 

resolvidos na sala de aula ou no pátio. Pude observar, ainda, a falta de 

compreensão, companheirismo e solidariedade nas relações interpessoais.    

Estas experiências me levaram a pensar sobre os caminhos possíveis para 

transformar as relações entre as crianças na escola. Se esta tem um papel essencial 

na formação social das crianças, então como isso deve ser feito? De que forma a 

escola pode contribuir para melhorar a relação entre os alunos? Que práticas 

educativas podem auxiliar nessa transformação? Qual a importância dessas 

relações para o desenvolvimento da criança? O que influencia a convivência entre 

os alunos? O ambiente escolar tem influência nas relações entre os alunos? Estas 

questões nos levam a refletir sobre a educação que temos hoje, e acerca do que 

precisamos para mudar.  

Entre os tantos desafios da educação do século XXI, acreditamos que o 

principal está em formar para a complexa vida em sociedade, tão marcada pela 
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diversidade, pelo individualismo, pelo consumismo, pela violência e pelas inúmeras 

tensões nas relações humanas, entre outras questões. Isso engloba o desafio de 

aprender a viver junto, muito presente dentro das escolas atualmente, pois é nesse 

espaço que as crianças passam boa parte do seu tempo, e as relações ali 

construídas têm papel fundamental em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral. Entendemos que é através da convivência cotidiana na escola que as 

crianças aprendem, entre outras coisas, a respeitar as diferenças, a compreender o 

outro, a resolver conflitos de maneira positiva e a estabelecer vínculos com seus 

pares e também com os adultos envolvidos no processo educativo. 

A complexidade que envolve a convivência, dentro e fora da escola, tem 

levado áreas de estudo da educação a se unirem de forma transdisciplinar, em 

busca de novos olhares para ajudar a esclarecer as razões das tensões nas 

relações interpessoais (MENA, BECERRA e CASTRO, 2011, p. 81). As 

investigações sobre convivência escolar na América Latina apontam alguns 

elementos que representam um desafio a essa convivência: o clima de sala de aula, 

a violência nas interações entre os sujeitos da escola e o desgaste profissional dos 

professores (CORNEJO e REDONDO, 2001; DUARTE, 2003; MENA e VALDÉS, 

2008; GALDAMES e ARÓN, 2007; MASLACH, 2003; BECERRA, 2006).  

Segundo Mena, Becerra e Castro (2011, p. 81), “o clima de sala de aula é 

concebido como um micro espaço escolar” no qual ocorrem “interações, processos e 

vivências que condicionam o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social dos alunos” 

(p. 83). Isso exige um clima de sala de aula positivo. Para isso, é necessário um 

ambiente de respeito, solidariedade, cooperação, apoio e valorização entre 

professores e alunos (MENA e VALDÉS, 2008; ARÓN e MILICIC, 1999). As diversas 

formas de violência encontradas no espaço escolar, além de trazerem sofrimento às 

pessoas envolvidas, acabam sendo uma referência de aprendizagem social 

(MURILLO e BECERRA, 2009). Estudos sobre o desgaste profissional dos 

professores fazem referência à saúde mental dos profissionais, que se expressa 

pelo “estresse, transtornos socioemocionais e uma ampla variedade de 

enfermidades psicossomáticas” (MENA, BECERRA e CASTRO, 2011, p. 81). Estes 

elementos estão diretamente ligados ao tecido da convivência na escola. 

No Brasil, os estudos sobre convivência escolar representam uma ampla 

área de pesquisa, que engloba questões de indisciplina e violência na escola, entre 
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outras (ABRAMOVAY e RUA, 2004; GARCIA, TOGNETTA e VINHA, 2013). 

Segundo Garcia (1999, p. 101), “a indisciplina tem sido intensamente vivenciada nas 

escolas, apresentando-se como uma fonte de estresse nas relações interpessoais, 

particularmente quando associada a situações de conflito em sala de aula”. E apesar 

das muitas pesquisas ocorridas até os dias de hoje sobre o tema, podemos verificar 

que além da “persistência dos problemas de indisciplina nas escolas” (GARCIA, 

2013, p. 19), estes estão cada vez mais complexos e recorrentes (p. 19). Uma 

pesquisa realizada pela UDEMO1, em 2009, mostra que as diversas formas de 

violência que ocorrem dentro da escola não são diferentes das que vemos na 

sociedade. Os alunos levam para o ambiente escolar a violência que vivenciam fora 

dele. Para mudar essa realidade, parece necessária uma transformação social. Isso 

requer uma forma de educar mais ampla, “por meio de valores éticos, que são 

fundamentais para que eles saibam usar com sabedoria o próprio conhecimento que 

venham a conquistar e principalmente para que vivam bem em sociedade” 

(GARCIA, 2014).  

Segundo Garcia (2014), a “educação ética é indissociável do ambiente moral 

da escola”. Por isso, o papel do professor é essencial, pois ele é a referência para a 

aprendizagem moral. Tal como sugere o autor, “as relações pedagógicas são 

formativas e exercem um papel muito importante no desenvolvimento amplo das 

crianças dentro da escola”. Portanto, “o futuro da convivência em nossas escolas 

depende da qualidade da educação ética que seremos capazes, ou não, de 

conceber e colocar em prática” (GARCIA, 2014). 

Pensar as relações sob uma perspectiva ética significa refletir sobre como 

viver bem em um mundo no qual as pessoas são diferentes, onde as culturas e as 

necessidades de cada um são diversas. Significa buscar a melhor forma de viver no 

mundo e com o mundo (SAVATER, 2002). Então, entendemos que a ética do 

cuidado é uma perspectiva interessante na construção da convivência dentro da 

escola, pois inclui valores e práticas relacionadas com o cuidado que surge das 

experiências do cotidiano de agir em favor do outro e de si mesmo (VERDERA, 

SÁNCHEZ; LÓPEZ, 2012, p. 12). Segundo Verdera, Sánchez e López (2012, p. 12), 

“educar para o cuidado supõe formar em uma cultura que tem uma preocupação 

sincera em responder as inquietações vitais dos seres humanos como indivíduos e 

                                                             
1
 Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. 



13 
 

 
 

como coletivo que convive em um mundo natural e construído”. A educação para o 

cuidado “permite que meninos e meninas, homens e mulheres façam seus outros 

valores e outras formas de representar-se no mundo e movimentar-se nele, o que 

facilita a sustentabilidade social, econômica e ambiental” (p. 12). 

Devemos frisar também que a ética do cuidado defende o equilíbrio entre a 

razão e o afeto. Portanto, uma educação baseada no cuidado permite que a 

afetividade permeie todo o processo educativo. Estudos indicam que a afetividade 

também é essencial na relação educativa, por gerar um clima favorável à 

aprendizagem cognitiva dos alunos (RIBEIRO, 2010, p. 404). Leite (2012, p. 364) 

destaca que é por meio das práticas educativas estabelecidas em sala de aula que 

se constrói o tecido das relações interpessoais, as quais têm grande impacto afetivo 

no aluno, positivo ou negativo, dependendo da maneira como essas interações são 

vivenciadas.  

Na literatura de pesquisa, em língua portuguesa e espanhola, constatamos 

que existem poucos trabalhos sobre o tema em questão. Buscamos junto ao banco 

de teses e dissertações da CAPES2 e TEDE3, utilizando como palavras-chave “ética 

do cuidado” e “convivência”, trabalhos realizados no período de 2005 a 2015. 

Encontramos 17 publicações no total (APÊNDICE A), sendo 9 dissertações e 8 

teses, publicadas em diversas universidades. Desses trabalhos, somente dois 

apresentam estudos na área da Educação; porém, nenhum deles aborda a questão 

do cuidado ético e da convivência na escola.  

Diante do exposto, observamos a necessidade da produção de 

conhecimento que projete luz sobre esta área extremamente importante. Contudo, é 

necessário investigar a convivência sob uma perspectiva inovadora, na qual o foco 

de atenção deixe de ser a prevenção da violência e da indisciplina e passe a ser a 

construção, a compreensão e a interpretação do sentido do que acontece nas 

interações no interior da escola (FIERRO EVANS, 2013; FIERRO EVANS e TAPIA, 

2013; FIERRO EVANS et al., 2013; FIERRO EVANS e CARBAJAL, 2003; MENA e 

ROMAGNOLI, 1993; MENA e RAMIREZ, 2003),  entre outros. É nesse sentido que 

propomos investigar que práticas educativas poderiam auxiliar professores e 

coordenadores na construção da convivência entre alunos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental sob uma perspectiva de cuidado ético.  

                                                             
2
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

3
 Sistema de Publicações Eletrônicas de Teses e Dissertações. 
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Argumentamos que o presente estudo, além de avançar na discussão a 

respeito da convivência na escola, ajuda a ampliar o debate científico no campo da 

Educação, ao explorar a perspectiva de práticas educativas de cuidado ético. Assim, 

almejamos que esta pesquisa possa servir de referencial na promoção de 

conhecimento aos profissionais envolvidos com a educação, e também como 

suporte teórico para avanços nas práticas educativas, na busca de uma educação 

transformadora. 

Para o trabalho de campo, propomos uma investigação de natureza 

qualitativa, exploratória e analítica, tal como sugerem Triviños (1987), Eisner (1991) 

e Creswell (2010). Na coleta de dados, realizamos a entrevista semiestruturada, 

conforme Triviños (1987), com um grupo de professores e coordenadores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, sobre a construção da convivência entre alunos na 

escola. Esta entrevista constitui a fonte de informações sobre as práticas de cuidado 

ético que participam dessa construção. O conteúdo da entrevista será analisado com 

base no método de Análise de Conteúdos, proposto por Bardin (1988).  

É importante ressaltar que esta dissertação está organizada em cinco 

capítulos. O primeiro traz uma leitura sobre a Educação e a Ética do Cuidado. Nesse 

capítulo realizamos um aprofundamento teórico que possibilita a convergência entre 

Educação e Ética do Cuidado. Apresentamos uma análise sobre a educação na 

contemporaneidade, abordando questões sociais que se refletem nas relações 

humanas dentro da escola. Essa abordagem sugere a leitura de uma perspectiva 

teórica de educação que possibilite transformar as relações entre as pessoas, bem 

como a necessidade de formar sujeitos éticos. Para esta tarefa, utilizamos os 

seguintes autores: Morin (2003, 2007, 2007a, 2011, 2016), UNESCO (2016), Delors 

(2010), Gómez (2007), Baptista (2005), entre outros. Ainda nesse capítulo, 

apresentamos os principais aspectos da Ética do Cuidado, proposta por Nel 

Noddings (1988, 1999, 2002a, 2002b, 2003, 2005, 2006, 2010, 2010a), explorando 

uma forma diferente de pensar as relações interpessoais na escola. 

O capítulo seguinte aborda a convivência na escola. Nele apresentamos, 

inicialmente, uma breve introdução ao termo convivência. Depois, trazemos o 

conceito de convivência escolar e suas dimensões. Em seguida, abordamos a 

convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fazendo uma 
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leitura sobre a convivência nos espaços da sala de aula e do pátio. Ao final, 

retratamos a convivência e o cuidado ético na escola. 

No próximo capítulo exploramos o trabalho de campo, apresentando o seu 

desenvolvimento, que inclui a natureza da pesquisa, a caracterização da instituição 

pesquisada, a coleta de dados, a descrição dos participantes entrevistados, o 

método de Análise de Conteúdo e, finalizando, a análise propriamente dita dos 

conteúdos obtidos por meio da entrevista semiestruturada com os professores e 

coordenadores de uma escola particular de Curitiba.  

Por fim, apresentamos algumas considerações do trabalho realizado por 

meio da análise e interpretação do conteúdo das entrevistas feitas com os 

professores e coordenadores, apresentando algumas contribuições deste estudo no 

que se refere à construção da convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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2 EDUCAÇÃO E ÉTICA DO CUIDADO 

 

Neste capítulo realizamos um aprofundamento teórico que explora a 

convergência entre Educação e Ética do Cuidado. Apresentamos uma análise sobre 

a educação na contemporaneidade, abordando questões sociais que se refletem nas 

relações humanas dentro da escola. Sob essa perspectiva, iremos argumentar sobre 

a necessidade de transformar as relações humanas e formar sujeitos éticos. Para 

essa tarefa, utilizamos autores que abordam questões pertinentes àquele tema, tais 

como Morin (2003, 2007, 2007a, 2011, 2016), UNESCO (2016), Delors (2010), 

Gómez (2007), Baptista (2005), entre outros. Com esse aprofundamento 

pretendemos, também, apresentar os aspectos principais da Ética do Cuidado, 

proposta por Noddings (1988, 1996, 1999, 2002a, 2002b, 2003, 2005, 2006, 2010, 

2010a), explorando uma forma diferente de pensar as relações interpessoais na 

escola. 

 

 

2.1 A EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

A complexidade social representa um imenso desafio à Educação neste 

século. Vivemos em um mundo complexo e contraditório. Ao mesmo tempo que o 

crescimento da economia e a geração de riquezas diminuíram, os níveis de pobreza 

aumentaram. Também aumentaram a insegurança, a exclusão, as desigualdades e 

a violência dentro das sociedades, o aquecimento global produzido pela elevação 

descontrolada da produção econômica e do consumo, a destruição do meio 

ambiente e as catástrofes naturais, que fragilizam nossa sobrevivência no planeta. 

Ainda nesse cenário, os diversos tipos de preconceitos e discriminações prevalecem 

diante da instituição dos direitos humanos. E apesar de as novas tecnologias 

contribuírem com novos caminhos para a comunicação e a informação, 

paralelamente apresentam um aumento a intolerância cultural, religiosa e politica e 

também crescem os conflitos de identidade. Todas essas questões provocam a 

reflexão sobre a capacidade de a educação desenvolver nos alunos valores e 

atitudes para a convivência (UNESCO, 2016, p. 20). 
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Neste contexto, também a Educação precisa ajudar a responder a esses 

desafios. Sem dúvida, não podemos esperar que ela assuma todas as questões que 

se relacionam com a transformação da sociedade, mas conforme objetiva Morin 

(2016, p. 61): 

[...] poderia formar adultos mais capazes de afrontar o seu destino, mais 
capazes de viver com plenitude, mais capazes de um conhecimento 
pertinente, mais capazes de compreender as complexidades humanas, 
históricas, sociais e planetárias, mais capazes de reconhecer os erros e as 
ilusões do conhecimento, da decisão e da ação, mais capazes de 
compreender uns aos outros, mais capazes de afrontar as incertezas, mais 
capazes de viver a aventura da vida.  

 

Estudos realizados pela UNESCO (2016) indicam que uma “abordagem 

humanista e holística da educação pode e deve contribuir para alcançar um novo 

modelo de desenvolvimento”. Ainda, “uma perspectiva humanista é uma base 

necessária para outras abordagens à educação e ao bem-estar humano” (p. 37). 

Nessa perspectiva, a finalidade da educação no século XXI deveria ser a de “apoiar 

e potencializar a dignidade, a capacidade e o bem-estar do ser humano, em relação 

aos outros e à natureza” (p. 40). A visão humanista deve ter, como base de sua 

abordagem, princípios éticos que integrem e organizem a educação para todos, 

promovendo a aprendizagem de conhecimentos importantes à nossa humanidade 

comum (p. 41). Nesse sentido, a Educação deveria estar fortemente baseada em 

valores, tal como sugere o documento da UNESCO (2016, p. 42), quando apontam o 

“respeito pela vida e dignidade humana, igualdade de direitos e justiça social, 

diversidade social e cultural e um sentimento de solidariedade humana e 

responsabilidade compartilhada por nosso futuro comum”. 

Morin (2011, p. 13) argumenta que, para construir um futuro de 

possibilidades aos sujeitos que se encontram neste planeta e para os que ainda 

farão parte dele, são necessárias novas práticas pedagógicas, que estejam focadas 

na condição humana, na necessidade de compreender o outro, numa ação mais 

sensível e ética, na importância da diversidade cultural e na pluralidade dos sujeitos. 

Para ele, “a humanidade precisa de mentes mais abertas, escutas mais sensíveis, 

pessoas responsáveis e comprometidas com a transformação de si e do mundo” (p. 

13).  

Para mudar a sociedade é necessário que as pessoas reconheçam sua 

humanidade comum, e que ao mesmo tempo reconheçam “a diversidade cultural 

inerente a tudo que é humano” (MORIN, 2011, p. 43). Além disso, conforme 
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sustentado por Morin (2011, p. 43), “conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no 

universo, e não separá-lo dele”. É fundamental compreender que não estamos 

sozinhos no mundo e que precisamos conviver em harmonia com o outro e com a 

natureza. “É necessário aprender a ‘estar aqui’ no planeta” (p. 66). Isso significa que 

devemos “aprender a viver, a dividir, a comunicar, a comungar” (p. 66). Destarte, a 

educação para o século XXI apresenta como imperativo aprender a viver no mundo 

e com o mundo, respeitando o outro em suas especificidades, ao mesmo tempo em 

que vive a diversidade.  

 

 

2.1.1 Educação e Transformação Social 

 

A educação tem como função certa e inequívoca formar para a vida em 

sociedade, posto que as exigências da configuração social não se adquirem 

biologicamente ou por meio de herança genética. Tornamo-nos humanos a partir 

dos processos de socialização ao longo da vida (GÓMEZ, 2007, p. 13). Nas 

sociedades primitivas ou em pequenos grupos as crianças aprendiam por meio da 

participação nas atividades do dia a dia com os adultos. Mas com o desenvolvimento 

das sociedades essa forma de socialização se tornou ineficiente, por não dar conta 

das exigências, cada vez mais complexas, da convivência diária nos grupos sociais. 

Para suprir essa demanda surgiram outras formas de educação, entre elas a escola, 

cuja função era preparar as crianças para o mundo do trabalho e para a vida pública 

(GÓMEZ, 2007, p. 13).  

A escola, quando assume a função de preparar os indivíduos para o mundo 

do trabalho e para a vida pública, pode parecer extremamente deficitária, quando 

isso se refere apenas a uma preocupação material: “garantir a reprodução social e 

cultural como requisito para a sobrevivência mesma da sociedade” (GÓMEZ, 2007, 

p. 14). Por meio do currículo, das formas e da organização, a Educação forma os 

alunos nos princípios, exigências, regras e normas de conduta. Essa maneira de 

educar, numa sociedade onde impera a lei da oferta e da procura e a hierarquia nas 

relações de trabalho, acaba por transmitir e cristalizar nos alunos ideais que 

reforçam o individualismo, a competitividade e a falta de solidariedade (GÓMEZ, 

2007, p. 14). 
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A sociedade, hoje, é resultado de um processo complexo de socialização, 

que não raramente reforça a competitividade em detrimento da solidariedade. 

Vivemos uma crise nas relações humanas, e isso se expressa no modo como as 

pessoas tratam umas às outras. Na atualidade, podemos questionar: o que guia o 

comportamento social das pessoas? Será o desejo de consumo? A preocupação 

com suas próprias necessidades? Será o individualismo?  De todo modo, parece 

necessário encontrarmos outro jeito de construir as relações entre as pessoas. 

Precisamos de outra orientação moral, de um novo entendimento de sociedade e de 

um modo de vida que possibilitem outras formas de convivência. Sob esse prisma, é 

necessário ter claro quais princípios são imprescindíveis no espaço de atuação dos 

seres humanos. Para isso, a educação exerce papel essencial na transformação da 

sociedade, tal como afirma Freire (2000): “se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda”. Entretanto, é necessária uma 

educação diferente da que temos hoje. Precisamos de uma formação ética.  

 

 

2.1.2 A Necessidade de uma Educação Ética  

 

As transformações sociais trouxeram ao século XXI a necessidade 

emergente de mudar a educação. Precisamos construir uma educação 

necessariamente humana, a qual, segundo Baptista (2005, p. 7), exige uma 

construção ética, que recebe o outro e com ele dialoga no contexto de possibilidades 

que o mundo oferece. Em concordância com a autora, é necessária uma “educação 

enquanto compromisso ético” (p. 8), o qual deve estar permeado pela “proximidade, 

reconhecimento e confiança que permitam a hospitalidade como gesto” (p. 8).  

Na visão de Baptista (2005, p. 45), a percepção de que não estamos 

sozinhos no mundo, de que vivemos em uma sociedade plural, nos remete a 

exigências éticas relacionadas à necessidade e à aspiração em conviver com o 

outro. Conforme Delors (2010, p. 13), aprender a conviver é um ponto de extrema 

importância à educação do século XXI. Por isso a necessidade de uma ética que 

possibilite que a relação cotidiana com o outro seja baseada na partilha, no diálogo e 

na ajuda mútua. Um diálogo não como uma palavra inautêntica, mas como um 
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encontro com o outro, ou seja, um diálogo que, para Freire (2014, p. 109), implica o 

reconhecimento do outro, com seus valores, sua história. 

Para Baptista (2005, p. 47), “o convívio é gerador de sentimentos, de afetos, 

de ideias, de memórias, de desejos e de valores”. Porém, pode ser motivador “de 

conflitos, de frustrações e de riscos” (p. 47). Portanto, cabe à educação “ensinar a 

aprender a integrar a frustração, a dor e até o medo, numa identidade 

progressivamente adulta” (p. 47). Nessa perspectiva, Baptista (2005, p. 47) afirma 

que a convivência com o outro afeta as rotinas individuais que proporcionam 

estabilidade e segurança, mas, por outro lado, “sem essa perturbação, sem a 

possibilidade de ruptura, não é possível falar em desenvolvimento” (p. 47). Assim, 

“os sentimentos de insegurança e de incerteza” não devem ser usados como 

justificativa para atitudes de violência (p.47). 

Consoante os estudos de Baptista (2005, p. 47), “a descoberta do outro, 

condição necessária para a descoberta de si mesmo, deve ser marcada pela 

consciência da interdependência e pelo sentido de proximidade que suportam a 

verdadeira cultura da paz”. A autora salienta que a paz, enquanto prática de 

convivência, não deve ser confundida com “atitudes de tolerância passiva, com 

indiferença, conformismo ou quietismo” (p. 47). Ao contrário, “a paz começa no 

movimento que rompe com o egoísmo e a autossuficiência, traduzindo-se no prazer 

do encontro, na atenção, no cuidado e na ação solidária” (p. 47). Ainda podemos 

argumentar, com base em Baptista (2005, p. 47), que “aprender a conviver passa 

também pelo aprender a respeitar os espaços de solidão e de privacidade 

necessários à afirmação da humanidade em cada homem”. Essa autora afirma que, 

necessitamos hoje de uma “racionalidade mais sensível e mais atenta à interpelação 

do outro ser humano” (p. 51). Para ela, a razão precisa andar lado a lado com a 

sensibilidade e o bom senso, o que requer uma proximidade afetiva entre as 

pessoas (p. 51). 

A afetividade também é ponto essencial da Ética do Cuidado, proposta por 

Nel Noddings (2003, p. 12). Ela tem suas raízes “na receptividade, na relação e na 

sensibilidade”. É a partir do pensamento de Noddings que vamos desenvolver esta 

pesquisa, buscando na Ética do Cuidado uma referência para a convivência 

harmoniosa e pacífica. É significativo observarmos que a proposta de uma educação 

para o cuidado não se restringe somente a melhorar a convivência na escola, mas, 
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além disso, se refere a melhorar aquilo que é o pilar da convivência pacífica: a 

educação ética (VERDERA; SÁNCHEZ; LÓPEZ, 2012). 

 

 

2.2 ÉTICA DO CUIDADO 

 

Há tempos as discussões sobre moralidade têm sido vinculadas à chamada 

concepção dualista, na qual “o homem é entendido como um ser cindido entre razão 

e emoção” (LEITE, 2012, p. 356). Essa visão tem raízes na Antiguidade, 

fortalecendo-se ao longo dos anos. Para Leite (2012, p. 356): 

 
Entender que o homem é um ser cindido entre razão e emoção é assumir 
que o homem é um ser que ora pensa, ora sente, não havendo vínculos ou 
relações determinantes entre essas duas dimensões. [...] Além disso, no 
caso da dualidade razão x emoção, durante séculos o pensamento 
dominante, além de assumir o dualismo, elegeu a razão como a dimensão 
superior, que melhor caracteriza o homem, chegando a situar a emoção 
como o lado sombrio e nebuloso da natureza humana, responsável por 
grande parte de suas mazelas: assim, seria função da razão o 
controle/domínio sobre a emoção, ou seja, só assim o homem não correria 
o risco de perder a razão.  

 
Segundo Leite (2012, p. 357), as concepções dualistas vêm sendo 

discutidas desde o século XVIII. Porém, somente no século passado, com o 

surgimento de teorias filosóficas, sociológicas e psicológicas que consideraram 

questões culturais, históricas e sociais como parte essencial no processo de 

formação do ser humano, foi possível a criação de bases para um novo 

entendimento das relações entre razão e emoção. A partir daí, segundo o autor, o 

“pensamento humano caminhou na direção de uma concepção monista, em que 

afetividade e cognição passam a ser interpretadas como dimensões indissociáveis e 

parte do mesmo processo, não sendo mais possível analisá-los separadamente” (p. 

357). 

Essa perspectiva dualista se reflete sobre o entendimento da moral humana. 

Ainda hoje vivemos numa sociedade em que a moralidade é entendida como um 

conjunto de princípios, regras e normas que devem ser seguidas, independente de 

outras questões. Na escola, quando as regras e normas não são construídas, 

quando são simplesmente impostas às crianças como uma forma de educação, 

ocorre um engessamento moral. Tem-se dado grande ênfase às questões de 

princípios, regras, normas, deixando em segundo plano as questões ligadas ao 
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afeto, ao cuidado, às experiências concretas. Será que essa estratégia, utilizada nas 

escolas para educar as crianças moralmente, tem surtido efeito? As escolas hoje 

conseguem realmente formar sujeitos morais?  

Procurando superar essa dualidade entre razão e emoção, Noddings (2003, 

p. 14) apresenta uma teoria moral que tem por base a afetividade nas relações, sem 

deixar de lado a razão. Segundo Verdera, Sánchez e Lopez (2012, p. 17), a Filosofia 

do Cuidado é uma teoria moral que sugere maneiras de ser e estar no mundo, tendo 

como foco a questão do cuidado com o outro, que se orienta “não somente em 

contemplar e analisar criticamente certos fenômenos interpessoais, mas também em 

alcançar a satisfação tanto individual como coletivamente” (p. 17). Verdera, Sánchez 

e Lopez (2012, p. 18) descrevem a ética proposta por Noddings (2003) como uma 

ética relacional, que tem como foco de ação a relação interpessoal. Nesse sentido, a 

concepção de Noddings (2003) sobre o cuidado “se refere mais à relação 

interpessoal no encontro moral que a apreciação em si do cuidado como um valor 

abstrato” (p. 18). 

 

 

2.2.1 O Conceito de Cuidado 

 

Noddings (2003) entende o cuidado como fundamentalmente relacional. 

Esta relação pode ser pensada como “um conjunto de pares ordenados gerados por 

alguma regra que descreve o afeto – ou a experiência subjetiva – dos membros” (p. 

14). A relação acontece entre a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada, e está 

fundada no afeto entre as partes envolvidas. Logo, a autora considera a relação 

como algo básico da existência humana (p. 15). 

Ao iniciar seus estudos sobre o cuidado, no período entre 1979 e 1980, 

Noddings (1999, p. 37) não tinha clareza sobre os significados distintos que 

poderiam ser atribuídos ao conceito – um referindo-se a uma virtude, e outro como 

um atributo especial das relações. Foi através das palestras de Larry Blum4, e dos 

                                                             
4 Lawrence Blum é professor de Filosofia, de Artes Liberais e Educação na Universidade de 

Massachusetts, Boston. Seus interesses acadêmicos incluem estudos de raça, filosofia moral, 
filosofia da educação, filosofia social e política, psicologia moral, multiculturalismo e filosofia e o 
Holocausto. 
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escritos de Michael Slote5, que Noddings (1999, p. 37) se conscientizou da distinção 

entre virtude e relação.  

Além dessas considerações, observamos que, consoante Noddings (2003), 

o cuidado tem um sentido humano profundo, o que exige uma ligação com essa 

mesma natureza entre as pessoas envolvidas. Essa conexão remete a um sentir-se 

com o outro, que pode ser interpretado como empatia. Para esclarecer esse sentir-

se com, vamos buscar inicialmente o conceito de empatia.  

No campo da Psicologia, a palavra empatia foi entendida inicialmente como 

sendo “a capacidade de conhecer a consciência de outra pessoa e de raciocinar de 

maneira análoga a ela através de um processo de imitação interna” (WISPÉ6, 1986 

apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009, p. 213). Os psicólogos da personalidade 

sustentavam que “a empatia era uma capacidade através da qual as pessoas 

compreendiam umas às outras, sentiam e percebiam o que acontece com os outros, 

como se elas mesmas estivessem vivenciando as experiências alheias” (p. 213).  

Na década de 1950, a empatia passou a ser investigada na área da 

Psicoterapia, por Carl Rogers, que defendia a ideia da necessidade de o terapeuta 

desenvolver uma compreensão empática do paciente (SAMPAIO; CAMINO; 

ROAZZI, 2009, p. 214). Já por compreensão empática entendemos a necessidade 

de ir “além de um entendimento ‘exterior’ sobre os pensamentos e sentimentos da 

outra pessoa, chegando a compreendê-la ‘de dentro’” (p. 214). Para Rogers7 (2001 

apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009, p. 214), a empatia é vista: 

 
[...] não apenas como uma resposta reflexa ao comportamento do outro, 
mas também como uma habilidade aprendida/desenvolvida que envolve o 
estabelecimento de vínculos cognitivo-afetivos entre duas ou mais pessoas, 
durante os quais alguém se permite, deliberadamente, sensibilizar-se e 
envolver-se com a vida privada de outros. 

 

Tão importante quanto os autores citados anteriormente, Michael Slote8 

(2007 apud MAYERNYIK; OLIVEIRA, 2016, p. 12), em seus estudos sobre Ética do 

Cuidado e empatia, defende que “a atitude ou motivação ética solidária na Ética do 

Cuidado deve ser orientada pela empatia, que é o principal mecanismo de cuidado, 

                                                             
5 Michael Slote é professor de Ética da Universidade de Miami. Foi professor de Filosofia na 

Universidade de Maryland (EUA) e no Trinity College Dublin (Irlanda). 
6
 WISPÉ, Lauren. The distinction between sympathy and empathy: to call forth a concept, a word is 

needed. Journal of personality and social psychology, Washington, v. 50, n. 2, p. 314-321, 1986. 
7
 ROGERS, Carl Ransom. Tornar-se pessoa. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

8
 SLOTE, Michael. The ethics of care and empathy. New York: Routledge, 2007. 
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de benevolência e de compaixão” (p. 12). Slote apoia seus estudos no conceito de 

empatia, proposto por Hoffman9 (1987,1991 apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 

2009, p. 215), o qual acredita que “a empatia está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento de um senso cognitivo sobre a existência de outras pessoas, o 

qual, por sua vez, se encontra ligado ao processo de diferenciação do self”. 

Como descrito por Noddings (2003, p. 47), o sentir-se com o outro difere dos 

conceitos atribuídos à empatia. Sob a ótica do cuidado, o sentir-se com o outro é 

entendido como recepção, ou seja, a pessoa que cuida recebe e acolhe o outro. 

Para que isso aconteça é necessário um compromisso com a receptividade, a qual 

envolve sentimento, sensibilidade, energia, conforto, singularidade e assimilação. 

Noddings (2003) chama esse estado receptivo de absorção. Ela entende que este 

estado é fundamental para se viver inteiramente como pessoa, pois está no “cerne 

da existência humana” (p. 53).  

De maneira convergente, Boff (2012, p. 116) entende o cuidado como sendo 

a essência do ser humano. Para ele, a visão de ser humano formado de espírito-

corpo não está na origem da nossa existência. O que realmente está em nossa 

origem é o cuidado. Em sua opinião, o cuidado é um modo-de-ser essencial, “é uma 

maneira do próprio ser de estruturar-se e dar-se a conhecer. O cuidado entra na 

natureza e na constituição do ser humano” (p. 38).  

Essas considerações de Boff (2012, p. 50-52) sobre o cuidado foram 

construídas por ele a partir de reflexões da fábula-mito de Higino
10

, a qual definia de 

forma exata o ser humano como um ser-de-cuidado: 

 
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. 
Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou 
a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu 
Júpiter. 
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de 
bom grado. 
Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia 
moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 

                                                             
9
 HOFFMAN, Martin L. The contribution of empathy to justice and moral judgment. In: EISENBERG, 

Nancy; STRAYER, Janet (Eds.). Empathy and its development. New York: Cambridge University 
Press, 1987. p. 47-79. 
HOFFMAN, Martin l. Empathy, social cognition and moral action. In: KURTINES, William M.; 
GEWIRTZ, Jacob L. (Eds.). Handbook of moral behavior and development. New Jersey: LEA, 
1991. p. 65-87. 
10

 Higino é o autor da fábula-mito do Cuidado essencial. Foi um escravo egípcio de César Augusto, 
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Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. 
Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de 
barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão 
generalizada. 
De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. 
Esse tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 
Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito 
por ocasião da morte dessa criatura. 
Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o 
seu corpo quando essa criatura morrer. 
Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, 
ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. 
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, 
decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de 
húmus, que significa terra fértil. (BOFF, 2012, p. 51-52). 
 
 

Boff (2012, p. 12) destaca que é por meio do cuidado que somos capazes de 

identificar os princípios, valores a atitudes que nos permitem viver bem e agir da 

melhor forma possível com o outro. Ele entende que “cuidar é mais que um ato; é 

uma atitude” (p. 37); portanto, cuidar é muito mais do que um “momento de atenção, 

de zelo e de desvelo, representando uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (p. 37).  

É mister ressaltar que Boff (2012, p. 29) ainda acrescenta ao conceito de 

cuidado o “sentimento de mútua pertença”, ou seja, compartilhamos, de bom grado, 

“dos sucessos e vitórias, bem como das lutas, riscos e destino das pessoas que nos 

são caras. Cuidar e ser cuidado são duas demandas fundamentais de nossa 

existência pessoal e social” (p. 29). Neste passo, o autor acredita que o cuidado 

permite uma mudança de atitude no ser humano ao “priorizar o social sobre o 

individual” (p. 227). Para ele, o “cuidado faz surgir o ser humano complexo, sensível, 

solidário, cordial, e conectado com tudo e com todos no universo” (p. 227). 

 

 

2.2.2 A Construção da Relação de Cuidado 

 

Uma relação de cuidado é um encontro entre a pessoa que cuida e a pessoa 

que é cuidada; e, para que essa relação seja verdadeira, as duas devem contribuir 
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com ela. Em sua análise da relação de cuidado, Noddings apresenta três conceitos 

fundamentais: engrossment11, descolamento motivacional e reciprocidade.  

Inicialmente, Noddings (2003, p. 8) interpretou engrossment como absorção, 

com o intuito de capturar a atenção receptiva e o sentimento que acompanha tal 

atenção. Porém, o termo absorção foi, por muitas vezes, mal interpretado, sendo 

visto como uma espécie de paixão. Por isso, ela passou a utilizar somente o termo 

atenção (2003, p. 8), como um estado receptivo, no qual a pessoa que cuida se 

dirige à pessoa que é cuidada de forma aberta e sensível ao que ela está sentindo 

(p. 8), ou seja, “quando recebo o outro, estou totalmente com o outro” (p. 49). 

Verdera, Sánchez e Lopez (2012, p. 21) interpretam essa atenção ao outro da 

seguinte maneira: 

 

Se trata de ser copartícipe e escutar a chamada do outro como um convite 
para ver sua realidade de forma alternativa a sua própria. É receber o outro, 
viver, trabalhar e se comunicar com ele, sem tentar manipulá-lo como um 
objeto que precisa de certas qualidades.  

 

Segundo Noddings (2010, p. 9), na maioria das situações que envolvem uma 

relação de cuidado, a pessoa que está cuidando escuta ou observa o outro de 

maneira receptiva, o que significa que ela está sentindo empatia. Portanto, a 

atenção precede a empatia. À medida que a pessoa que cuida ouve o outro e 

identifica seus sentimentos, começa a entender o que o outro está passando. Com 

isso, a pessoa que cuida sente algo. Quando esse sentimento é parecido com o que 

a pessoa que é cuidada está expressando, pode-se dizer que está ocorrendo a 

empatia. Esta experiência leva ao deslocamento motivacional. A energia que move a 

pessoa que está cuidando flui em direção aos propósitos e necessidades da pessoa 

que é cuidada. Ou seja, a pessoa que cuida “deixa de lado seus próprios objetivos e 

propósitos, temporariamente, a fim de ajudar a satisfazer as necessidades 

expressas pelo outro” (p. 9).  

No entanto, para que o cuidado seja efetivado, é necessário que a pessoa 

que é cuidada o receba. Portanto, a pessoa que é cuidada também tem seu papel 

nessa relação. E qual é esse papel? Conforme Noddings (2003, p. 94), nos 

encontros entre pares pode existir cuidado mútuo, não sendo necessário distinguir 

                                                             
11  A palavra engrossment não possui tradução para o português. Portanto, será mantido o termo 

original. 
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os papéis de quem cuida e de quem é cuidado. Entretanto, nas relações entre um 

adulto e uma criança os encontros são quase sempre desiguais.  

 

A criança pode gostar, até mesmo amar, o pai/mãe ou a professora, mas é 
incapaz do deslocamento motivacional do cuidado e, em geral, incapaz de 
perceber ou entender o que o pai/mãe ou a professora querem dela. Ora, 
obviamente essa desigualdade não é permanente nem constante. Mesmo 
uma criança pequena pode ter encontros iguais ocasionais com um adulto. 
Mas, em geral, é o pai/mãe ou a professora que é capaz de inclusão; é ela 
quem enxerga com os dois pares de olhos. (NODDINGS, 2003, p. 94).  
 
 

Nas relações desiguais sempre deve haver a reciprocidade do cuidado 

(NODDINGS, 2003, p. 96), a qual pode ser recebida pela pessoa que cuida de 

maneiras diferentes. A pessoa que é cuidada pode simplesmente reconhecer o 

cuidado, ou responder a esse cuidado de maneira particular, ou, ainda, pode 

compartilhar o cuidado de maneira específica com a pessoa que cuida. Quando o 

cuidado é compartilhado, a pessoa que cuida o faz com mais facilidade, porque 

entende melhor as necessidades e vontades da pessoa que é cuidada (p. 96). Como 

resultado, temos o deslocamento motivacional natural, devido à receptividade 

demonstrada pela pessoa que é cuidada, fazendo com que o cuidado seja mantido e 

reforçado (p. 97). Portanto, a relação de cuidado envolve a pessoa que cuida e a 

pessoa que é cuidada.  

 

 

2.2.3 O Cuidado Natural e o Cuidado Ético 

 

Para Noddings (2003), a moralidade tem suas raízes em dois sentimentos. O 

primeiro está no cuidado natural, que ocorre nas “situações em que agimos em 

benefício do outro porque assim o queremos” (p. 105). Percebemos o cuidado 

natural, por exemplo, nos cuidados de uma mãe para com seu filho. Em geral, seus 

esforços de cuidado não são considerados éticos, mas sim naturais (p. 105). O 

segundo sentimento está no cuidado ético, que “ocorre como resposta a uma 

recordação do primeiro” (p. 105). Ela argumenta que a “lembrança dos nossos 

melhores momentos de cuidar e ser cuidado nos inunda com um sentimento – como 

um eu devo – em resposta ao empenho do outro e ao nosso desejo conflitante de 

servir aos nossos próprios interesses” (p. 106).  
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Noddings (2003, p. 107) ressalta que “há momentos para todos nós em que 

cuidamos muito naturalmente. Simplesmente cuidamos; nenhum esforço ético é 

exigido”. Nessas situações, “querer e dever são indistinguíveis” (p. 107). Mas 

quando o sentimento de dever é seguido por uma quase imperceptível resistência, o 

segundo sentimento é exigido (p. 109). Este sentimento moral, segundo a autora, 

pode ou não ser rejeitado. Podemos escolher. Mas, “se temos um desejo forte de 

ser morais, não o rejeitamos, e esse forte desejo de ser moral deriva, refletidamente, 

do desejo mais fundamental e natural de estar e permanecer relacionado” (p. 110). 

Isso vai depender de uma avaliação da relação de cuidado como sendo uma 

possibilidade melhor que outras formas de relacionamento (p. 110). Isto é, “a fonte 

da minha obrigação é o valor que atribuo ao relacionamento do cuidado” (p. 111). 

Este argumento de Noddings (2003, p. 109) baseia-se na vontade e na necessidade 

que nós, seres humanos, temos de estar e se manter em relação.  

 

 

2.2.4 O Cuidado na Educação 

 

No Ensino Fundamental “os alunos estão conhecendo e construindo seus 

valores e sua capacidade de gerir o próprio comportamento a partir deles” (BRASIL, 

1997, p. 34). A importância da ética do Ensino Fundamental está exposta nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais como um tema a ser desenvolvido nas escolas 

devido a sua necessidade, pois vivemos em sociedade, e isso implica a relação com 

o outro. Como agir diante do outro? Como vejo o outro?  

Nesta dissertação apresentamos a ética do cuidado como uma perspectiva 

possível para pensar as relações nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Mas 

essa teoria pode ser utilizada para estudar as relações de convivência também em 

outros níveis de ensino. Aqui o foco está nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

porque é durante esta fase que as crianças começam a desenvolver sua autonomia 

moral. Nessa etapa, as crianças, progressivamente, têm a capacidade de julgar suas 

atitudes, considerando seus motivos. Elas passam a compreender as regras dentro 

do contexto e a aceitá-las não mais por medo, mas sim porque estão convencidas 

de que são corretas. Nesta fase as crianças também aprendem a se respeitar 

mutuamente, a resolver os conflitos pelo diálogo e a desenvolver a capacidade de se 
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solidarizar com o outro (BRASIL, 1997, p. 58-59). Porém, a conquista da autonomia 

moral está diretamente ligada aos contextos sociais e afetivos em que a criança está 

inserida. Portanto, as experiências de vida da criança podem favorecer e estimular o 

desenvolvimento moral, ou podem contribuir para impedi-lo (BRASIL, 1997, p. 58).  

As crianças, desde muito pequenas, já são capazes de gestos de 

solidariedade com o outro (NODDINGS, 2003, p. 244). Por exemplo, “uma criança 

de dois anos de idade pode gritar: ‘Não! Não machuque o bebê’ para outra criança 

que ameaça uma terceira” (p. 244). Nessa situação a criança demonstra sua 

angústia diante da possibilidade de sofrimento alheio. Mas esse sentimento ainda é 

frágil e por isso precisa ser estimulado. Portanto, as crianças precisam ser tratadas 

com ternura e afeto. É preciso mostrar a elas o que significa cuidar e ser cuidado (p. 

244).  

Não se supõe aqui que a criança pequena já tenha nascido sábia e boa e 
que, por isso, o melhor que temos a fazer é nos abster de intervir. Não se 
sugere que uma criança de três anos de idade seja totalmente ética, mas 
sim que ela só se poderá tornar ética se a solidariedade e a consciência 
carinhosa daquilo que ela é capaz forem encorajadas e melhoradas e, 
finalmente, ratificadas com reflexão e compromisso. Então intervimos. 
Intervimos perceptiva e criativamente, atribuindo o melhor motivo possível e 
oferecendo a nossa ajuda e o nosso exemplo no cuidado. (NODDINGS, 
2003, p. 244). 

 

Considerando que “as relações sociais efetivamente vividas, experienciadas, 

são os melhores e mais poderosos ‘mestres’ em questão de moralidade” (BRASIL, 

1997, p. 62), necessitamos de uma educação que vá além do discurso e que 

trabalhe efetivamente a solidariedade, a cooperação, o respeito e a autonomia dos 

alunos. Portanto, é fundamental que as relações interpessoais na escola sejam 

tratadas com atenção e responsabilidade, e que cada pessoa seja capaz de tomar 

decisões diante de circunstâncias concretas, considerando sempre as relações com 

o outro, com a sociedade e com a natureza (VERDERA, 2009, p. 177). Para isso, é 

necessário que “cada pessoa reconheça e assuma de forma responsável e 

comprometida sua capacidade de autonomia moral como indivíduos 

interdependentes” (p. 177). Essa questão leva à discussão de como poderíamos 

educar as pessoas para serem éticas. 

A ética do cuidado, proposta por Noddings (2003), é uma perspectiva de 

formação moral na escola. A visão da autora sobre a educação moral é bastante 

distinta da visão predominante na educação contemporânea. Podemos perceber 
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essa diferença na seguinte passagem de Noddings (2003, p. 221), inspirada em 

Louis Rubin12: 

 

O comportamento ético não se origina da predisposição psicológica nem do 
instinto. A qualidade moral se origina do desenvolvimento cumulativo de 
crenças adequadas relacionadas à conduta humana apropriada. A 
competência e o desejo de tomar decisões éticas – talvez os principais 
objetivos da educação para a cidadania – são por isso o produto do 
compromisso associado com a escolha. 
 
 

A escolha, que se refere a perspectiva acima, considera o melhor jeito de agir para 

se adequar aos ideais morais tidos como necessários dentro de um contexto 

específico. 

Verdera (2014, p. 80) entende que a ética do cuidado se torna um elemento 

catalizador da ação educativa:  

 
Esta maneira de fazer e pensar a Educação tem efeitos na forma com que 
as pessoas aprendem e em como constroem suas identidades éticas. As 
ações, pensamentos e sentimentos que acontecem reconhecem de forma 
madura a vulnerabilidade de cada pessoa e do planeta, e obrigam a assumir 
a interdependência e a necessidade de buscar a colaboração da outra 
pessoa, sem fazer uso da imposição.  

 

A ética do cuidado propõe uma visão prática que pode existir na escola, 

onde cuidar e ser cuidado podem ser vivenciados diariamente por meio de quatro 

componentes: o modelo, o diálogo, a prática e a confirmação. Tais elementos podem 

ser inseridos no contexto de ensino-aprendizagem como instrumentos para o 

desenvolvimento da moralidade (NODDINGS, 2003, p. 231). A seguir, 

apresentaremos mais detalhadamente cada um deles. 

 

a) Modelo 

 

O modelo é o primeiro componente, e talvez o mais importante. É inspirado 

nele que as crianças, de forma inconsciente, buscam valores e atitudes essenciais à 

construção da moralidade. Noddings (2003, p. 223) explicita seus pressupostos 

afirmando que ser professor é, antes de tudo, ser uma pessoa que cuida. Ser 

professor não significa desempenhar um papel, mas sim assumir a responsabilidade 

                                                             
12 RUBIN, Louis. The school’s role as moral authority. Washington D.C.: Association for supervision and 
curriculum development, 1977. 
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de entrar em uma relação de cuidado verdadeira. Isso não quer dizer que o 

professor deve colocar-se em um relacionamento intenso e prolongado, o tempo 

todo e com todos os alunos, mas que no momento em que o aluno solicitar sua 

atenção, o professor precisa estar presente de forma plena. Pois o aluno é um 

indivíduo, e não um objeto de análise. Portanto, quando um aluno faz uma pergunta 

ou um comentário, o professor precisa receber o aluno, independente de estar certo 

ou errado. O importante é o envolvimento entre o professor e o aluno, que ocorre 

naquele momento. O espaço de tempo pode ser curto, mas o encontro é completo 

(p. 228).   

Segundo o pensamento de Noddings (2003, p. 225), o professor tem duas 

tarefas fundamentais: “ampliar o mundo do aluno, apresentando uma escolha efetiva 

desse mundo com o qual ela está em contato, e trabalhar cooperativamente com o 

aluno em sua luta rumo à competência nesse mundo”. Mas seu principal objetivo 

deve ser o desenvolvimento moral do aluno. E para atingi-lo, além do diálogo, 

essencial à construção da moralidade, o professor deve proporcionar um modelo. 

Portanto, ele deve se apresentar aos alunos como uma pessoa que cuida. O 

professor não pode apenas proferir uma ética, mas precisa vivenciá-la, o que implica 

estabelecer uma relação de cuidado com o aluno (p. 226). Nesse sentido, além de 

conversar com o aluno e demonstrar como se cuida, o professor deve participar, 

juntamente com ele, de práticas cooperativas. Ao conduzir a educação moralmente, 

o professor pode suscitar no aluno um proeminente senso moral (p. 226). 

Conforme Noddings (2003, p. 224), o professor, ao reconhecer o aluno como 

um sujeito ético que é capaz de fazer suas próprias escolhas a partir das 

possibilidades apresentadas, tem o papel de orientar e informar sobre os objetivos e 

projetos do aluno, mas estes devem ser alcançados por ele próprio. Com base em 

Martin Buber13, a autora argumenta que o professor tem um papel de influenciar, 

como podemos perceber na seguinte passagem: 

 

No entanto, para o educador do nosso tempo agir conscientemente, ele tem 
de agir “como se não o fizesse”. Aquele erguer do dedo, aquele olhar 
questionador são seu comportamento genuíno. Por meio dele a escolha do 
verdadeiro mundo atinge o aluno. Ele erra o recipiente quando apresenta 
essa escolha ao aluno com um gesto de interferência. Ele deve estar 
concentrado nele; e fazer isso sem concentração dá a impressão de inércia. 
A interferência divide a alma que está sob o seu cuidado em uma parte 

                                                             
13 BUBER, Martin. Between man and man. New York: Macmillan Publishing, 1965. 
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obediente e uma parte rebelde. Mas uma influência oculta procedente da 
sua integridade tem uma força integradora. (NODDINGS, 2003, p. 224). 

 

Atentando para os estudos de Verdera (2009, p. 147), o professor, “além de 

oferecer modelos de atividade intelectual, oferece modelos de interação pessoal, 

trata os alunos com consideração e respeito, estimulando-os a tratar os seus pares 

de modo similar”. Para a autora, a maneira com que o professor ensina influencia os 

valores e atitudes aprendidos pelos alunos. Por isso, é essencial que o professor 

demonstre interesse, escute e observe com atenção, para que torne possível o 

cuidado de si mesmo e do outro, e do mundo a sua volta (VERDERA, 2014, p. 78).  

Para Verdera (2014, p. 78), “o modelo é o elemento que nos permite mostrar 

o que significa cuidar”. Para ela, a relação entre alunos e professores tem efeitos 

sobre a aprendizagem e também pode favorecer ou prejudicar a confiança 

estabelecida entre as pessoas envolvidas no processo educativo e em si mesmo. 

Sobre isso, Noddings (2010a, p. 147) escreve o seguinte: 

 
Quando uma criança está segura em um relacionamento de cuidado, o 
adulto que cuida tem geralmente um efeito poderoso. No entanto, o efeito 
inconsciente de um pai ou professor insensível pode ser enorme. As 
crianças em crescimento podem conscientemente rejeitar o tratamento cruel 
que recebem, e ainda interiorizar as maneiras indiferentes do mau modelo. 
O mundo está cheio de casos infelizes. O ponto principal para a presente 
discussão é que os efeitos do modelo dependem fortemente das relações 
de cuidado e confiança nas quais o modelo ocorre.  

 

Sob a perspectiva acima, seria importante, na escola, a criação de vínculos 

afetivos estáveis no processo educativo. A esse propósito, Noddings (2005, p. 63) 

ressalta a relevância do tempo dedicado à construção das relações de cuidado e de 

confiança entre os alunos, e destes com os professores, assim como também a 

continuidade dessas relações entre eles nos espaços compartilhados, para que se 

sintam pertencentes ao ambiente escolar e predispostos à prática do cuidado 

(NODDINGS, 2005, p. 63). 

 

b) Diálogo 

 

O diálogo, conforme Noddings (2003, p. 231), é uma prática fundamental na 

preservação e aprimoramento do cuidado.  Segundo a autora, para que o verdadeiro 

diálogo ocorra nas escolas, “ele deve ser legitimado para discutir qualquer coisa que 
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seja do interesse intelectual dos alunos que são convidados a dialogar” (p. 232). 

Nesse sentido, trazemos as palavras de Paulo Freire (2014), que afirma que o 

verdadeiro diálogo está em aberto. Portanto, a discussão de temas como Deus, 

religião, drogas, sexualidade, medo, vergonha, política, etc., deve ser considerada, 

pela escola e por todos que nela atuam, de maneira crítica e apreciativa. Os alunos 

devem ser submetidos não só às informações sobre esses assuntos, mas também 

ao seu contexto afetivo (NODDINGS, 2003, p. 234).  

Noddings (2003, p. 235) defende uma abordagem “dialética entre o 

sentimento e o pensamento” nas discussões de questões profundas. Nessa 

abordagem, os sujeitos envolvidos devem ser guiados para o “sentimento básico do 

cuidado genuíno e o pensamento generoso”, que podem ser desenvolvidos nestas 

discussões (p. 235). Ou seja, isso pode conduzi-los para além dos próprios 

sentimentos, valores e crenças particulares, permitindo assim a compreensão do 

outro, que também tem sentimentos, valores e crenças pessoais, mas que quer ser 

recebido (p. 235). Para ela, “o propósito do diálogo é entrar em contato com ideias e 

entender, encontrar o outro e cuidar” (p. 236). Nessa perspectiva, o diálogo deve ser 

entendido como atitude, em que todos devem “falar e ouvir, compartilhar e 

responder um ao outro” (p. 235).  

Segundo Verdera (2014, p. 78), o diálogo é uma prática de cuidado, pois 

quem participa dele direciona sua atenção à exploração compartilhada, para 

identificar as necessidades e conhecer o outro, expor suas vontades e trabalhar de 

maneira cooperativa em prol de atender às próprias necessidades e às do outro. A 

autora salienta que as conversas entre professores e alunos, e entre os alunos, 

possibilitam o início e a atualização de relações éticas, pois estas são oportunidade 

para que um participe das experiências de vida do outro. Além disso, estas 

conversas estimulam a capacidade de argumentação e a oportunidade para pedir e 

dar conselhos. O diálogo ainda inclui a disposição para mudar a própria 

interpretação dos acontecimentos, como manifestação da capacidade de escutar o 

outro. Portanto, a autora afirma que o diálogo na relação de cuidado é marcado pela 

atenção ao outro. Essa atenção interpessoal precisa ser praticada para ser 

aprendida. 

É importante observar, com base em Noddings (2003, p. 236), que o diálogo 

aberto exige certo nível de confiança e cooperação entre os envolvidos. Para que 
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isso aconteça, é necessário reorganizar os espaços e tempos escolares de maneira 

que permita que alunos e professores permaneçam juntos por um longo período do 

Ensino Fundamental (p. 236). Dessa forma, seria possível “desenvolver o tipo de 

relacionamento profundo de cuidado que poderia proporcionar a base para a 

confiança e o diálogo genuíno” (p. 236). Essa é uma prática viável e encontrada em 

algumas escolas. 

Noddings (2005, p. 53) argumenta que uma das coisas mais importantes que 

se aprende por meio do diálogo é o raciocínio interpessoal, que é a capacidade de 

se comunicar, compartilhar decisões, chegar a acordos e apoiar uns aos outros na 

solução de problemas. O diálogo autêntico está presente nas relações interpessoais 

em que a comunicação com o outro é mais importante que o ponto de vista que se 

quer defender, pois considera o bem-estar do outro e a manutenção do vínculo 

existente entre os envolvidos.  

Noddings (2005, p. 53) pondera que a aprendizagem do raciocínio 

interpessoal, através do diálogo, pode ser mais importante, inclusive, que a 

aprendizagem do raciocínio lógico matemático. Além disso, o raciocínio interpessoal 

desenvolve a capacidade de cuidar de si mesmo e do outro, e também a habilidade 

de dizer não diante das pressões do grupo. As crianças querem e precisam fazer 

parte de um grupo, mas para isso têm de aprender a avaliar o que identifica tal 

grupo e o que é necessário para fazer parte desse dele. Ser aceito em um grupo é 

fundamental ao desenvolvimento das crianças. Porém, também é essencial que elas 

saibam avaliar e dizer não quando preciso. 

 

c) Prática de cuidado 

 

A prática de cuidado, conforme exposto por Noddings (2003, p. 236), é 

essencial ao cultivo moral dos alunos. Portanto, é fundamental que todos os 

envolvidos no processo educacional pratiquem o cuidado. Para que alunos, 

professores e comunidade desenvolvam a capacidade de cuidar e se tornem 

sensíveis às necessidades do outro, a escola deve proporcionar atividades 

envolvendo cuidado e atenção ao outro (2002a, p. 19-20). Para isso, podem ser 

desenvolvidas diversas práticas nas quais todos devem estar envolvidos, com a 

finalidade de desenvolver habilidades que contribuam para que se tornem 
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competentes no cuidado (p. 237). A autora acredita que a participação dos 

professores nessas tarefas com os alunos pode ter um resultado imprescindível na 

aprendizagem do cuidado. Sobre isto, Urie Bronfenbrenner14(1978 apud 

NODDINGS, 2003, p. 156) escreve:  

 
[...] deve ser permitido à criança trabalhar rumo a uma crescente 
competência em várias tarefas em cooperação com um adulto interessado. 
Dessa maneira, a criança tem um modelo competente para seguir, envolve-
se na prática e pode assumir uma responsabilidade cada vez maior. 
Responsabilidade não é simplesmente uma questão de consideração; ou 
seja, envolve muito mais do que simplesmente responder por um resultado 
prescrito.  

 

Entendemos que a escola parece ser o lugar ideal para que os alunos 

pratiquem o cuidado ético. Para que isso seja possível, é necessário que, além de 

projetos especiais, sejam reavaliadas também a estrutura da escola e as turmas 

(NODDINGS, 2003, p. 239). Ao valorizar os encontros de cuidado, as turmas devem 

ser organizadas cooperativamente para diversas tarefas. Os alunos devem ser 

estimulados a aprender uns com os outros, com os professores e com os livros. 

Além disso, ao estruturar as escolas para o período da Educação Básica, é 

necessário considerar os arranjos que contribuem para o cuidado, bem como 

aqueles que podem atrapalhar (p. 239). 

Para Verdera (2014, p. 79), a prática de cuidado tem como finalidades 

fundamentais: o estímulo moral dos alunos; a criação de vínculos interpessoais; e a 

renovação do compromisso com a receptividade do outro. Ela reforça a ideia de que 

quanto mais conhecermos o outro, quanto mais soubermos sobre suas 

necessidades físicas e sentimentais, mais predispostos estaremos à compreensão 

da vulnerabilidade do ser humano e de sentir o impulso de fazer algo em prol do 

outro.  

 

d) Confirmação 

 

O último componente é a confirmação, o qual, segundo Noddings (2003, p. 

244), acontece quando os professores oferecem aos alunos “uma imagem atingível 

de si mesmo que é mais atraente do que aquela manifestada em seus atos 

                                                             
14

 BRONFENBRENNER, Urie. Who needs parent education? Teachers College Record, New York, v. 
79, n. 4, p. 767-787, May 1978. 
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presentes”, ou seja, a avaliação positiva dos professores diante do resultado, bom 

ou ruim, de algo que os alunos fizeram, contribui para a manutenção e o aumento da 

moralidade destes. Verdera (2014, p. 79) reforça que, na perspectiva da educação 

para o cuidado, é essencial ao desenvolvimento ético dos alunos que estes sejam 

reconhecidos e aceitos pelos professores, os quais são considerados por eles como 

referência. Por isso, é fundamental desenvolver nos alunos imagens positivas de si 

mesmo.  

Na relação educativa, mostrar o melhor do outro supõe responder diante 
das ações pouco ou nada éticas reconhecendo o lado positivo de suas 
motivações e interesses. Por exemplo, quando lembramos a um aluno que 
não pode colar na prova, podemos reconhecer seu desejo de agradar os 
pais ao mesmo tempo que fazemos ele ver que seu ato não serve para 
alcançar esse objetivo. O aluno recebe, deste modo, a mensagem que 
confiamos nele e que esperamos o melhor dele. (VERDERA, 2014, p. 80). 
 

Para Noddings (2003, p. 247), a confirmação é um instrumento que permite 

mostrar aos alunos o melhor de si e estabelecer a confiança necessária às relações 

de cuidado. Para isso, os professores precisam realmente conhecer seus alunos, o 

que pode acontecer por meio do diálogo e da participação de professores e alunos 

em práticas cooperativas. Isto é importante, pois não é confirmação “proclamar 

alguém melhor do que é em alguma coisa, se ele não tem inclinação para essa coisa 

ou não pode atingir os objetivos que esperamos dele” (p. 247). Portanto, 

simplesmente ter expectativas elevadas dos alunos não é confirmação, e sim uma 

forma de controle. Para confirmar é preciso “ver e receber o outro – enxergar com 

clareza o que ele realmente fez e receber os sentimentos com que foi feito” (p. 247).  

 

 

2.2.5 Modelo Educativo Proposto por Nel Noddings 

 

Noddings (2003) entende que o processo de ensino-aprendizagem não é 

uma mera transmissão de informações e conhecimentos. Ela acredita que a 

educação é um encontro moral que permite que os alunos se desenvolvam como 

pessoas, como cidadãos, como pais, como amigos, como profissionais, etc. Para 

isso, ela propõe um modelo de educação para o cuidado que tem a continuidade 

como seu elemento principal (NODDINGS, 2005, p. 64). Segundo a autora, essa 

forma de educar requer a construção de fortes relações de confiança, que exigem 

tempo e continuidade. Ela apresenta quatro formas específicas de continuidade: 
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continuidade de propósitos, continuidade de lugar, continuidade das pessoas e 

continuidade do currículo. 

 

a) Continuidade de propósitos 

 

Noddings (2005, p. 65) ressalta que é muito importante que os alunos 

tenham a consciência de que a escola é concebida como um centro de cuidado, ou 

seja, que é um lugar no qual eles são cuidados e estimulados a desenvolver a 

sensibilidade de cuidar de si mesmos. Isso inclui ajudar todos os alunos a abordar 

questões essenciais do cuidado humano e, também, desenvolver suas capacidades 

específicas em áreas especializadas de cuidado (p. 72). 

A escola deveria ser organizada, segundo Noddings (2005, p. 65), de modo 

que metade do tempo em que as crianças permanecem nela fosse destinado a 

temas de cuidado e a outra metade aos conteúdos formais. A autora argumenta que 

um momento da escola que não é muito considerado é o tempo do lanche, que é 

muito especial e deveria ser melhor aproveitado. Ela sugere que os professores e a 

comunidade escolar participem desse momento, juntamente com os alunos, 

aproveitando-o para conversas informais, como uma forma de se aproximar deles e 

de conhecê-los melhor. Essas informações podem ser posteriormente discutidas, 

refletidas e utilizadas para lidar com situações e problemas. Contudo, a autora 

reforça que esses momentos não devem ser utilizados para a solução de problemas, 

mas sim como uma possibilidade, no dia a dia da escola, para dedicar-se ao 

exercício do cuidado. 

Ao considerar a escola como um centro de cuidado, Noddings (2005, p. 66) 

acentua que todas as atividades cotidianas terão um novo significado. Os pais e a 

comunidade em geral deveriam ter a liberdade de participar dos momentos 

escolares, sem o convite dos professores, lembrando sempre que o primeiro objetivo 

de tudo que é realizado dentro da escola é o cuidado. Mas colocar prioridade no 

“objetivo moral de cuidar dos alunos e de educá-los de modo que eles vão estar 

preparados para cuidar deles mesmos” (p. 66) não significa que a escola não tenha 

outros propósitos, e que deixe de lado os objetivos acadêmicos. A autora adverte: 

 

O que se espera é que todos os estudantes encontrem centros de cuidado 
que proporcionem atividades ocupacionais e recreativas, adicionalmente 
aos interesses pessoais e morais que são centrais na vida de todos. A 
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escola pode também procurar objetivos que envolvam algumas aptidões 
específicas, atitudes desejadas ou interações sociais. (NODDINGS, 2005, p. 
66).  

 
 

b) Continuidade de lugar 

 

Segundo Noddings (2005, p. 66), para formar uma comunidade de cuidado, 

os alunos precisam permanecer em um mesmo espaço escolar por tempo suficiente 

para adquirirem um sentimento de pertença. Para isso, é necessário que as crianças 

fiquem em uma mesma escola de três a seis anos. Elas precisam de tempo para se 

adaptarem a um lugar, para se tornarem responsáveis pelos espaços físicos da 

escola, para fazerem parte de uma comunidade de cuidado. 

A ideia básica que guia a proposta de Noddings (2005) é “transformar a 

escola em um centro familiar de cuidado” (p. 67). Com essa ideia, a autora sugere 

que as escolas sejam espaços menores, com menos alunos, para que se possa 

potencializar um ambiente de cuidado e manter um senso de comunidade. Isso não 

quer dizer que escolas maiores não possam desenvolver essa proposta. Outra 

sugestão importante é que as crianças não devem mudar de escola a todo 

momento, para facilitar a vida dos pais ou para o seu melhor desenvolvimento 

cognitivo. É preciso considerar, segundo a autora, que uma das maiores 

necessidades do ser humano é o sentimento de pertença (p. 67). 

Noddings (2005, p. 67) reconhece que muitas vezes não é possível manter 

um aluno numa mesma escola por um longo tempo, por motivos alheios à vontade 

dos pais e do aluno. Ciente disso, ela salienta que se não é possível que todos os 

alunos permaneçam numa mesma escola por um tempo maior, isto não deve ser um 

impedimento para que se tente dar essa continuidade de lugar para o maior número 

possível de alunos. 

 

c) Continuidade das pessoas 

 

Para Noddings (2005, p. 68), os professores, individualmente ou em equipe, 

devem permanecer com os alunos (por mútuo consentimento) por três ou mais anos, 

para que tenham a possibilidade de conhecê-los profundamente e de estabelecer 

uma relação duradoura. Essa continuidade também permite a construção de 
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relações de afeto e confiança entre professores e alunos, e também entre estes e 

seus pares. Esses sentimentos favorecem a disposição dos alunos de escutar o que 

o professor sugere e de se deixar influenciar pelas atitudes dele. As crianças que 

sentem afeto e consideração do professor por elas confiam nele e acreditam que o 

que o ele está sugerindo deve ser levado em consideração.  

 

d) Continuidade do currículo 

 

Para Noddings (2005, p. 72), a ideia de reorganização do currículo que 

temos hoje está, principalmente, em considerar o cuidado e o respeito por toda a 

gama de capacidades humanas. Para isso, ela sugere que o currículo ofereça uma 

variedade de programas igualmente prestigiosos de especialização, cada um 

incorporado em um currículo universal organizado em torno de temas essenciais de 

cuidado. Essa organização deve ser cooperativa, ou seja, professores e alunos 

devem participar da construção do currículo. Para que isso seja possível, Noddings 

(2005, p. 72) argumenta que “os professores devem conhecer muito bem seus 

alunos, para que possam unir os interesses presentes com experiências passadas, e 

os alunos devem conhecer a comunidade e as matérias propostas suficientemente 

bem, para fazer conexões com futuros acontecimentos”.  

 

 

2.2.6 Proposta Curricular de Nel Noddings 

 

Noddings (2005, p. 45), ao apresentar sua proposta curricular, usa o 

comparativo de uma grande e heterogênea família em que as crianças têm herança 

genética, culturas e talentos diferentes. Com isso, ela levanta algumas questões: 

Como transformá-las? Que tipo de educação queremos para nossas crianças? 

Como educar se, por um lado, queremos respeitar estas diferenças, e ao mesmo 

tempo pensamos que existem algumas coisas que todas deveriam aprender, e 

outras coisas a que todas deveriam ter acesso? Que conteúdos curriculares 

deveriam ser ofertados que tenham um resultado significativo, considerando a 

diversidade de interesses e capacidades? 
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Diante de tantas indagações, Noddings (2005, p. 47) argumenta que 

precisamos, principalmente, de uma forma de educar que considere o que é 

essencial à vida das crianças. Assim, ela apresenta uma educação organizada em 

torno de centros de cuidado. Ao desenvolver essa proposta, Noddings (2005, p. 47) 

considera que as crianças apresentam diferentes perspectivas sobre esses centros 

de cuidado, não só pelos interesses individuais, mas também pelas diferenças de 

raça, nação, sexo, classe e religião. Mas que, além disso, elas precisam de um 

ambiente escolar que possibilite o cuidar e ser cuidado; de um currículo adaptado às 

suas capacidades e interesses individuais e que vislumbre um modo de vida 

respeitável e satisfatório; e de oportunidades de êxito no que é importante para 

quem lhes ensina e cuida (p. 30).   

O diferencial da proposta curricular de Noddings (2005, p. 173) está na 

transformação do ideal de aluno padrão, em que se baseia a educação tradicional, 

para o conceito de um aluno concreto, com múltiplas capacidades e interesses. 

Assim, Noddings (2005, p. 47) desenvolve a questão do cuidado considerando uma 

variedade de domínios e objetivos, tais como o cuidado de si, das pessoas 

próximas, das pessoas estranhas e distantes, dos animais, das plantas, da Terra, 

das coisas produzidas pelo homem e das ideias. Nesses centros de cuidado podem 

ser contemplados diversos assuntos que preocupam e que são significativos aos 

alunos, e que podem ser desenvolvidos por meio de cursos, seminários, projetos, 

leituras dirigidas e diálogos. Sua proposta se fundamenta em dois pilares: nas 

relações pessoais entre professores e alunos, que devem possibilitar que os 

professores conheçam bem seus alunos para que possam interligar os interesses 

atuais com as experiências prévias e futuras deles; e nos grupos heterogêneos, nos 

quais o diálogo entre perspectivas e interesses diferentes é o elemento chave do 

processo educativo (NODDINGS, 2006, p. 290). 

 

 

2.2.7 Uma Proposta Educativa para além do Currículo Formal 

 

Conforme apresentamos no capítulo 2, o século XXI atravessa uma crise 

nas relações humanas, que engloba várias dimensões, incluindo a convivência 

moral entre as pessoas. Essa crise desencadeia a preocupação com as relações 
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interpessoais construídas na escola, solicitando uma educação que forme sujeitos 

éticos. Diante disso, e considerando a premissa de que a educação é uma prática 

também de formação moral, os professores teriam um papel de suma importância 

nesse processo. Ao atentar para essa relevante finalidade educacional, Noddings 

(2002a, p. 131) argumenta que “a verdadeira educação moral requer a construção 

de significados compartilhados, e não simplesmente o processamento da 

informação”. Para ela, a reorganização do currículo é fundamental, mas não é 

suficiente para uma educação moral. O afeto e a criação de vínculos interpessoais 

são essenciais ao processo educativo. 

Noddings (2002a, p. 126) inclui em sua proposta educativa o uso de 

conversas – formais, imortais e informais – e de narrativas, que são instrumentos 

que podem ser utilizados pelos professores na educação moral. Todas essas formas 

de conversa são importantes para “fomentar a participação, melhorar a 

aprendizagem cultural e contribuir para as relações de cuidado e confiança” (p. 146). 

Além disso, “uma educação rica em conversas vai muito além do processamento de 

informações e acumulação de fatos” (p. 146). Ela resulta em uma educação para a 

vida.  

A conversa formal é aquela realizada com seriedade, com regras 

predefinidas, que possibilita aos alunos aprenderem a elaborar suas opiniões e 

pensamentos de forma lógica, ao invés de simplesmente assumirem uma posição 

tida como correta ou se deixarem levar pelas emoções (NODDINGS, 2002a, p. 122). 

A conversa imortal pode ser formal ou informal, mas apresenta um objeto definido. 

Esta forma de conversa pode ser utilizada para discutir as grandes questões 

existenciais. Nesse momento, o professor precisa estar preparado para escutar o 

que os alunos têm a dizer e responder as questões de forma carinhosa e honesta. 

Além disso, é necessário que o professor esteja aberto às diferentes opiniões e 

posições assumidas pelos alunos sobre o assunto discutido (NODDINGS, 2002a, p. 

124). A conversa informal é aquela que acontece no cotidiano entre amigos, 

familiares e pessoas conhecidas. Noddings (2002a, p. 126) defende a ideia de que a 

qualidade da conversa informal entre professores e alunos pode ser o cerne da 

educação moral.  

Muitas crianças e adolescentes não têm oportunidades de se envolver em 

conversas reais com adultos. Eles têm breves trocas, é claro, e talvez mais 

do que suficiente aquecimento e instrução direta: use sua jaqueta pesada, 

limpe os pés, termine o café da manhã, limpe seu quarto, alimente o 
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cachorro, e assim por diante (algumas crianças negligenciadas nem sequer 

recebem isto), mas estou me referindo a uma verdadeira conversa na qual 

todas as partes falam, escutam e respondem umas às outras. (NODDINGS, 

2002a, p. 126). 

Segundo Noddings (2002a, p. 127), para que a conversa informal seja 

favorável à educação moral, ela deve apresentar duas qualidades fundamentais. 

Primeiro, os adultos que participam da conversa devem ser capazes de considerar 

os efeitos das suas ações sobre o outro e de agir em prol do outro com atenção e 

sensibilidade. Segundo, os adultos devem cuidar das crianças e apreciar a sua 

companhia. Quando as crianças participam de uma conversa com um adulto que as 

aprecia e respeita, elas tendem a imitá-lo.  

Talvez o principal aspecto da conversa informal esteja no fato de que as 

pessoas são mais importantes que o tema em discussão. O momento da conversa 

informal deve ser considerado especial. As pessoas que estão ali gostam umas das 

outras e querem estar juntas (NODDINGS, 2002a, p. 127). Nessas conversas as 

crianças aprendem sobre fatos, mas também, sobre como dialogar e se conduzir de 

modo a ouvir e agir com respeito (p. 129), entre outras coisas que são essenciais às 

relações humanas. Segundo Noddings (2002a, p. 142), “à medida que estudantes e 

professores se envolvem em uma conversa informal e cotidiana, eles aprendem um 

com o outro. Mas também aprendem ‘do’ outro”. Essas conversas “revelam cuidado, 

promovem a confiança e convidam ao envolvimento” (p. 142). 

 
Sem impor seus valores, professores podem dirigir toda sorte de 
mensagens sobre o respeito, gostos, escolhas, gerenciamento de tempo, 
humor, pequenas fraquezas humanas, medos e desapontamentos. É difícil 
ser exagerado no quanto pode significar quando um estudante escutar o 
professor falar “isso já aconteceu comigo uma vez também”. E, às vezes, o 
estudante revela alguma coisa que muda totalmente o modo do professor 
ver este aluno. (NODDINGS, 2002a, p. 142). 
 

Noddings (2002a, p. 146) reforça que as conversas na escola podem ser 

acompanhadas ou não das narrativas. “Às vezes uma narrativa pode ser o ponto de 

partida para uma conversa, ou a conversa pode levar a uma narrativa” (p. 146). As 

narrativas, conduzidas por um professor sensível e atento, podem contribuir 

significativamente à educação moral e à vida dos alunos (p. 146). Além disso, o 

professor pode utilizá-las para ampliar e aprofundar sua relação afetiva com o objeto 

de estudo, explorando sua conexão com outros assuntos, com a vida pessoal e com 
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as questões existenciais, e com isso também provocar nos alunos respostas afetivas 

positivas (VERDERA, 2012, p. 73). 

 

 

3 UM OLHAR SOBRE A CONVIVÊNCIA NA ESCOLA 

 

Neste capítulo exploramos a convivência na escola. Para tal, iniciaremos 

com uma reflexão sobre o termo convivência. Em seguida, analisamos o conceito de 

convivência escolar, baseando-nos em diferentes teóricos latino-americanos. 

Depois, consideramos a convivência em sala de aula e no pátio entre alunos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao final, articulamos a convivência a questões 

do cuidado ético na escola. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO AO TERMO CONVIVÊNCIA 

 

A palavra convivência foi utilizada, inicialmente, na historiografia espanhola, 

no início do século passado, para retratar uma ‘Idade de Ouro’, durante a Idade 

Média, na qual muçulmanos, judeus e cristãos foram capazes de manter relações 

pacíficas durante os séculos de domínio muçulmano no sul da Espanha, apesar das 

diferenças e dos conflitos existentes entre eles (CARBAJAL, 2013, p. 14). Somente 

nas últimas décadas esse termo passou a ser utilizado novamente, por 

pesquisadores espanhóis e latino-americanos da área da Educação, como um dos 

quatro pilares da Educação, segundo a concepção da UNESCO, para a Educação 

no século 21 (DELORS, 2010).    

De acordo com a visão de Mockus (2002, p. 19), o conceito de convivência, 

adotado por países hispano-americanos, foi utilizado em princípio para descrever o 

desejo de uma vida compartilhada estável entre grupos diversos. O termo 

convivência não existe em países de língua inglesa e francesa. Nos países de língua 

inglesa, tem sido utilizada a palavra coexistência, que possui um sentido aproximado 

a convivência, mas que não tem o mesmo significado. Em francês, o termo 

convivência está próximo da palavra coabitação.  



44 
 

 
 

No tocante à língua portuguesa, o termo convivência possui sua origem na 

palavra latina convivere, “que se traduz comumente como ação ou experiência de ter 

vida com outra pessoa, no sentido de estar junto, despender tempo ou compartilhar 

experiências na companhia de outra pessoa” (GARCIA, 2016, p. 15). Assim, “é 

possível associar a noção de convivência a diferentes níveis de compartilhamento 

humano” (p. 16). Garcia (2016) assinala que essa ideia de convivência pode se 

apresentar em situações cotidianas simples, com a família ou os amigos, e se 

baseia em “encontros breves ou demorados, sistemáticos ou esporádicos” (p. 16), 

mas sempre “envolve alguma forma de proximidade e compartilhamento” (p. 16).  

Como expressa Garcia (2016, p. 16), “no cotidiano escolar, há muitos 

compartilhamentos, em diferentes dimensões, que englobam elementos de várias 

naturezas” (p. 16). Segundo ele, “a convivência cria tecidos de significações que 

nutrem e orientam as relações” (p. 16) no interior da escola. Para o autor, o conceito 

de convivência “se refere aos padrões de relações observados dentro da escola, no 

contexto de suas práticas sociais” (p. 17).  

De maneira convergente, Kokott (2016, p. 25) entende que “ao conviver com 

os outros, nos transformamos, de muitas formas, em diferentes níveis, através de 

processos de compartilhamento e de aproximação, nos espaços onde transitamos”. 

Do ponto de vista da autora, a convivência “constitui uma condição necessária a 

diversas formas de aprendizagem” (p. 25). Portanto, a convivência entendida como 

um “processo de compartilhamento, aprendizagem e transformação” (p. 26) 

proporciona uma nova perspectiva a se considerar, no esforço de reconfigurar as 

relações entre os sujeitos na escola (p. 26). É nesse sentido que exploraremos a 

seguir o conceito de convivência escolar. 

 

 

3.2 CONCEITO DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR 

 

Neste item abordamos o conceito de convivência escolar, a partir do enfoque 

analítico, apresentado por Fierro Evans e Tapia (2013), o qual procura esclarecer e 

interpretar a convivência como um fenômeno que acontece nas relações enquanto 

experiência subjetiva. A escolha por esse enfoque se deve ao fato de que o objetivo 

desta pesquisa não é investigar a convivência a partir dos problemas, mas sim a 
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partir das relações entre os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Portanto, 

nesta dissertação tomamos a convivência escolar como uma “experiência 

compartilhada no encontro com o outro, que pode ser vivenciada de maneira positiva 

ou negativa, que admite diversos adjetivos e pode ser descrita, narrada, pelos 

sujeitos, segundo o repertório de significados de que dispõem” (FIERRO EVANS et 

al., 2013, p. 106). A convivência escolar constituída pela experiência de ação nas 

interações cotidianas entre os sujeitos pode ser abordada através do clima escolar, 

o qual pode ser definido como:  

 
[...] um conjunto de características psicossociais de um centro educativo, 
determinadas por aqueles fatores ou elementos estruturais, pessoais e 
funcionais da instituição que, integrados num processo dinâmico específico, 
conferem um peculiar estilo a este centro, condicionado ao mesmo tempo 
pelos distintos processos educativos. (CERE, 1993, p. 30). 

 

Nesse passo, consideraremos a convivência escolar a partir da percepção 

que os sujeitos têm sobre as relações interpessoais que se constroem dentro da 

escola e sobre o contexto em que se desenvolvem estas relações.   

De acordo com Fierro Evans et al. (2013, p. 105), a construção da 

convivência escolar tem como foco principal os acontecimentos da vida cotidiana na 

escola, pelo importante potencial formador que as atividades diárias têm para os 

sujeitos envolvidos, além das interações diárias entre esses sujeitos, por sua 

relevância na formação social e cultural dos envolvidos. Desta forma, 

apresentaremos uma abordagem da convivência escolar – enfoque analítico – que 

investiga e compreende a convivência como um fenômeno que ocorre nas relações 

entre os sujeitos e nas experiências pessoais, e que, além disso, considera questões 

mais amplas da escola, como os processos históricos, sociais e culturais e os 

processos e práticas de gestão. Nessa perspectiva, a convivência escolar é: 

 
[...] uma vivência compartilhada no encontro com o outro, que pode ser 
vivida de maneira positiva ou negativa, que admite muitos adjetivos e pode 
ser descrita, narrada, pelos sujeitos segundo o repertório de significados 
que dispõe e assim constituí-la como uma experiência. (FIERRO EVANS et 
al., 2013, p. 106). 

 

De forma mais específica, a convivência escolar pode ser entendida como 

um conjunto de práticas relacionais, do cotidiano escolar, entre os sujeitos que 

fazem parte da instituição educativa. Essas práticas relacionais podem ser 

observadas nos processos de ensino-aprendizagem, na construção de normas e 
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acordos, na solução de conflitos, na avaliação, no reconhecimento das diferenças, 

na abordagem com os pais e nas interações entre os alunos e destes com os 

professores, representando um componente fundamental à experiência educativa de 

qualidade (FIERRO EVANS et al., 2013, p. 106). 

Fierro Evans e Tapia (2013, p. 81) asseveram que a convivência escolar, 

analisada a partir do enfoque analítico, apresenta pelos menos duas dimensões: 

uma social, que se constitui na diversidade de interações cotidianas entre os 

sujeitos, num tempo e espaço compartilhados, situadas no contexto da história e da 

cultura da escola; e outra interpessoal, que é formada pela experiência de 

participação nas interações cotidianas com os outros, considerando a história de 

vida de cada sujeito. A seguir, exploraremos essas duas dimensões de maneira 

distinta.  

 

 

3.2.1 Dimensão Social da Convivência Escolar 

 

Fierro Evans et al. (2013, p. 107) destacam que a dimensão social da 

convivência escolar é analisada através das práticas relacionais dos sujeitos que 

participam da escola e por meio da configuração do contexto sociocultural da 

instituição. Entretanto, bem ressaltado pelos autores, isso não é suficiente para 

compreender a convivência na escola. São necessários outros elementos de 

análise, os quais estão presentes nas atividades da vida cotidiana dos sujeitos na 

escola: o marco político-institucional, a cultura da escola e a gestão escolar.  

 Como primeiro elemento, Fierro Evans e Tapia (2013, p. 82) apontam o 

marco político-institucional da escola, o qual estabelece parâmetros gerais e 

abstratos que orientam as formas de agir e de fazer dos sujeitos da escola. Para 

Garcia (2016, p. 17), “a configuração das relações de convivência é sempre 

atravessada por algum tipo de referência normativa”. Diante disso, “o conceito de 

convivência se confunde com um conjunto idealizado de relacionamentos, com 

marcos reguladores, com uma ideia de vida coletiva pautada por orientações 

normativas” (p. 17).  

Segundo Fierro Evans (2013, p. 10), outro elemento que exerce influência 

sobre as interações cotidianas é a cultura escolar, que está presente nas 
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experiências dos sujeitos, mas que também se expressa nas normas, tradições, 

hierarquias, histórias, formas de relações, crenças, princípios e valores, entre outros 

elementos culturais que interferem na configuração da convivência entre todos os 

envolvidos na comunidade educativa. Por isso, “a maneira de conviver expressa a 

singularidade de uma escola e sua história” (p. 10). Então, podemos assegurar que 

a convivência é “essencialmente uma construção cultural, e assim se realiza – sem 

esgotar – a riqueza do mundo sociocultural e institucional em que se desenvolve” (p. 

10). 

O último e talvez o mais importante elemento de análise da dimensão social 

é a gestão escolar, que “a partir da revisão dos processos e das práticas que se 

expressam na escola, constroem formas de interação entre os sujeitos que 

participam do espaço escolar” (FIERRO EVANS, 2013, p. 3). Fierro Evans et al. 

(2013, p. 107) acreditam que as formas e práticas de gestão desenvolvidas na 

escola estabelecem diferentes formas de convivência. Corroborando com essa ideia, 

os autores enfatizam que “as interações cotidianas que caracterizam a convivência 

em uma escola são resultantes dos estilos, modelos e práticas de gestão que 

desenvolvem os docentes e diretores” (p. 107).  

Dentro dessa ótica, observamos que a convivência entre os sujeitos que 

fazem parte do espaço escolar é determinada pela forma como as normas e regras 

são instituídas e aplicadas, pelas práticas de ensino-aprendizagem, pela maneira 

como são conduzidas as relações em sala de aula e pelo modo como os pais são 

incluídos nos processos escolares. Assim, se faz necessária à construção da 

convivência uma gestão inclusiva que permita o diálogo, a negociação, a 

participação e a corresponsabilidade entre todos os que fazem parte da comunidade 

escolar (FIERRO EVANS, 2013, p. 3). 

Mena e Romagnoli (1993, p. 8) destacam que a convivência cotidiana na 

escola “está sujeita às normas, aos sistemas de regras que regulam as interações, 

aos tratamentos, às possibilidades de participação, às tomadas de decisões, etc.”. 

As autoras comparam a escola a uma microssociedade, a qual funciona a partir de 

regras e normas próprias. Logo, a maneira como se organiza essa microssociedade, 

como são criadas as regras e normas e quem participa desse processo são fatores 

que estabelecem os estilos de convivência que serão construídos. 
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É mister ressaltar que a convivência analisada a partir da dimensão social 

pode ser entendida como um processo que é desenvolvido pela gestão escolar a 

partir das práticas “normativas, disciplinares, de cuidado, de afeto, e pedagógicas, 

as quais transcorrem, por sua vez, tanto nos âmbitos da sala de aula e da escola, 

como do espaço sociocomunitário” (FIERRO EVANS e CARBAJAL, 2003).  

Além disso, a dimensão social da convivência escolar envolve uma 

“construção coletiva cotidiana, sendo responsabilidade de todos os membros e 

atores educativos” (FIERRO EVANS, 2013, p. 10) e apresenta consequências na 

aprendizagem, no desenvolvimento dos sujeitos e na construção de suas 

identidades, desenvolvendo o sentimento de pertença à cultura e à instituição em 

que estão inseridos (p. 10).  

 

 

3.2.2 Dimensão Interpessoal da Convivência Escolar  

 

Extremamente pertinente é a dimensão interpessoal, a qual considera a 

convivência escolar a partir do significado que os sujeitos atribuem às experiências 

construídas através das representações sobre a vida compartilhada com o outro 

(FIERRO EVANS e TAPIA, 2013, p. 85). Essa dimensão é abordada por meio do 

conceito de clima escolar, que pode ser definido como “a percepção que os sujeitos 

têm acerca das relações interpessoais que se estabelecem no contexto escolar (em 

termos de sala de aula ou de escola), e o contexto ou marco no qual acontecem 

essas interações” (CORNEJO e REDONDO, 2001, p. 14).  

De acordo com Mena e Ramírez (2003, p. 45), “o desenvolvimento da 

capacidade de convivência das pessoas gera a interação entre elas, e a busca pela 

conciliação entre os distintos interesses”. Segundo as autoras, “os seres humanos, 

ao conviverem, têm a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a satisfação das 

próprias necessidades e as do outro” (p. 45). Esse processo suscita alguns 

elementos que permitem a evolução da convivência. A seguir, faremos uma leitura 

sobre cada um desses elementos, que são: a compreensão do outro, a empatia, o 

juízo moral e o autocontrole. 
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a) Compreensão do outro      

 

No entendimento de Mena e Ramírez (2003, p. 45-46), para conviver é 

necessário, principalmente, compreender o outro. Para isso, o ser humano precisa 

ter a consciência de que o outro sente e pensa de maneira distinta. Morin (2007, p. 

112) descreve que para compreender o ser humano, são necessários três 

mecanismos: a compreensão objetiva, a compreensão subjetiva e a compreensão 

complexa.  

Seguindo essa linha de raciocínio, a compreensão objetiva engloba a 

explicação, a qual “obtém, reúne e articula dados e informações objetivos a uma 

pessoa, um comportamento, uma situação” (p. 112). A compreensão subjetiva “é o 

fruto de uma compreensão de sujeito a sujeito que permite, por mimesis (projeção-

identificação), compreender o que vive o outro, seus sentimentos, motivações 

interiores, sofrimentos e desgraças” (p. 112). A compreensão complexa é 

multidimensional, pois “não reduz o outro a somente um dos seus traços, dos seus 

atos, mas tende a tomar em conjunto as diversas dimensões ou os diversos 

aspectos da sua pessoa” (p. 112). Ademais, a compreensão complexa insere o ser 

humano no seu contexto, de maneira “a imaginar as fontes psíquicas e individuais 

dos atos e das ideias de outro, suas fontes culturais e sociais, suas condições 

históricas eventualmente perturbadas e perturbadoras” (p. 112). 

Desse modo, a compreensão do outro é fundamental à convivência ao 

estabelecer, entre os sujeitos, no contexto em que estão inseridos, relações 

baseadas: na comunicação, no diálogo e na escuta; em atitudes de colaboração 

entre os sujeitos; no reconhecimento e na valorização das identidades individuais; 

na compreensão e na consideração da individualidade de cada um e de sua cultura; 

no desenvolvimento de sentimentos de afeto, compaixão e solidariedade. Essas 

relações possibilitam a construção de vínculos positivos entre os envolvidos, o que 

permite uma convivência harmoniosa na escola. 

 

b) Empatia  

 

Fierro Evans e Mena (2008, p. 360) entendem a empatia como “a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, o que implica uma atitude de abertura 
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frente à compreensão das necessidades, interesses e sentimentos dos demais 

diante de situações específicas”, influenciando nas relações entre as crianças, pois 

aprendem a “respeitar as diferenças de seus pares e a valorizar o companheiro pelo 

que ele é resgatando suas qualidades” (p. 420). 

Para Mena e Ramírez (2003, p. 46), a empatia envolve a capacidade de se 

colocar no lugar do outro e de sentir o que o outro sente. Esta compreende afeto, 

compaixão, solidariedade, e se desenvolve através da ajuda mútua entre as 

pessoas. Noddings (2003, p. 47) entende a empatia como recepção. “Quando 

recebo o outro, estou totalmente com o outro” (p. 49). “É necessário um estado 

receptivo” (p. 47), o qual envolve sentimento, sensibilidade, energia, conforto, 

singularidade e assimilação. 

Ainda sobre o significado da empatia, Hernández (2012, p. 36) a descreve 

como sendo a capacidade de “sintonizar de uma forma espontânea e natural com os 

pensamentos de outra pessoa”. Não significa apenas reagir a uma série de 

emoções, mas sim colocar-se naturalmente na pele do outro, preocupar-se com 

seus sentimentos, negociar sensivelmente uma interação com a outra pessoa (p. 

36).  

Segundo a opinião desse último autor, “a empatia pressupõe uma 

concepção de homem como um ser aberto, ou melhor, maleável, capaz de interagir 

com seu entorno e com seus semelhantes, e estabelecer vínculos afetivos com eles” 

(p. 36). Ela está baseada fundamentalmente na consciência de si mesmo, isto é, 

quanto mais compreendermos nossas emoções e sentimentos, maior será nossa 

capacidade de compreender o outro (p. 36). 

Em face do exposto, Fierro Evans (2013, p. 13) considera que a empatia 

entre as pessoas permite contemplar pontos de vista diferentes na análise e 

resolução de conflitos. Em complemento, Sancho et al. (2007, p. 30) entendem que 

a capacidade de empatia, além de promover a habilidade para resolver conflitos, 

desenvolve também a comunicação e a colaboração entre os sujeitos.  

Ainda com referência à empatia, Chaux, Lleras e Velásquez (2004, p. 23) a 

descrevem como a “capacidade para sentir o que os outros sentem ou pelo menos 

sentir algo compatível com o que os outros podem estar sentindo”. Segundo os 

autores, a empatia “é fundamental, entre outras razões, porque pode ajudar a evitar 

que as pessoas maltratem o outro” (p. 23). 



51 
 

 
 

Etxebarria (2008, p. 86) destaca o papel da empatia como “elemento 

motivador das condutas de ajuda, destacando que quando temos empatia com o 

sofrimento ou com a situação de necessidade alheia, sentimos o impulso de fazer 

algo para remediá-la”. Além disso, o autor apresenta outras contribuições da 

empatia, como o importante papel nas relações de pares, no cuidado e no âmbito 

moral (p. 86). Nesse, possui relevância ao contribuir nos seguintes aspectos: 

“constitui fonte de diversas emoções; favorece o perdão; inibe a agressão; tem papel 

fundamental na precoce distinção entre ‘moralidade’ e ‘convenção’; influencia nos 

princípios e nos juízos morais” (p. 92). 

 

c) Juízo moral 

 

Conforme a literatura de Mena e Ramírez (2003, p. 46), o juízo moral está 

relacionado com a capacidade que os sujeitos têm de discernir o que é certo e 

errado num determinado contexto. Para Halcartegaray e Mena (1993, p. 117), o 

juízo moral é o desenvolvimento da capacidade de considerar as consequências de 

nossas atitudes à sociedade. E esta habilidade, segundo as autoras, “evolui ao 

longo de uma sequência de níveis e etapas” (p. 117). Para elas, a escola é um dos 

principais espaços aonde se aprende a conviver com os pares e, também com 

adultos (p. 116). As autoras argumentam que “o enfoque do desenvolvimento moral, 

propõe assumir e conduzir esta realidade de convivência social que se dá na escola” 

(p. 116), com o objetivo de desenvolver nas crianças habilidades necessárias para 

conviver em sociedade (p. 116). 

Gilligan15 (1982), em seus estudos sobre a moralidade, identificou problemas 

nas pesquisas e teorias psicológicas sobre o desenvolvimento moral, realizadas 

principalmente por Freud, Piaget e Kohlberg, os quais consideraram em suas 

análises o comportamento de meninos. A partir disso, Gilligan (1982 apud KUHNEN, 

2015, p. 142) apresenta uma proposta de desenvolvimento moral, buscando 

“oferecer uma explicação mais ampla para o desenvolvimento, procurando investigar 

como os indivíduos assumiam o conceito de problema moral, que tipo de experiência 

constituía um problema moral e como propunham soluções”. Em suas investigações, 

                                                             
15 GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. 

Cambridge: Harvard University Press, 1982. 
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Gilligan inseriu “indivíduos até então silenciados em teorias sobre o desenvolvimento 

moral, procurando ouvir histórias de mulheres acerca do aspecto relacional das 

próprias vidas, sem desvincular tais narrativas da conjuntura social e cultural” 

(KUHNEN, 2015, p. 142). 

Diante disso, “Gilligan percebeu que a reconstrução dos problemas morais 

era efetuada a partir de um sentido forte de responsabilidade diante dos outros e 

não com base na supremacia e universalidade de direitos individuais” (KUHNEN, 

2015, p. 142). Nesse sentido, pode-se afirmar que a moralidade vai além de 

princípios e regras, mas sem excluí-los, ao considerar o campo das relações entre 

os indivíduos na tomada de decisões sobre problemas morais (p. 163).  

Em sua proposta de desenvolvimento moral, Gilligan faz uma mera 

“descrição dos processos de formação da voz diferente dentro da configuração de 

uma sociedade predominantemente patriarcal” (KUHNEN, 2015, p. 165), sem 

outorgar uma forma ideal do desenvolvimento moral (p. 165). Seu argumento é que 

as vozes da moralidade masculinas e femininas devem ser complementares (p. 

165). 

Conforme aponta Kuhnen (2015, p. 165), “a sequência do desenvolvimento 

moral baseado na lógica do cuidado e da responsabilidade nas relações é 

constituída de três fases não consideradas de modo hierárquico”, mas que 

assemelham-se da escala de Kohlberg. Segundo a autora, “tal desenvolvimento 

assume a forma de uma teia de interligações que mostra como o cuidado pode 

evoluir na prática moral” (p. 165). 

 
A ‘escala de Gilligan’ não trata de uma perspectiva vertical da moralidade, 
onde, por exemplo, o sujeito evolui de uma visão mais simplificada de 
justiça para outra mais complexa, mas de uma percepção horizontal que 
sugere um alargamento ou ampliação da visão sobre a moralidade para a 
inclusão de novos elementos na avaliação do problema moral sem definição 
de uma idade ideal para isso. (KUHNEN, 2015, p. 165). 

 

Consoante à proposta de desenvolvimento moral de Gilligan (1997 apud 

KUHNEN, 2015, p. 166), “na primeira fase, o cuidado é substituído por um 

sentimento egoísta de preocupação consigo mesmo, gerado dentro de um contexto 

de desconexão com os outros”. Ao pensarmos na escola, na qual há muitas crianças 

que se encontram nessa fase, podemos perceber que os problemas de convivência 

entre elas ocorrem devido a essa necessidade de satisfazer os próprios desejos, 

sem considerar as necessidades do outro.  
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Kuhnen (2015, p. 166) esclarece que “na transição para a segunda fase, o 

indivíduo passa a perceber criticamente seu próprio egoísmo, ao passo que elabora 

um conceito de responsabilidade para como os outros”. Essa mudança de 

perspectiva, segundo Gilligan (1977 apud KUHNEN, 2015, p. 166), “representa um 

avanço para a participação social e para a construção das relações”, pois “o 

indivíduo deixa de entender a moralidade como uma série de sanções impostas 

sobre si, para apoiar-se em normas e perspectivas compartilhadas, entendendo que 

sua sobrevivência depende da aceitação dos outros” (p. 166). 

Na terceira fase do desenvolvimento, “manifesta-se um equilíbrio da 

interconexão entre o self e o outro, que passam a ser percebidos como 

interdependentes através de uma compreensão progressivamente mais adequada e 

dinâmica das relações sociais” (KUHNEN, 2015, p. 168). Nesse sentido, podemos 

entender que ao atingirem essa fase as crianças estabelecem relações mais 

harmônicas, pois passam a se preocupar com as próprias necessidades e com as 

do outro e a assumir responsabilidades nas decisões. Kuhnen (2015, p. 169) 

acredita que essa etapa do desenvolvimento indica “um crescente amadurecimento 

moral daquele sujeito que guia suas ações pela abordagem moral do cuidado 

responsável nas relações”. 

Em conformidade com a visão de Gilligan (1982 apud KUHNEN, 2015, p. 

169):  

A passagem de uma etapa para a outra do desenvolvimento moral da 
orientação para o cuidado e a responsabilidade nas relações ocorre 
geralmente associada a momentos de crise, que geram a oportunidade de 
enfrentar impedimentos para o desenvolvimento posterior. O indivíduo pode 
sair da crise, fortalecido e com uma noção de responsabilidade e respeito 
pelos outros e por si mais sofisticada. 

 

Nessa perspectiva, os conflitos que ocorrem entre os alunos nos espaços de 

convivência na escola podem ser considerados uma fonte fundamental de 

desenvolvimento moral para as crianças. Portanto, a forma como os conflitos são 

abordados é essencial para o desenvolvimento da moralidade das crianças. 

Entretanto, é bom lembrar que há diferentes formas de se lidar com os conflitos, e 

não apenas tentando resolvê-los, sobretudo pela ótica do adulto. 

Kuhnen (2015, p. 169) esclarece que “a vida humana individual e o 

desenvolvimento da moralidade é primordialmente dependente das inter-relações 

com os outros, muito mais do que do reconhecimento da existência de direitos 



54 
 

 
 

individuais”. Gilligan (1982 apud KUHNEN, 2015, p. 169) refere que “a vida, embora 

valiosa em si mesma, só pode ser sustentada pelo cuidado nos relacionamentos”. 

Por isso, “o cuidado é a base para a própria existência humana” (p. 169). 

Partindo desta abordagem de desenvolvimento moral, Noddings (2003, p. 

12) apresenta uma proposta teórica da ética do cuidado que se consolida na 

receptividade, na relação e na sensibilidade. Segundo a autora, “esta abordagem 

representa uma alternativa às visões atuais, uma alternativa que começa a partir da 

atitude moral ou do anseio pela bondade” (p. 12), e não simplesmente de algum 

raciocínio. 

Noddings (2003, p. 13) situa “a fonte real do comportamento ético na 

resposta afetiva humana”. Suas discussões sobre ética são baseadas na atenção e 

na importância da base afetiva de nossa existência (p. 14). Seu foco está na relação 

de cuidado entre quem cuida e quem é cuidado, a qual deve ser desenvolvida 

através da reciprocidade entre os envolvidos. A essência da relação de cuidado é 

satisfazer o outro moralmente (p. 15). Conforme Kuhnen (2015, p. 186), é importante 

“manter uma conduta de receptividade em relação ao outro para saber quais as 

questões a serem levantadas nas situações específicas, bem como onde se podem 

buscar as respostas adequadas”. 

Nesse mesmo raciocínio, a prática do cuidado nas relações estabelecidas 

dentro da escola favorece a convivência, por estimular o desenvolvimento, nas 

crianças, da responsabilidade, da sensibilidade, da empatia, da compreensão, entre 

outras competências necessárias à construção de relações éticas entre os alunos. 

Halcartegaray e Mena (1993, p. 117) assinalam que o juízo moral supõe a 

capacidade de: 

[...] transcender a perspectiva individual frente às múltiplas perspectivas 
implicadas em todas as situações em que se faz necessário o discernimento 
acerca do que é ético. Esta possibilidade é dada pelo progresso na tomada 
de perspectiva social e é o que permite uma decisão melhor, desde o ponto 
de vista da convivência social. 

 

Nesse ângulo, as interações entre as crianças nos diversos espaços 

escolares possibilitam a reflexão permanente acerca das suas próprias condutas e 

da conduta do grupo, criando condições para o progresso e o avanço das 

habilidades de convivência (HALCARTEGARAY e MENA, 1993, p. 117). 
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d) Autocontrole 

 

Segundo Mena e Ramírez (2003, p. 47), o autocontrole é a capacidade de 

controlar o impulso de agir sem uma reflexão prévia. Essa dimensão, entendida 

como um processo formativo, envolve pelo menos quatro elementos essenciais: 

clareza de projetos e valores significativos ao desenvolvimento do autocontrole; 

normas claras que possibilitem o autocontrole; desenvolvimento da autonomia; e 

práticas que estimulem condutas não violentas.  

Para López (1992, p. 112), o autocontrole pode ser entendido como um 

processo comportamental, de caráter contínuo e constante, em que a pessoa tem a 

consciência de que não pode agir por impulso. O desenvolvimento dessa 

competência exige determinação, observação e esforço pessoal. Mena e Ramírez 

(2003, p. 47) acreditam que “as emoções de raiva e medo, que nos provocam certos 

contextos, podem provocar naturalmente a reação violenta”. Esta impulsividade 

pode ser educada, de forma que “a pessoa aprenda a interpretar melhor o contexto 

e a gama de reações possíveis e suas consequências, de tal modo que seja capaz 

de escolher menos impulsivamente” (p. 47), optando por ações que permitam o 

cuidado de si mesmo e dos outros.  

Diante desse contexto, nos espaços de convivência da escola as crianças 

estão envolvidas por diversas variáveis, que podem levar a atitudes impulsivas e 

desequilibradas. Essas variáveis devem ser aproveitadas para o exercício do 

autocontrole nas crianças, por meio de práticas interativas que estimulem a análise, 

a reflexão, o diálogo, a escuta, a compreensão, o cuidado e o respeito pelo outro.  

 

 

3.3 A CONVIVÊNCIA ENTRE ALUNOS NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Neste item exploramos a convivência entre alunos no contexto dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, trazemos a visão de alguns autores sobre 

questões relevantes da convivência entre alunos nos espaços da sala de aula e no 

pátio escolar. 
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Abramovay (2006, p. 29) fundamenta que “a escola é espaço de construção 

de saberes, de convivência e socialização”. No espaço escolar, as crianças e jovens 

desenvolvem habilidades, ampliam relações sociais, constroem sonhos e formatam 

suas identidades (p. 29). Todavia, “a escola é também lócus de produção e 

reprodução de violências nas suas mais variadas formas” (p. 29). Segundo Landeros 

e Chávez (2015, p. 13), devemos olhar a “escola como espaço privilegiado para a 

formação da convivência, da disciplina sustentada no diálogo, no respeito à 

diferença e na vivência de princípios democráticos”. 

 

 

3.3.1 A Sala de Aula como Espaço de Convivência 

 

A sala de aula é um espaço de vivências, mas também é espaço físico. 

“Sala de aula, espaço pulsante no qual a convivência se constrói na rotina e no 

desenvolvimento das diferentes atividades propostas” (CEDAC, 2013, p. 58). 

“Entretanto, não basta sua simples existência: é necessário que seja organizada 

para potencializar a aprendizagem de todos e para construir uma identidade positiva 

de estudantes que pensam e constroem saberes” (p. 59).  

Sierra (2009, p. 73) manifesta que o fato de não encontrar em sala de aula 

um ambiente acolhedor pode ser um dos motivos dos comportamentos antissociais 

dos alunos. Segundo ele, grande parte dos alunos “adotam condutas negativas não 

por ser uma ‘característica pessoal’ (hiperativos, por exemplo), não por serem 

naturalmente ‘problemáticos’” (p. 73), mas sim por não encontrarem na sala de aula 

“um entorno agradável, satisfatório e acolhedor” (p. 73).  

Para Abramovay (2006, p. 83), a escola é um espaço favorável à 

socialização, constituindo-se em um local de encontro. As relações estabelecidas 

em sala de aula apresentam singularidades e particularidades (p. 92). A dinâmica 

das relações desenvolvidas nesse espaço depende dos vínculos construídos entre 

professores e alunos, e entre os alunos, podendo se tornar um local de amizades e 

afetos, ou que poderá ser permeado por conflitos, tensões e desafetos.  

Conforme este último autor citado, “a sala de aula é um dos lugares, na qual 

por excelência são feitas amizades, e também onde se desenvolvem hostilidades e 

conflitos” (p. 88). As relações entre os alunos são marcadas pela “necessidade de 
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confiar no outro, de encontrar, no outro, interesses semelhantes aos seus de forma 

que o colega possa vir a se tornar, de fato, um amigo, contribuindo para que a 

escola seja percebida como um espaço prazeroso” (p. 92). Abramovay (2006, p. 29) 

assinala ainda que “são vários os fatores que contribuem para a singularidade dos 

conflitos e das violências no cotidiano escolar”. O primeiro fator está relacionado às 

normas, regras e punições estabelecidas de forma unilateral, desconsiderando o 

aluno como parte desse processo.  

Pérez, Verdera e López-Francés (2012, p. 306) também apontam o tema 

das normas de comportamento e convivência como sendo um assunto que gera 

debates e preocupações na escola. De acordo com a opinião dos autores, as 

normas “constituem um elemento educativo essencial que condiciona claramente o 

‘modo de ser’ do sujeito, entendendo essas como uma predisposição característica e 

pessoal para enfrentar as diversas situações que se enfrentam na vida”. Assim, 

quando as normas são construídas juntamente com os alunos, esses as assumem 

como sendo próprias, conferindo-lhes “certa unidade e coerência na maneira de 

sentir, julgar e atuar” (p. 306). 

 
Os centros escolares constituem um marco normativo privilegiado, pois nos 
mesmos a existência de um conjunto de normas bem organizadas permite 
regular a conduta das pessoas, trazendo previsibilidade às relações 
humanas e contribuindo na formação da personalidade dos sujeitos. É 
importante que, tanto os alunos, como os professores da escola assumam 
as normas e regras construídas por todos, e que tomem consciência de que 
o grupo e a instituição a que pertencem esperam deles uma série de 
comportamentos adequados aos valores que inspiram o projeto educativo. 
(PÉREZ; VERDERA; LÓPEZ-FRANCÉS, 2012, p. 307). 

 

Urge ressaltarmos que a convivência entre os alunos, e entre esses e os 

professores em sala de aula, tem caráter fundamental em relação à aprendizagem 

das normas e regras da escola. Segundo Pérez, Verdera e López-Francés (2012, p. 

308), “a maior parte das normas se aprende de um modo inconsciente nas diversas 

situações que ocorrem da vida diária”. Na visão destes autores, essa aprendizagem 

acontece por meio de um “processo de imersão em que o sujeito enfrenta as 

situações cotidianas que estão reguladas por normas implícitas ou explícitas. O 

sujeito se adapta às novas situações e aprende as normas, mediante seu uso e sua 

participação no grupo social” (p. 308).  

Outro fator apontado por Abramovay (2006, p. 29) é a falta de diálogo entre 

os adultos da escola e os alunos. Sobre essa questão, Álvarez (2010, p. 53) escreve 
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que, geralmente, na sala de aula o diálogo só existe no discurso dos professores e 

nas explicações das atividades. O ideal seria que a escola oportunizasse momentos 

ou atividades que estimulassem os alunos ao diálogo e à participação, tornando a 

sala de aula um espaço dialógico.  

Abramovay (2006, p. 29) mostra também que a visão negativa da escola por 

parte de todos que dela participam, bem como as relações sociais que são 

construídas por estes sujeitos, são determinantes para a ocorrência dos conflitos e 

violências dentro dela. A relação entre professor e aluno também pode ser um dos 

motivos do desinteresse e da indisciplina dos alunos. Assim, o autor detalha: 

 
Problemas como as interrupções durante a aula, a falta de atenção dos 
alunos, o barulho, a desordem e a demora para que os alunos permitam 
que o professor inicie a aula, podem prejudicar de forma significativa o 
desempenho dos alunos no que diz respeito à sua proficiência. 
(ABRAMOVAY, 2006, p. 30). 

 

Outra razão importante dos problemas de relacionamento em sala de aula é 

a falta de respeito entre os alunos, e entre eles e os professores. Esse desrespeito 

se manifesta através da invasão do espaço do outro, da falta do diálogo e da escuta 

e pela intolerância às diferenças que se apresentam no espaço da sala de aula (p. 

90). 

Como nota Garcia (2012, p. 127), “é no ambiente de sala de aula e 

particularmente no tecido das relações entre professores e alunos que vamos 

observar os maiores impactos da indisciplina”. Segundo o autor, a indisciplina 

apresenta uma ampla gama de motivações e interfere de maneira significativa em 

vários segmentos do processo de ensino-aprendizagem (p. 128). Todavia, “é a 

relação pedagógica entre professores e alunos que apresenta maior fragilidade” (p. 

128). Para ele, a relação professor-aluno desenvolve-se em meio a uma diversidade 

de problemas. Contudo, o principal é a “crise no sentimento de confiança dos 

professores nos alunos” (p. 128). Essa confiança “constitui um componente 

essencial para a comunicação e a cooperação em sala de aula, bem como uma 

referência para a instabilidade e uma baixa incerteza nas relações entre professores 

e alunos” (p. 132). 

Entretanto, essas relações conflituosas encontradas na sala de aula podem 

e devem ser encaradas de forma positiva. Conforme nos apresentam Landeros e 

Chávez (2015, p. 14), “o conflito não é um fenômeno estranho à vida, e sim parte 
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dela”, o que se confirma diante da diversidade de indivíduos e se efetiva 

principalmente na escola: “cada pessoa é uma história, uma experiência peculiar, 

uma mente construída de maneira determinada” (p. 14). De acordo com as autoras, 

“a diversidade de ideias, costumes e hábitos é o sustento básico dos desacordos e 

dos conflitos entre as crianças, e também entre pessoas adultas” (p. 14).  

É necessário compreendermos que as relações estabelecidas entre os 

alunos na sala de aula têm papel decisivo no processo de socialização. Alves (2013, 

p. 41) assevera que as relações de amizade, a participação nas atividades em 

grupo, o contato frequente com as diferenças, as trocas entre os pares nas 

atividades e a afetividade estabelecida entre eles constituem um contexto favorável 

à aprendizagem sobre si próprio e sobre o outro. Essas interações favorecem o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.  

Trilhando esse raciocínio, as crianças que estabelecem relações de cuidado 

com as pessoas ao seu redor, e com os colegas da sala de aula, têm maior 

probabilidade de aprenderem a interessar-se e a cuidar dos demais. Ou seja, 

aprendem a levar em conta os interesses dos outros, procuram o bem-estar dos 

outros, reconhecem sua responsabilidade diante das ocasiões em que contribuem 

para que os colegas se sintam mal e buscam formas de reparar o dano causado, 

refletem e se detêm diante da possibilidade de causar dano para o outro (CHAUX, 

LLERAS, VELÁSQUEZ, 2004, p. 32). 

Chaux, Lleras e Velásquez (2004, p. 32) afirmam que uma sala de aula 

caracterizada por relações de cuidado entre os alunos, e entre esses e os 

professores, pode ser considerada uma comunidade, na qual, as individualidades 

são valorizadas e apreciadas; as relações são baseadas no respeito mútuo; todos 

são responsáveis pelos seus atos, e também pelas consequências destes; há 

cooperação, compartilhamento e compromisso entre todos os que fazem parte 

dessa comunidade. 

 

 

3.3.2 O Pátio como Espaço de Convivência 

 

É significativo frisarmos que o pátio da escola é um espaço de convivência 

no qual “as crianças se encontram, conversam, fazem acordos, brigam, se isolam, 

trocam coisas, comem, brincam, correm, fogem, se desencontram” (SOUZA, 2014, 
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p. 58). Conforme apontam Delalande e Simon16 (2010 apud SOUZA, 2014, p. 58), 

“as crianças se experimentam no pátio”, ou seja, criam situações para testarem 

umas às outras e se descobrirem (p. 58).  

Na perspectiva de Olano (2007, p. 33), o pátio escolar “é um lugar no qual as 

interações entre pares são mais intensas por não estarem frente a um professor”. 

Por isso, “o aluno se manifesta como é, e como quer ser reconhecido, com uma 

ampla margem de liberdade e sem a tutela direta de seu professor ou professora” (p. 

33). Esse passa a ser um espaço confiável de observação das construções e 

funcionamento dos grupos de alunos (p. 33). 

Perscrutando esse assunto, percebemos que é no pátio que normalmente 

acontece o recreio, o qual representa, no cotidiano escolar, “o tempo de descanso 

dos professores, do encontro das crianças com seus pares, do momento do lanche, 

da correria, da conversa, dos conflitos, das brincadeiras” (SOUZA, 2010, p. 59). 

Assim sendo, Souza (2010, p. 59) sublinha seus estudos assegurando que “o recreio 

faz parte da rotina escolar”, ou seja, “um tempo fixo, que se mantém sempre no 

mesmo horário, em todos os dias da semana” (p. 59). 

No tocante à rotina escolar, Corsaro (2011, p. 127) escreve o seguinte: “é 

por meio da produção e participação coletiva nas rotinas que as crianças tornam-se 

membros tanto das suas culturas de pares quanto do mundo adulto onde estão 

situadas”. Souza (2014, p. 60) compreende este tempo que as crianças ficam juntas 

no pátio como um “lugar de experiências, relações e criações dos pares infantis”.  

Delalande17 (2001 apud SOUZA, 2014, p. 51) elucida que no pátio as 

crianças convivem com o outro, e essa convivência desenvolve diversas 

competências e habilidades necessárias às relações com seus pares. O tempo que 

as crianças convivem no pátio, como sustenta Delalande18 (2009 apud SOUZA, 

2014, p. 61), “é um momento fundamental de aprendizagens, tanto no que diz 

respeito a relações sociais [...], quanto de uma cultura infantil [...]”.  Para Castro19 

(2013 apud SOUZA, 2014, p. 62), é por meio da convivência no pátio que “as 

                                                             
16

 DELALANDE, Julie; SIMON, Claire. Crianças roteiristas, crianças atores sociais: encontros de dois 
olhares no recreio. Momento, Rio Grande, v. 19, n. 1, p. 15-30, 2010. 
17

 DELALANDE, Julie. La cour de récréation. Contributionà une anthropologie de l’enfance. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2001. 
18

 DELALANDE, Julie. Aprender entre crianças: o universo social e cultural do recreio. In: LOPES, 
Jader Janer Moreira; MELLO, Marisol Barenco de (Orgs.). O jeito de que nós crianças pensamos 
sobre certas coisas: dialogando com lógicas infantis. Rio de Janeiro: Rovelle, 2009. p. 23-41. 
19

 CASTRO, Lucia Rabello de. O futuro da infância e outros escritos. Rio de Janeiro: 7 letras, 
2013. 
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crianças aprendem com seus pares outras modalidades de escuta e compreensão 

de sentimentos, afetos e ações que não se vê com o adulto”.  

Além disso, as crianças “aprendem a tomar decisões importantes para o 

relacionamento social, sobre as relações em grupo, decidem com quem querem 

conversar, de quem se aproximar, onde e como brincar e jogar. Aprendem a ceder 

lugar ao outro, esperar a vez de falar na roda de amigos, pedir e dar licença e se 

desculpar” (CEDAC, 2013, p. 25). Essas relações representam uma oportunidade 

para o desenvolvimento de valores e atitudes (p. 25) e, desta forma, “a convivência 

entre os alunos durante esse tempo livre é um bom termômetro do clima escolar” (p. 

25). 

Bem destacado por Souza (2014, p. 54), percebemos que durante o tempo 

que passam juntas no pátio as crianças formam grupos “por afinidades – sejam de 

amizade ou de interesse por algum brinquedo ou brincadeira”. Esses grupos são 

formados por um número pequeno, entre 5 e 6 crianças. Apenas no jogo de futebol é 

que o número de crianças é maior (p. 54), e marcado pela presença dos meninos.  

Sob essa ótica, “ao negociar quem brinca e quem não brinca, quem está no 

grupo e quem não está, as crianças começam desde muito cedo a compreender e 

desenvolver suas identidades sociais” (p. 72). Nesse processo, existe a exclusão 

das crianças proibidas de participar das atividades, que acabam ficando isoladas 

durante o recreio. Elas criam suas próprias regras, as quais determinam quem pode 

participar e qual o local em que permanecem nesse período (p. 72). 

A convivência das crianças no pátio da escola, de acordo com Souza (2014, 

p. 74), tem importância fundamental na criação de laços de amizade, às vezes com 

pares da mesma turma, às vezes com crianças de idades diferentes, através de 

brincadeiras, o que permite que se apropriem de regras e valores. Conforme 

Corsaro (2011, p. 226), quando as crianças brincam juntas, compartilham rotinas, e 

ao compartilharem, elas pensam sobre suas “relações umas com as outras e suas 

posições enquanto indivíduo participante de um grupo”. Grao (2014, p. 12) alega que 

“as relações estabelecidas no pátio permitem praticar e aprender habilidades 

sociais, e promover a amizade e o orgulho de pertença ao grupo de pares”. Essas 

relações “põem em prática valores fundamentais à convivência: solidariedade, 

tolerância, cooperação, respeito, capacidade de empatia e habilidades na resolução 

de conflitos” (p. 12). 
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Filella et al. (2016, p. 302) apontam que a maioria dos conflitos entre os 

alunos acontece no pátio, por se “tratar de um ambiente mais livre à interação e 

relação com pares, e pela dificuldade de controlar todas as zonas e espaços ao 

mesmo tempo” (p. 302). Os conflitos mais comuns são a agressão verbal, a 

agressão física, a exclusão social e a intimidação verbal e física (p. 302). Segundo 

eles, nas situações de conflito envolvendo os meninos são mais frequentes as 

agressões físicas, ameaças e intimidações, enquanto entre as meninas são mais 

comuns os rumores, o isolamento social e a agressão indireta (p. 303). Esses 

conflitos acontecem em sua maioria entre crianças da mesma idade (p. 305).  

Vinculando-se a essa concepção, constatamos que as relações construídas 

no espaço do pátio são “preciosas para o desenvolvimento humano e social da 

criança e do jovem, merecendo atenção por parte do gestor escolar, pois cabe a ele 

definir e implantar estratégias formativas para que a equipe da escola atue sempre 

de forma educativa” (CEDAC, 2013, p. 26). A convivência entre as crianças no pátio 

da escola estabelece diversas oportunidades de aprendizagem, tais como 

compreender o outro, identificar e lidar com as emoções e desenvolver a afetividade, 

a autoestima, o respeito e a empatia. 

 

 

3.4 A CONVIVÊNCIA E O CUIDADO ÉTICO 

 

Diante dos desafios de convivência apresentados, é emergente a 

necessidade de encontrar meios para “transformar as relações educativas na escola, 

a partir de visões e práticas pedagógicas que tornem possível construir, ali, um 

ambiente de convivência e aprendizagem que atenda as necessidades autênticas 

dos sujeitos concretos que ali estão” (GARCIA, 2013, p. 20). Isso nos remete a 

possibilidade de construir na escola e na sala de aula relações baseadas no cuidado 

(CHAUX, DAZA E VEGA, 2005, p. 135).  

Segundo Chaux, Daza e Vega (2005, p. 136), a sala de aula e o pátio são 

espaços de formação privilegiados, nos quais as crianças aprendem e incorporam 

novas estratégias e habilidades para se relacionar com os pares e com os 

professores. Para isso, é essencial que a escola ofereça ambientes estimulantes às 

crianças, nos quais possam explorar e enfrentar diversos desafios. Além disso, 
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“esses desafios devem ser exigentes, porém alcançáveis pelas crianças, facilitando 

ao máximo o desenvolvimento de suas habilidades, permitindo aproveitar a 

interação com os demais” (p. 136). De modo geral, uma sala de aula que beneficia o 

contexto social no qual os alunos estão inseridos, e favorece a interação entre os 

pares, contribui de maneira significativa no processo de colaboração (p. 136). 

Insta salientarmos que a sala de aula e o pátio da escola são espaços de 

convivência que oferecem diversas oportunidades para que os alunos aprendam a 

cuidar uns dos outros. Conforme Chaux, Daza e Vega (2005, p. 137), “a melhor 

maneira de aprender a cuidar é por meio de experiências de relações de cuidado, 

tendo muitas oportunidades para cuidar e sentir-se cuidado”. A sala de aula em 

especial é um espaço no qual o professor exerce papel essencial para que as 

relações entre os alunos possam ser construídas para o cuidado.  

Chaux, Lleras e Velásquez (2004, p. 32) enfatizam que “o cuidado é uma 

característica da relação entre as pessoas, as quais apresentam um interesse 

autêntico pelo bem-estar de cada parte da relação”. O cuidado estabelece entre as 

pessoas uma relação de mútua compreensão, respeito e afeto (p. 32). Para 

estabelecer relações de cuidado é necessário estar muito atento às necessidades e 

aos interesses do outro e responder a essas necessidades. Na sala de aula, essas 

relações se manifestam, por exemplo, nas ocasiões em que uma criança é ouvida 

quando expressa sua opinião, quando é permitido que participe voluntariamente de 

uma atividade, quando suas inquietudes são sanadas ou quando são reconhecidas 

suas contribuições à classe (p. 32). 

Em vista dessas referências estudadas, verificamos que sentir-se respeitado 

é uma necessidade da maioria das pessoas, já que em situações de conflito é 

comum que os envolvidos se sintam desrespeitados. O respeito se manifesta 

mediante o trato amável, a atenção às ideias e o sentimento de cada um, sendo 

válido lembrar que a rejeição deve ser pelas ideias ou ações e não pelas pessoas. 

Outras situações de relação de cuidado ocorrem quando um terceiro intercede por 

outra pessoa para fazer valer seus direitos (CHAUX, LLERAS, VELÁSQUEZ, 2004, 

p. 33). 

Para Verdera (2014, p. 74), uma escola que cuida considera: o bem-estar de 

cada sujeito participante num projeto único; os interesses e necessidades como alvo 

de uma escuta atenta, com o objetivo de realizar encontros nos quais sejam 
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produzidos acordos que deverão ser assumidos por todos; a construção de laços de 

confiança; a criação de um ambiente livre de ameaças e coerções. 

Consequentemente, os conflitos são vistos como oportunidades de aprendizagem, e 

as relações entre os participantes da comunidade escolar são marcadas pelo 

trabalho compartilhado, colaborativo, de cumplicidade e de conhecimento mútuo. 

Segundo Verdera (2014, p. 75), as decisões relacionadas a como desejamos ser e 

viver estão mediadas pelas relações que nos unem às demais pessoas, ao entorno 

físico e seus sistemas simbólicos.  

Verdera (2014, p. 76) assinala pertinentemente que “as organizações 

educativas que cuidam dão oportunidades para conviver solidariamente e 

reconhecer-se como seres interdependentes”. A educação para o cuidado atribui 

valor “ao sentido de comunidade e na capacidade de provocar o bem-estar e a 

sustentabilidade da vida”, contribuindo para o “desenvolvimento de identidades 

morais que se nutrem da solicitude e do apoio mútuo”. O cuidado ético não legitima 

o uso da violência, não ensina a competir nem a entrar em lutas pelo poder. 

Ainda ilustrando esta pesquisa com os dizeres de Verdera (2014, p. 77), as 

escolas que cuidam se orientam para garantir a resolução pacífica dos conflitos. 

Porém, se direcionam também a analisar de forma crítica, responsável e honesta as 

ações ou omissões individuais ou coletivas que podem estar contribuindo para a 

violência. Através da educação para o cuidado ético as crianças aprendem “a 

conviver sem impor-se violentamente sobre os demais”, entendendo que a relação 

com o outro não deve estar baseada em atitudes de controle e dominação, mas sim 

ter como prioridade o acolhimento, a escuta e a compreensão do outro. As relações 

baseadas no cuidado permitem que as crianças reconheçam a necessidade que 

todos têm de conviver uns com os outros, não impondo a própria vontade sobre os 

demais, e sim buscando coletivamente a melhor maneira de satisfazer as 

necessidades, em que todas as partes envolvidas saiam ganhando (VERDERA, 

2014, p. 78). 

Conforme referencia essa autora, citada anteriormente, a convivência entre 

as crianças, num contexto de cuidado ético, tem efeitos sobre a forma que as 

pessoas aprendem e, ainda, sobre como constroem suas identidades éticas. As 

ações, os pensamentos e os sentimentos reconhecem, de forma madura, a 

vulnerabilidade de cada pessoa e do planeta, assumindo a interdependência e a 
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necessidade de buscar a colaboração de outra pessoa, sem fazer uso da imposição 

(VERDERA, 2014, p. 80). Essa convivência se constitui pela acolhida, pela escuta e 

pelo reconhecimento do outro como um sujeito único, permitindo assim um encontro 

com o outro de modo sensível às suas necessidades (VERDERA; SÁNCHEZ; 

LÓPEZ, 2012, p. 24). Segundo os autores, “quando alguém se considera apreciado 

e considerado pelos demais, tem melhores condições para pensar e atuar de forma 

criativa e cooperativa” (p. 24). 

Verdera, Sánchez e López (2012, p. 25) ressaltam que “cada pessoa tem 

sua singularidade marcada por sua própria história e personalidade”. Relações 

baseadas no cuidado são capazes de estimular modos diferentes de pensar, sentir e 

fazer, permitindo a construção de uma convivência inclusiva. De acordo com os 

autores, “as experiências educativas inclusivas acolhem a singularidade de todos e 

de cada um, e permitem compartilhar o que existe em comum e o que é diferente 

nas outras pessoas, assim como receber o afeto de todos” (p. 25). O cuidado ético 

consiste na resposta para o outro e pelo outro. “Se trata de uma resposta moral que 

é consequência da realidade ontológica do ser humano como seres vinculados a 

outros” (p. 25).  

Não menos interessante é pontuarmos que, conforme exposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 18), a relação 

entre o cuidado e a educação se constitui mediante a “internalização consciente de 

eixos norteadores, que rementem à experiência fundamental do valor, que influencia 

significativamente a definição da conduta, no percurso cotidiano escolar”. Este deve 

estar “fundamentado na ética e na estética, que rege a convivência do indivíduo no 

coletivo, que pressupõe relações de cooperação e solidariedade, de respeito à 

alteridade e à liberdade”. (p. 18). 
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4    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos usados 

nesta dissertação, a qual tem como objeto de análise a construção da convivência 

entre alunos nos anos iniciais no Ensino Fundamental, sob a perspectiva de práticas 

de cuidado ético, em uma escola da rede particular de Curitiba. O trabalho será 

desenvolvido sob uma abordagem qualitativa e está organizado em duas etapas: 

realização do trabalho de campo e análise dos dados obtidos. Em função da 

natureza do objeto de pesquisa, utilizaremos como técnica de coleta de informações 

a entrevista semiestruturada, tal como sugerem Triviños (1987) e Minayo (2013). Os 

dados serão analisados de acordo com o método de Análise de Conteúdo, proposto 

por Bardin (1988). 

 

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

É significativo enfatizar que o presente estudo foi realizado por meio de uma 

abordagem qualitativa, do tipo exploratória e analítica. Esta escolha justifica-se “por 

ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social” 

(RICHARDSON, 1999, p. 79), uma vez que, nesta investigação, interessa-nos 

identificar as práticas educativas de cuidado ético exercidas por um grupo de 

professores e coordenadores para a construção da convivência entre alunos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Segundo Eisner (1991, p. 32), o estudo qualitativo apresenta seis 

características fundamentais. A primeira é o foco no contato direto com o contexto 

do objeto de pesquisa, ou seja, o pesquisador vai para a escola, conversa com 

professores, observa os alunos nos diversos espaços e atividades, examina a 

estrutura da escola, os materiais didáticos, etc. A segunda refere-se ao papel do 

pesquisador como um instrumento na pesquisa qualitativa. A sensibilidade e a 

percepção do pesquisador são muito importantes nesse tipo de pesquisa, pois é ele 

que interpreta e dá sentido às situações, aos fatos e aos comportamentos dentro do 

contexto do campo de pesquisa. Esse contato direto com o ambiente e os sujeitos 
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implicados na relação pedagógica é fundamental nesta pesquisa, tendo em vista que 

é a partir dessa aproximação que serão recolhidos os dados qualitativos. 

A terceira característica exposta por Eisner (1991, p. 35) está em seu caráter 

interpretativo. No contexto da pesquisa qualitativa, o termo interpretativo apresenta 

dois significados: o primeiro se refere à capacidade de explicação do pesquisador 

quanto às situações observadas por ele. “Isso requer, às vezes, o uso de 

construções das ciências sociais. Outras vezes requer a criação de uma nova teoria” 

(p. 35). O segundo significado para o termo considera o sentido da experiência para 

os sujeitos envolvidos no contexto do campo pesquisado. Porquanto, “os 

pesquisadores qualitativos estão interessados em questões de motivação e na 

qualidade da experiência vivenciada por aqueles na situação estudada” (p. 35).  

Uma quarta característica que os estudos qualitativos exibem, segundo 

Eisner (1991, p. 36), é o “uso da linguagem expressiva e a presença de voz no texto” 

(p. 36). Esta é muito importante, pois leva emoção e veracidade ao trabalho 

apresentado. A quinta é a atenção aos detalhes que surgem durante o processo 

investigativo. E a última característica sugere que o estudo qualitativo deve propiciar 

um insight que possibilite um aprofundamento na compreensão do objeto de estudo. 

As características apresentadas por Eisner (1991) estão presentes neste estudo, 

sobretudo quando se refere ao papel do pesquisador como instrumento e quando 

ressalta o caráter interpretativo da pesquisa qualitativa. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

Na escolha da escola para o trabalho de campo, consideramos várias 

instituições que apresentavam uma pedagogia diferenciada em relação à 

convivência. Para isso, conversamos com pessoas ligadas a essas escolas, na 

busca de informações que nos guiassem a uma instituição que tivesse em seu 

cotidiano práticas de cuidado ético.  

A instituição selecionada para a pesquisa foi uma escola particular do 

município de Curitiba. A escolha por essa instituição teve como norte os seguintes 

critérios: por apresentar uma abordagem educacional transformadora; por primar 

pelo desenvolvimento social; e principalmente por desenvolver em seu cotidiano 
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práticas de cuidado. O contato prévio que tivemos com a instituição nos levou a 

perceber que era uma escola que tinha consistência e que seria uma boa escolha, 

pois segue a Pedagogia de Waldorf, a qual destaca a ética na relação com os 

alunos. 

Efetivamente, a escola pesquisada tem uma concepção de educação 

transformadora, sendo guiada pela Pedagogia de Waldorf, que tem como princípio o 

desenvolvimento do pensar, do sentir e do querer. A educação não se restringe à 

transmissão de conhecimentos, pois busca o desenvolvimento integral do aluno. 

Essa escola tem como meta a formação da vontade aliada ao cultivo da 

sensibilidade e do intelecto, além de uma relação harmônica entre as características 

pessoais, a maturidade e a aprendizagem. 

A escola foi fundada em 1993, em Curitiba, na zona oeste da cidade. Oferece 

Educação Infantil (maternal e jardim) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

Atualmente conta com um total de 225 alunos matriculados. As aulas acontecem no 

período da manhã para todos os alunos. Algumas turmas do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano) têm aulas especiais em determinados dias da semana no período da 

tarde: Inglês, Alemão, Música, Trabalhos Manuais, Educação Física, Pintura, 

Desenho, Marcenaria, Jardinagem.  

A Pedagogia de Waldorf apresenta como ideal que o professor regente 

acompanhe a mesma turma do 1º ao 8º ano. O ensino acontece por 

épocas, períodos de 3 a 4 semanas em que os alunos e o professor regente ficam 

concentrados em um tema de estudo. 

 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, que aconteceu no segundo semestre do ano letivo 

de 2016, utilizamos a técnica entrevista semiestruturada, a qual, de acordo com 

Minayo (2013, p. 64), tem o objetivo de produzir um rol de informações pertinentes 

ao objeto de pesquisa, combinando “perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada”. Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista 

semiestruturada é “aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
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em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas dos informantes”.  

A escolha por esta técnica se deu porque ela permite e valoriza a presença 

do pesquisador e viabiliza ao informante a liberdade e a espontaneidade 

necessárias para o enriquecimento da investigação. As perguntas elaboradas são 

resultado tanto da teoria que fundamenta a pesquisa como também das informações 

recolhidas sobre o fenômeno social em questão, possibilitando assim que os 

professores e coordenadores pudessem falar da convivência de um modo amplo, e 

não apenas sob a ótica do cuidado ético.  

Um pré-teste do roteiro de entrevista (APÊNDICE B) foi realizado com 5 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que não foram selecionados 

como participantes, a fim de sondar a coerência e a eficiência desse instrumento na 

obtenção das informações e, assim, fazer possíveis adequações ao roteiro, 

assegurando-lhe validade e precisão.   

 

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A seleção dos professores e coordenadores entrevistados foi realizada por 

meio de dois critérios: tempo de magistério na instituição pesquisada; e tempo de 

magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com base nesses critérios, 

optamos por uma amostragem intencional por intensidade, fundamentada em Patton 

(1990). Essa amostra procura selecionar participantes que apresentem experiências 

intensas com o objeto desta pesquisa. Segundo Patton (1990, p. 169), a escolha 

proposital dos participantes visa selecionar casos específicos, os quais trarão luz ao 

objeto de estudo. Casos específicos são aqueles que apresentam informações 

relevantes sobre o assunto em questão e que são essenciais ao propósito da 

pesquisa. 

Nesta pesquisa, o objeto demanda participantes envolvidos com as práticas 

educativas de cuidado ético no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

partir daí, foram selecionados para a entrevista semiestruturada 7 professores e 2 

coordenadores envolvidos de forma intensa com as práticas investigadas.  
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Depois de determinados os informantes da pesquisa, estabelecemos um 

cronograma para a realização destas entrevistas, que aconteceram nos meses de 

novembro e dezembro de 2016. É de suma importância destacar que os professores 

que participaram das entrevistas deram permissão por escrito, o que se faz 

necessário para que o pesquisador possa utilizar os dados coletados (APÊNDICE 

C). Os participantes não serão identificados, de forma a assegurar a privacidade de 

cada envolvido.  

 

 

4.5 MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Por seu caráter analítico, os dados coletados no trabalho de campo serão 

interpretados por um tipo de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (1988), que 

apresenta um conjunto de técnicas de análise que permitem compreender 

criticamente o significado das comunicações explícitas ou ocultas, e o conteúdo, 

tanto manifesto quanto latente, encontrado nas falas dos participantes pesquisados 

sobre o tema em questão.  

Após a etapa de coleta de dados, que se deu por meio da entrevista 

semiestruturada, seguiremos para o processo de análise do conteúdo das respostas 

da entrevista, e para a interpretação delas, com base em um conjunto de técnicas 

propostas por Bardin (1988). Este item se propõe a explorar a metodologia de 

análise utilizada na pesquisa, como apresentado por Bardin (1988). 

Segundo Bardin (1988), o processo de análise do conteúdo começa com a 

organização do material, a formulação de questões norteadoras e, se necessário, a 

elaboração de indicadores que irão fundamentar a interpretação final. Depois, é 

necessário fazer várias leituras de todo o material coletado com o intuito de 

apreender de uma forma global as principais ideias e os significados gerais. Em 

seguida, deve-se fazer a escolha do material a ser utilizado, seguindo algumas 

regras preestabelecidas.  

Posteriormente a essas etapas, é realizada a formulação das hipóteses e 

dos objetivos. Segundo Bardin (1988), “uma hipótese é uma afirmação provisória 

que nos propomos verificar”. Refere-se a uma “suposição cuja origem é a intuição e 

que permanece em suspenso enquanto não for submetida à prova de dados 
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seguros”. O objetivo, segundo Bardin (1988), “é a finalidade geral a que nos 

propomos”. A seguir vem a referenciação dos índices, os quais fornecem indícios do 

conteúdo, e a elaboração dos indicadores, que são os elementos que asseguram os 

índices preestabelecidos.  

Logo após a preparação do material, efetuada pela edição das entrevistas 

transcritas e das questões anotadas no diário, é realizada a exploração desse 

material, quando os dados brutos são codificados para se alcançar o núcleo de 

compreensão do texto. Essa codificação, segundo Bardin (1988), envolve 

procedimento de recorte, enumeração, classificação e agregação, em função de 

regras previamente formuladas. Então são eleitas as categorias, as quais reúnem 

um grupo de elementos em razão dos seus caracteres em comum. 

No tratamento dos dados, que pode ser feito através de programas de 

computador, temos a inferência, que significa a realização de uma operação lógica, 

pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras 

proposições já aceitas como verdadeiras (BARDIN, 1988), e da interpretação, que é 

a leitura profunda das comunicações, no sentido de buscar o que se esconde sob os 

documentos selecionados. 

Além da análise por categorias, técnica mais antiga e mais utilizada, temos a 

análise de avaliação, que mede as atitudes do locutor; a análise da enunciação, a 

qual se apoia na comunicação como processo e não como dado; a análise da 

expressão, na qual os indicadores utilizados não são de ordem semântica, mas sim 

de ordem formal; a análise das relações, a qual orienta para as relações que os 

elementos do texto mantêm entre si; e a análise do discurso, que tem o objetivo de 

descobrir as relações existentes entre o exterior e o próprio discurso. 

Segundo Bardin (1988, p. 119), “a categorização tem como primeiro 

objectivo fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados 

brutos”. A análise de conteúdo se firma na convicção de que a “categorização 

(passagem dos dados brutos a dados organizados) não introduz desvios (por 

excesso ou por recusa) no material, mas que dá a conhecer índices invisíveis, ao 

nível dos dados brutos” (p. 119). Conforme o autor, a categorização é uma 

“operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos” (p. 117). Para ele, um bom conjunto de 
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categorias deve apresentar as seguintes características: a exclusão mútua – cada 

componente só pode fazer parte de uma categoria; a homogeneidade – um mesmo 

conjunto de categorias deve ter a mesma regra de classificação; a pertinência – 

avalia se a categoria está adequada ao material obtido e à teoria utilizada; a 

objetividade e a fidelidade – todo o material analisado deve ser codificado da mesma 

forma; e a produtividade – os resultados obtidos devem ser prolíficos em padrões de 

inferência, em novas hipóteses e na exatidão dos dados (p. 119-120).  

As categorias são uma elaboração com base na fala dos professores, mas 

também envolve a tarefa interpretativa do pesquisador, tal como sugere Eisner 

(1991). Esse processo envolve vários componentes. Inicialmente, as entrevistas 

realizadas com todos os participantes, que foram gravadas, são transformadas em 

texto. Em seguida, as respostas dos entrevistados a cada pergunta são 

sistematizadas. Após, selecionamos os conteúdos significativos de cada pergunta 

realizada, e destes é feita a agregação em função do critério semântico dos 

conteúdos das respostas dos professores e coordenadores.  Então são elaboradas 

as categorias que englobam elementos em comum.  

 

 

4.6 ANALISANDO O CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS  

 

Conforme descrito no item 4.5, os dados obtidos por meio das entrevistas 

com professores e coordenadores passam por um processo que engloba a 

organização, a leitura, a seleção, a exploração, a codificação, a análise e a 

interpretação do material coletado. Como resultado desse processo, considerando o 

critério semântico de categorização, que classifica os elementos de acordo seu 

significado em comum (BARDIN, 1988, p. 119), elaboramos as seguintes categorias: 

convivência moral, convivência afetiva, personificar uma referência moral, orientar a 

convivência pelo diálogo verdadeiro, ação solidária na escola, presença amorosa e 

proximidade cotidiana contínua. Em seguida, vamos analisar cada uma delas. 

A categoria convivência moral foi elaborada a partir da análise do conteúdo 

das respostas à questão 1, que indaga sobre como é a convivência entre os alunos 

em sala de aula. Essa categoria sugere que a convivência naquela escola está 

permeada por um conjunto de qualidades, observadas na dinâmica das relações 
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neste espaço. Tais qualidades se apresentam no modo como as pessoas se 

relacionam, mas constituem, sobretudo, razões pelas quais isso ocorre de 

determinada maneira. A referência a esse modo de convivência está contido nas 

respostas dos participantes, quando descrevem atitudes de respeito, franqueza e 

responsabilidade como algo necessário e muito presente nas relações cotidianas 

dentro da escola. Aqui estão alguns exemplos: “existe uma convivência de respeito”; 

“vejo uma convivência muito franca”; “é uma convivência harmoniosa”; “a 

convivência é intensa”. 

A categoria convivência moral reflete ainda o entendimento de que, naquela 

escola, as relações entre os alunos são respeitosas. Isso pode ser observado, por 

exemplo, quando os alunos, apesar de suas diferenças e individualidades, mantêm 

relações harmônicas. Eles agem sabendo até onde podem ir na convivência com os 

demais. Esse respeito também é visível nos momentos de cooperação, nos gestos 

de solidariedade e nas ações de cuidado entre eles, bem como na atenção às 

necessidades de cada um. Essa atitude, argumentamos, expressa uma capacidade 

de ir além do interesse individual e considerar a perspectiva do outro 

(HALCARTEGARAY; MENA, 1993, p. 117). 

Outro aspecto iluminado por essa categoria refere-se à sinceridade nas 

relações estabelecidas entre professores e alunos. Isso se evidencia na 

comunicação e no diálogo entre eles. Esse modo de entender a sinceridade, 

segundo Trilling (1980, p. 58), é que ela envolve “dizer a verdade sobre si mesmo e 

aos outros”. Na escola pesquisada existe uma valorização no modo como se fala 

com o outro, em como ocorre a comunicação. Essa disposição moral estaria 

presente nas vivências diárias, em que há trocas e compartilhamentos de 

informações, conhecimentos e sentimentos. Essa prática, nos parece, faz surgir uma 

proximidade muito grande entre eles, pois se conhecem muito bem, sabem coisas 

um do outro, suas histórias, experiências e interesses, e tudo isso com base em 

muita sinceridade. 

Essa ideia de convivência moral engloba, ainda, a compreensão de que as 

relações entre alunos e professores, naquela escola, estariam permeadas por 

responsabilidade. Segundo Franco, Parada e Castañeda (2013, p. 160), 

responsabilidade é a maneira como se responde a uma situação que solicita uma 

decisão ou uma conduta ativa. Isso pode ser percebido, por exemplo, no modo como 
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os alunos lidam com situações de conflito, quando cada um assume as 

consequências das suas ações na relação com o outro, exercendo condutas 

responsáveis e buscando o bem-estar do outro.  

Nesse modo de convivência, os alunos aprendem a desenvolver 

discernimento (MENA; RAMIREZ, 2003, p. 46), algo fundamental para que saibam 

como agir de modo justo e correto em uma determinada situação ou contexto. Mas, 

para essa aprendizagem, eles precisam que a escola ofereça um ambiente moral 

apropriado e estar em contato com pessoas que sejam referências morais (p. 46). 

Segundo Halcartegaray e Mena (1993, p. 117), as crianças precisam ser “capazes 

de apreciar e julgar o que é mais correto, sentir uma profunda preocupação em 

relação ao que é correto, e ser, definitivamente, capazes de atuar em função do que 

creem ser o mais correto”.  

A categoria convivência afetiva foi elaborada a partir da análise do conteúdo 

das respostas à questão 2, que indaga sobre como é a convivência entre os alunos 

no pátio da escola. A categoria sugere que as relações naquele contexto de muita 

interação entre as crianças são perpassadas por um cuidado afetivo. Esse modo de 

convivência se apresenta nas respostas dos participantes quando descrevem que há 

uma interação muito grande entre as crianças, e que ela é saudável, pacífica, 

respeitosa, atenciosa e dialógica: “há uma interação bem tranquila, não tem 

fragmento de idades” (P2); “é um social bem intenso, todos brincam com todos” (P1); 

“há uma convivência bem saudável” (P2); “esse é o momento deles interagirem sem 

nenhuma condução” (P7); “procuram os amigos com quem têm mais afinidades, 

mais vínculos” (P5). 

Nas oportunidades em que estivemos na escola, observamos os alunos 

interagindo no pátio, tanto durante o intervalo de recreio quanto em atividades 

curriculares. Nessas ocasiões percebemos expressões de afeto entre os alunos em 

momentos de brincadeira, por exemplo, nos quais eles se mostravam felizes e se 

abraçavam, ou caminhavam pela escola de mãos dadas, conversando, com o olhar 

atento ao outro. Notamos que há um interesse verdadeiro pelo bem-estar do outro, o 

que indica que existe cuidado nas relações entre as crianças na escola. O cuidado, 

tal como sugerem Chaux, Lleras e Velásquez (2004, p. 32), “estabelece entre eles 

uma relação de mútua compreensão, respeito e afeto”. 
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Em outro momento, observamos manifestações de afeto entre os alunos 

enquanto participavam de uma atividade física. Uma das crianças estava com medo 

de realizar a atividade. Então, outra criança se aproximou, conversou, abraçou, a 

pegou pela mão e a levou até onde estava sendo realizada a atividade. Quando esta 

teve êxito na conclusão do exercício, todas aplaudiram e a abraçaram. Essas 

atitudes de envolvimento, preocupação, responsabilidade e afeto demonstram 

cuidado com o outro (BOFF, 2012, p. 37). Ao cuidar, a criança é capaz de “identificar 

os princípios, valores a atitudes que nos permitem viver bem e agir da melhor forma 

possível com o outro” (BOFF, 2012, p. 12).  

Essa forma de convivência revela que as relações naquela escola são 

permeadas por afeto, que se expressa por meio do cuidado entre os alunos. Para 

Boff (2013, p. 83), é no campo da afetividade que “emerge a dimensão existencial do 

cuidado, nascem os valores, aquilo que nos agrada e desagrada, que é bom para 

nós e para os outros e que nos move para a ação”. Segundo Zoboli (2004, p. 24), 

“cuidar do outro é ajudá-lo a crescer numa relação mútua”. Além disso, “quando 

alguém é alvo de cuidado, cresce de forma a tornar-se mais autodeterminado e a 

escolher seus valores e ideais com base em sua própria experiência, ao invés de 

simplesmente conformá-los aos predominantes” (p. 24). 

O cuidado afetivo entre as pessoas compõe o tecido da convivência naquela 

escola. Ele é parte do modo de ser daquele grupo. Tal como sugerem Franco, 

Parada e Castañeda (2013, p. 150), “conviver envolve o modo de ser de cada 

pessoa”, e nele “põe em prática seus valores, crenças, percepções, reflexões e o 

conhecimento adquirido”. A convivência observada na instituição espelha uma 

prática contínua de cuidado afetivo com o outro na vida cotidiana. Essas práticas de 

cuidado afetivo, explícitas e implícitas, possibilitam a aproximação e o conhecimento 

do outro, configurando o modo de ser e de conviver dos alunos e de todos que 

fazem parte da comunidade escolar. Isso confere à escola uma cultura e uma 

identidade próprias (p. 151). 

A categoria personificar uma referência moral foi elaborada a partir da 

análise do conteúdo das respostas dos entrevistados à questão 3, que indaga sobre 

o papel dos professores e coordenadores perante os alunos, em relação à 

construção da convivência na escola. Essa categoria revela que os professores têm 

consciência de que devem ser modelos para seus alunos, e que isso se refere 
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particularmente à esfera moral. Essa noção se reflete na forma como eles agem 

diante dos alunos e nos valores que expressam. Podemos encontrar essa ideia 

afirmada em diversas falas, tais como: “é preciso ter uma postura de exemplo [...] o 

professor precisa ser muito mais do que ter; ele precisa ser um ser humano íntegro, 

vinculado com a verdade, com a moral, mas não com essa moral dura que existe por 

aí, mas sim de fazer o bem, as coisas corretas” (P9); “acho que os alunos querem 

ver no adulto um exemplo digno de imitar” (P4); “eu cumpro um papel de referência” 

(P7). 

Ao agirem moralmente, os professores expressam um senso de dever. Isso 

pode significar, por exemplo, que eles acreditam que, agindo assim, estão fazendo o 

bem (DE LA TAILLE, 2006, p. 35). Além disso, eles acreditam ter um papel essencial 

no desenvolvimento do senso moral das crianças, que começa a se formar, 

aproximadamente, aos seis anos de idade, época em que ingressam no Ensino 

Fundamental. Segundo De La Taille (2006, p. 108), é nessa fase que se inicia o 

desenvolvimento do senso moral nas crianças, ou a “capacidade de conceber 

deveres morais” e “experimentar o sentimento de obrigatoriedade a eles referidos”. 

Para as crianças, uma das origens na formação do sentimento de dever está nas 

pessoas que elas prestigiam (p. 112). E, no ambiente escolar, os professores são 

essas pessoas.  

Esse papel de referência moral pode ser exercido na escola de várias 

formas. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os professores agem junto aos 

alunos de forma empática. Na medida em que as crianças nem sempre tornam 

visível o que sentem, é necessário dar atenção a elas e manter-se sensível aos seus 

sentimentos. Como expressa De La Taille (2006, p. 116), a empatia “desempenha 

papel importante no despertar do senso moral” das crianças. Quando os professores 

agem de modo empático, compreendem melhor os alunos e conseguem responder 

às suas necessidades. Isso é essencial para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral dos alunos.  

Os professores também podem se tornar uma referência moral para os 

alunos agindo de tal modo que estes possam confiar em seus valores morais. Ou 

seja, os alunos devem ver neles alguém em quem possam confiar. Isso é necessário 

às crianças durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, fase que corresponde 

ao início da construção da moralidade e quando estão elegendo valores para si 
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próprias. Nessa etapa, as crianças estão atentas às qualidades das pessoas junto 

delas, que precisam lhes ajudar a “construir as primeiras noções de virtude moral” 

(DE LA TAILLE, 2006, p. 113). Por isso, os professores precisam ser figuras de 

referência, dignas de confiança. Suas palavras e ações devem ser coerentes, pois 

serão observadas e questionadas pelas crianças (p. 113). Se estas percebem que 

as regras da escola não são seguidas pelos professores, se sentem enganadas e 

estes deixam de ser uma referência moral. 

Para serem uma referência moral na escola, os professores precisam 

respeitar os alunos e se tornar pessoas respeitáveis. Para Chaux, Lleras e 

Velásquez (2004, p. 33), o respeito se manifesta mediante o trato amável e a 

atenção às ideias e aos sentimentos de cada um. Verdera (2009, p. 147) afirma que 

o professor, além de ser referência intelectual, também deve ser referência no modo 

de agir com os alunos, tratando-os com respeito. Isso, segundo a autora, os estimula 

a se comportarem da mesma forma com seus pares. Para ela, a maneira com que o 

professor ensina influencia os valores e atitudes aprendidos pelos alunos. Quando 

os professores agem com respeito perante os estudantes, estes, ao se sentirem 

respeitados, retribuem do mesmo modo. Isso é sugerido por Banz (2008, p. 1), 

quando afirma que “o trato respeitoso é a chave para formar sujeitos respeitosos e 

com bons resultados acadêmicos”. 

Esta categoria nos mostrou algo muito importante sobre a convivência 

naquela escola. Ali, a referência moral dos professores é percebida como uma 

qualidade educativa fundamental. A análise de conteúdo das entrevistas revela que 

os professores atuam de tal forma a corporificar uma referência moral. E esse é um 

modo de cuidado ético que se mostra como essencial para a construção da 

convivência na instituição. 

A categoria orientar a convivência pelo diálogo verdadeiro foi elaborada a 

partir da análise do conteúdo das respostas às questões 4 e 6, que abordam as 

formas como os alunos são orientados sobre convivência na escola e como o 

diálogo é desenvolvido em seu cotidiano. Esse modo de orientar a convivência se 

expressa por meio de práticas educativas que envolvem conversas e narrativas (tal 

como na contação de histórias). Essa ideia se apresenta nas respostas dos 

participantes quando descrevem tais práticas como oportunidades para o 

aperfeiçoamento de habilidades como a escuta, a empatia, a reflexão e a 
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comunicação. A percepção contida na categoria pode ser observada em diversas 

falas dos entrevistados, como nas seguintes: “é preciso fazer que eles se ouçam, se 

olhem” (P8); “dialogando, chamando a atenção para que se coloquem no lugar do 

outro” (P4); “orientar as crianças através de contos, de histórias, de imagens” (P9); 

“conversas bem francas, olho no olho” (P1); “fazemos reuniões para estabelecer 

algumas regras, com bastante transparência, considerando a opinião dos alunos” 

(P2). 

Naquela escola o diálogo é uma prática muito presente no cotidiano e auxilia 

a desenvolver a comunicação e a escuta, entre outros aspectos da convivência. 

Através delas, os alunos recebem informações gerais, e também são construídas, 

de maneira coletiva, as regras e normas, por um processo em que todos têm a 

oportunidade de expor suas ideias, com responsabilidade e reflexão. Isso tende a 

apresentar desdobramentos importantes na formação, na aprendizagem e na 

construção da identidade dos alunos, tais como o desenvolvimento do sentimento de 

pertença à cultura e à instituição em que estão inseridos (FIERRO EVANS, 2013, p. 

10). As regras e normas elaboradas por meio de diálogo estabelecem um referencial 

geral de convivência e ação dentro da escola, tal como sugere Fierro Evans (2013, 

p. 3). A convivência não é fruto apenas de regras, mas estas cumprem um papel de 

organização social. Mais importante é o processo como elas são criadas, instituídas 

e aplicadas no ambiente educativo, pois isso configura o tecido da convivência. 

Quando há diálogo verdadeiro, no sentido de refletir um investimento moral, isso 

reflete e constitui uma perspectiva de convivência. Além disso, tal como Chaux, 

Lleras e Velásquez (2005, p. 137) argumentam, “quando todos participam 

democraticamente na construção das normas e acordos que regulam a interação no 

grupo, também se constrói um sentido de responsabilidade compartilhada e de 

comunidade”. Desse modo, o diálogo verdadeiro se conecta a um modo de 

responsabilidade e participação coletiva, que constrói convivência. 

As conversas individuais entre professores e alunos naquela instituição são 

utilizadas como uma forma de promover a reflexão ética entre eles. Elas permitem 

contemplar pontos de vista diferentes na análise e na resolução de conflitos, além de 

desenvolver a comunicação e a colaboração entre os alunos (FIERRO EVANS, 

2013, p. 13; SANCHO et al., 2007, p. 30). Ao participarem de um diálogo verdadeiro, 

que envolve ação e reflexão, tal como sugere Freire (2014, p. 107), os alunos têm a 
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possibilidade de pensar eticamente, o que, para Mena, Hollowey, Paredes e 

Bugueño (2008, p. 1), significa ser capaz de perceber “valores ou princípios que 

guiam nossos costumes e ações”, e isso implica “tomar distância do nosso fazer 

cotidiano e pensar sobre ele, com outro olhar, e considerar novas perspectivas”. 

Dessa maneira, os alunos são capazes de “identificar os valores que estão por trás 

de seus costumes ou ações, e ver se correspondem ao que mais importa a eles”. A 

reflexão por meio do diálogo verdadeiro possibilita a formação de alunos mais 

conscientes, autônomos e íntegros (p. 2). Para Freire (2014, p. 113), o diálogo 

verdadeiro estabelece uma relação horizontal entre os envolvidos, “em que a 

confiança de um polo no outro é consequência óbvia”. Segundo o autor, “a confiança 

vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do 

mundo. A confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros de suas 

reais e concretas intenções” (p 113). O diálogo verdadeiro fortalece a relação entre 

professores e alunos. Por meio dele, os professores têm a oportunidade de orientar 

os alunos em situações de conflito, por exemplo, “contribuindo com a sua própria 

perspectiva, ajudando-os a encontrar os motivos para suas ações, a olhar para as 

consequências e avaliá-las” (p. 3). Além disso, através desses momentos de 

reflexão com os professores, os alunos também aprendem a pensar por si mesmos 

(p. 3). 

Naquela escola, as narrativas são utilizadas na contação de histórias, em 

contos e no uso de imagens, com o intuito de desenvolver a escuta, gerar reflexão e 

empatia e construir significados compartilhados, que são essenciais ao 

desenvolvimento moral dos alunos. Segundo Borges e Tognetta (2013, p. 18), “a 

partir das histórias no ambiente escolar, as crianças podem ter momentos únicos de 

discussão moral e oportunidades para expressar seus sentimentos”. Os professores, 

sem imporem seus valores, por meio das narrativas, “podem dirigir toda sorte de 

mensagens sobre o respeito, gostos, escolhas, gerenciamento de tempo, humor, 

pequenas fraquezas humanas, medos e desapontamentos” (NODDINGS, 2002a, p. 

142), contribuindo significativamente para a educação moral e para a vida (p. 146). 

Quando contam histórias, os professores podem adequá-las às necessidades 

expressas pelos alunos, substituindo personagens e situações, para que se 

assemelhem aos contextos cotidianos. Borges e Tognetta (2013, p. 19) afirmam que 

os alunos, ao discutirem “sobre as ações dos personagens, sobre como estes se 
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sentem na trama em que estão envolvidos, as crianças experienciam um excelente 

exercício de sair de um único ponto de vista e considerar as diferenças”. Isso 

favorece a “aprendizagem de formas mais equilibradas de relacionamentos entre as 

crianças, na medida em que proporciona uma reflexão sobre as ações e as trocas 

entre os protagonistas e impulsiona a experiência de pensar sobre suas próprias 

ações na convivência com os outros” (p. 18). 

A análise de conteúdo das entrevistas revela, portanto, que o diálogo 

verdadeiro naquela escola é uma importante plataforma na construção da 

convivência. Em especial, é uma prática de cuidado ético, pois possibilita “encontros 

interpessoais, nos quais a comunicação com a outra pessoa é mais importante que 

o ponto de vista que se pretende defender” (VERDERA; SÁNCHEZ; LÓPEZ, 2012, 

p. 72). Noddings (2005, p. 53) sugere que por meio do diálogo é possível 

desenvolver raciocínio interpessoal, ou a capacidade de se comunicar, compartilhar 

decisões, estabelecer acordos e criar apoio mútuo na solução de problemas. O 

diálogo autêntico faz diferença na construção da convivência, seja para expressar ou 

respeitar pontos de vista, seja para considerar o bem-estar do outro ou manter o 

vínculo existente entre as pessoas dentro de um coletivo. A importância do diálogo 

na educação moral e na construção da convivência na escola é ressaltada por 

alguns autores (ÁLVAREZ, 2011; FIERRO EVANS, 2011). Para Álvarez (2011), o 

diálogo entre professores e alunos “gera uma dinâmica participativa, solidária”, que 

“favorece relações positivas entre professores e alunos, e entre os próprios alunos, 

prevenindo conflitos e ajudando a resolver os mesmos quando surgem”. Estes são 

aspectos importantes que pudemos observar na escola e que se apresentam no 

conteúdo das falas dos participantes da pesquisa. 

A categoria ação solidária na escola foi elaborada a partir da análise do 

conteúdo das respostas dos professores e coordenadores à questão 5, que indaga 

sobre as ações que estimulam o apoio mútuo entre os alunos. Tais ações, portanto, 

têm em comum o envolvimento da solidariedade. Essa ideia pode ser percebida nas 

diversas atividades desenvolvidas no cotidiano escolar e que constituem 

oportunidades de ajuda. Em muitas práticas dentro da escola estão possibilidades 

para os alunos desenvolverem um senso de grupo e oferecerem ajuda.  

Esse espírito de convivência solidária pode ser percebido na seguinte fala do 

Entrevistado 1: “Eles circulam pela escola com uma função. Tem o dia de ajudar no 
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xerox, na secretaria, levando as coisas para os professores”. A cooperação dos 

alunos nas atividades diárias da escola desenvolve neles um sentimento de 

pertença e, como consequência, estabelece relações de respeito pelo espaço físico 

e pelas pessoas que ali estão. Para Noddings (2003, p. 237), “possibilitar trabalho 

real aos alunos na escola” desenvolve habilidades que contribuem para a 

competência no cuidado. Segundo Franco, Parada e Castañeda (2013, p. 156), o 

sentimento de pertença dos alunos à escola estabelece uma base afetiva que 

favorece a convivência ao criar um “senso comum sobre o valor do espaço e suas 

possíveis interações”. 

As oportunidades de participação dos alunos nas tarefas cotidianas da 

escola, envolvendo ação solidária, em cooperação com um adulto responsável, tal 

como sugere Noddings (2003, p. 156), permite que eles tenham “um modelo 

competente para seguir”, que se envolvam no que fazem e possam “assumir uma 

responsabilidade cada vez maior”. Isso se apresenta na fala do Participante 1: “o 

aluno ajuda na limpeza dos banheiros, sempre com o funcionário junto, que vai 

cumprir sua função e o aluno vai junto”. Essa responsabilidade que o aluno 

desenvolve nas situações de cooperação não é a de somente cumprir algo 

esperado, feito por obrigação. O que se espera é que os alunos, ao cooperarem com 

o adulto, sintam prazer em realizar as tarefas propostas e adquiram habilidades de 

cuidar (NODDINGS, 2003, 157). Tal como sugere De La Taille (2006, p. 99), as 

relações simétricas que são estabelecidas nestas ações solidárias, baseadas na 

reciprocidade e na cooperação, podem fazer nascer e desabrochar a moral 

autônoma nos alunos.  

Nesta escola observamos a existência de oportunidades reais para que 

professores, alunos e comunidade desenvolvam ações solidárias em situações de 

ajuda, cooperação e atenção interpessoal. A fala do Entrevistado 2 ilustra a 

existência de oportunidades de ação solidária: “a tônica das nossas festas é o apoio 

mútuo; nesses momentos os alunos se ajudam em diversos desafios, provas em que 

precisam enfrentar os medos, provas de coragem, provas que precisam da 

solidariedade e compreensão do outro”. Segundo Noddings (2002a, p. 19), ações de 

cuidado que envolvem consideração solidária, tais como a atenção interpessoal, são 

essenciais para um indivíduo se tornar sensível às necessidades do outro. Para isso, 

“é preciso se envolver em atividades de cuidado” (p. 19), como as ações solidárias 
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observadas na escola. Nessas oportunidades, os alunos podem refletir acerca do 

que é ético nas situações vivenciadas e ir além das perspectivas individuais, em 

favor do outro ou do grupo. Com isso, eles desenvolvem habilidades de convivência 

e a capacidade de raciocínio moral (HALCARTEGARAY; MENA, 1993, p. 117).  

Por meio da análise do conteúdo das entrevistas, foi possível perceber na 

escola a ocorrência de uma aprendizagem muito importante para a construção da 

convivência. No cotidiano, os alunos têm oportunidade de participar de várias 

atividades nas quais exercem cooperação, auxiliando voluntariamente em diferentes 

setores da escola. Com isso, eles também aprendem responsabilidade. A categoria 

ação solidária na escola ilumina essa dimensão de aprendizagem para a 

convivência, que está intencionalmente inserida nas práticas educativas diárias 

como uma forma de educação moral. Tratam-se de práticas de cuidado ético, 

fundamentais à construção da convivência naquela escola.  

A categoria presença amorosa foi elaborada a partir da análise do conteúdo 

das respostas das questões 7 e 9, que se referem às ações que promovem o afeto e 

estabelecem relações de confiança entre os alunos e os professores. Essa categoria 

sugere que todas as ações realizadas pelos professores envolveriam uma 

personificação do afeto. Isso pode ser observado junto aos professores e 

coordenadores, durante o levantamento de campo. Observamos diversos momentos 

em que eles assumiam essa posição de presença amorosa. Portanto, na escola, o 

investimento afetivo não estaria restrito a uma atividade específica, mas seria uma 

qualidade intrínseca ao modo como as ações educativas são exercidas. Essa ideia 

de presença amorosa nos permite considerar que a confiança entre alunos e 

professores seria uma consequência da amorosidade que existe no modo de 

conviver, de falar, de olhar, de conversar, de se expressar, e que se apresenta como 

algo usual no agir de todos os envolvidos no processo escolar.  

A percepção contida nesta categoria se expressa em várias falas dos 

professores e coordenadores, tais como: “o afeto é algo intrínseco no processo da 

relação professor-aluno” (P2); “o afeto é constante, ele não pode ser de forma 

alguma relegado, tem de estar sempre dentro, essa amorosidade na fala, no olhar, 

na forma de conviver” (P7); “o olhar nos olhos, estar aberto, é uma coisa tão sutil 

que existe dentro da gente que acaba acontecendo naturalmente e fortalece a 

confiança” (P6); “às vezes o aluno sabe que está fazendo algo errado, e o professor 
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chama a atenção de forma amorosa, isso estabelece uma relação de confiança” 

(P6). 

A imagem na ideia de presença amorosa está particularmente relacionada 

aos professores, pois isso é observado na maneira como eles tratam os alunos nas 

relações diárias. A afetividade está presente em todas as ações dos docentes, o que 

pode produzir, tal como sugere Leite (2012, p. 365), “impactos positivos ou negativos 

na subjetividade dos alunos”. Esta atenção dispensada aos alunos se manifesta por 

meio do olhar cuidadoso, da escuta atenta, da presença atenciosa e da 

disponibilidade dos professores. Simone Weil (apud ZOBOLI, 2004, p. 25) afirmava 

que a “atenção é um esforço que consiste em suspender o próprio pensamento, 

deixando-o neutro, vazio e pronto para receber o outro, como ele é, em toda sua 

verdade”. Essas são atitudes que envolvem investimento afetivo e favorecem a 

disposição dos alunos em escutar o que os professores sugerem, pois passam a 

confiar e se deixam inspirar pelas suas atitudes (NODDINGS, 2005, p. 68). Quando 

os alunos sentem o afeto e a consideração dos professores por eles, “têm melhores 

condições para pensar e atuar de forma criativa e cooperativa” (VERDERA; 

SÁNCHEZ; LÓPEZ, 2012, p. 24). A afetividade percebida nas ações dos professores 

pode se manifestar por meio dos sentimentos, das emoções e das paixões (LEITE, 

2012, p. 360).  

A presença amorosa se expressa em situações cotidianas simples nas quais 

os professores estão junto aos alunos, como por exemplo na hora do almoço ou nos 

corredores da escola. São momentos de convivência, pois envolvem, tal como 

sugere Garcia (2016, p. 16), “alguma forma de proximidade e compartilhamento”. A 

atenção que os professores dispensam aos alunos nessas oportunidades estabelece 

laços de confiança entre eles, essenciais à “constituição de interações humanas 

positivas” (GARCIA, 2012, p. 132). A convivência na escola pesquisada é um 

exemplo de como a confiança se constrói em momentos de atenção e interesse 

verdadeiro dos professores pelos alunos. Estes precisam sentir que o interesse 

demonstrado pelos professores é genuíno. A relação pedagógica precisa envolver 

uma ligação verdadeira. Isso fortalece a confiança dos alunos nos professores, 

fazendo surgir o sentimento de gratidão.  

Segundo Boff (2014, p. 22), o cuidado é condição primeira para que se 

desenvolva a amorosidade entre as pessoas. Essa atitude ética é algo observado na 
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forma como as pessoas se relacionam na escola. Ela se apresenta em situações 

cotidianas simples, na conduta atenta, próxima e afetuosa dos professores, no seu 

jeito de falar e tratar os alunos. Essa presença amorosa é uma chave para entender 

a convivência naquela escola. 

A categoria proximidade cotidiana contínua foi elaborada a partir da análise 

do conteúdo das respostas à questão 8, que indaga sobre como são trabalhados os 

vínculos interpessoais na escola. Tal como essa expressão sugere, professores e 

coordenadores atribuem à convivência prolongada e contínua entre todos os 

envolvidos na escola a base de como são tecidos os vínculos interpessoais. Essa 

noção se apresenta nas respostas dos participantes quando expressam a ideia de 

que os vínculos interpessoais são construídos através da relação com o outro. Isso 

deve ser entendido, tal como sugere Noddings (2003, p. 14), como um encontro que 

requer disponibilidade, reciprocidade e responsabilidade. Podemos perceber isso na 

fala do participante 5, quando diz: “é importante que o professor inicie com uma 

turma no 1º ano e termine no 9º ano, então vai se criando um vínculo e ficando cada 

vez mais forte. Não são famílias juntas numa turma... é uma ‘familiona’” (P5). 

Essa convivência prolongada e contínua entre professor e aluno possibilita 

que os professores conheçam bem seus alunos – necessidades, emoções, 

fragilidades, pontos fortes –, estabelecendo, assim, laços profundos entre todos, que 

podem perdurar pela vida toda, tal como sugere Noddings (2005, p. 68) ao apontar a 

continuidade como uma “possibilidade para que os professores conheçam seus 

alunos profundamente, e estabeleçam uma relação duradoura com eles”. Para 

Verdera (2014, p. 79), quanto mais conhecermos o outro, quanto mais soubermos 

sobre suas necessidades físicas e sentimentais, mais predispostos estaremos em 

compreender suas fragilidades e fazer algo em seu benefício.  

Naquela instituição, a proximidade cotidiana contínua também se expressa 

na experiência de estar na escola, participando das atividades cotidianas, em um 

“processo de cuidar das relações” (P4). Nessa convivência diária surgem muitas 

oportunidades para a construção de vínculos entre as pessoas, que “são 

imprescindíveis para dar sentido a nossa existência”, tal como sugeriu Verdera, 

Sánchez e López (2012, p. 90). Essa autora também afirma que “não podemos 

sobreviver sem a existência de vínculos significativos e afetos compartilhados, que 
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constituem os elementos para construir a nossa identidade e satisfazer nossas 

necessidades culturais e sociais” (p. 90).  

A proximidade cotidiana contínua se apresenta ainda na participação intensa 

das famílias na escola, seja em “tarefas pedagógicas” (P5), “reuniões para passar 

questões de aprendizagem” (P5), ou em “mutirões durante o ano em que todo 

mundo colabora” (P4). Além disso, a convivência entre as famílias ultrapassa os 

muros da escola. Existe o incentivo por parte dos professores para que “as famílias 

se visitem, levem o filho do outro para dormir em casa” (P5). Esse envolvimento 

entre a família e a escola “acabou formando uma comunidade” (P5), que é 

sustentada pelos vínculos construídos nessas relações. Segundo Verdera, Sánchez 

e López (2012, p. 37), os vínculos que unem as pessoas são “ferramentas para que 

o ser humano desenvolva a confiança, em si mesmo e nos demais, necessária para 

ser capaz de pensar, sentir e atuar de maneira sensata para todos e cada um”. 

Esses vínculos também são essenciais ao desenvolvimento intelectual e moral das 

pessoas (p. 35). 

A análise da categoria revela que esse modo de proximidade entre 

professores, alunos e família forma uma comunidade de atenciosidade amorosa, 

que se mantém conectada por meio dos vínculos afetivos construídos nas relações 

que definem a qualidade da convivência naquela escola. Essa escola nos mostra a 

importância da proximidade cotidiana, contínua, baseada em interesse, atenção e 

afeto, para a construção da convivência. Essa proximidade é um elemento principal 

do cuidado ético (NODDINGS, 2005), capaz de orientar e significar as relações 

humanas e o próprio trabalho pedagógico da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse pelo tema desta pesquisa surgiu de duas experiências 

principais. De um lado, houve o contexto familiar. Educar dois filhos me 

proporcionou observar a relação entre crianças por muitos anos. Uma outra fonte 

desse interesse está relacionada ao meu trajeto profissional como pedagoga, ao 

longo do qual pude acompanhar situações envolvendo conflitos entre alunos nas 

escolas. Em todos esses contextos, minha atenção era atraída pelas tramas das 

relações humanas e sua dimensão moral, bem como pela importância de repensar a 

convivência na escola. E essas experiências e percepção me levaram a esta 

pesquisa. 

O percurso de realização desta investigação envolveu diversos desafios. 

Dentre eles, destacamos a difícil tarefa de compreender a ética do cuidado, 

particularmente as concepções encontradas na obra de Nel Noddings, que se tornou 

a principal autora do referencial teórico desta investigação. Outro desafio foi 

encontrar um entendimento conceitual sobre convivência escolar que fosse distinto 

das concepções presentes na literatura em língua portuguesa, pois estas nos 

pareciam considerar a convivência apenas sob a perspectiva dos seus problemas, 

de tal forma a sugerir que sua melhoria seria apenas uma questão envolvendo 

regras e limites. Para isso, ampliamos o nosso levantamento de fontes, explorando a 

literatura latino-americana, e encontramos teóricos que discutem a convivência 

escolar sob uma perspectiva conceitual que atendia às necessidades desta 

pesquisa. 

Esta pesquisa nos ensinou que é fundamental, para a construção da 

convivência entre os alunos, a presença do cuidado ético em todas as relações 

dentro da escola. Para que isso ocorra, observamos ser importante, por exemplo, 

que exista um diálogo verdadeiro. Ele é um alicerce para a construção da 

convivência, pois fortalece as relações, cria oportunidades de reflexão e avaliação 

das ações e desenvolve a escuta. Nele há um investimento moral e um modo de 

conexão baseado em responsabilidade e atenção ao outro. O diálogo verdadeiro 

ajuda a formar pessoas mais conscientes, autônomas e inteiras. E tais são aspectos 

que fazem muita diferença positiva na construção da convivência dentro da escola. 
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Também aprendemos sobre a importância da ação solidária na escola para 

a construção da convivência. Observamos, dentro da instituição pesquisada, 

diversas atividades em que os alunos prestam ajuda. São oportunidades para que 

eles desenvolvam senso de grupo e consciência de responsabilidade coletiva e para 

que possam praticar ações de solidariedade. Eles também praticam a reflexão ética 

nessas situações, e todas essas aprendizagens são importantes para a convivência 

na escola e no mundo. Encontramos menção a esse espírito de convivência 

solidária nas falas de diversos entrevistados. Há uma percepção, entre os 

educadores, de que a participação colaborativa dos alunos em atividades e eventos 

da escola, sejam simples ou muito importantes, contribui para que eles desenvolvam 

sentimentos valiosos em relação às pessoas e ao espaço físico. Por isso, tais 

oportunidades são intencionalmente inseridas em situações educativas da escola, 

como uma forma de educação moral. Entendemos que estas distinguem a 

construção da convivência ética naquela escola. 

Finalmente, devemos destacar uma terceira aprendizagem obtida por meio 

desta pesquisa. Esta se refere à importância da proximidade cotidiana contínua 

entre professores, alunos e família para a construção da convivência dentro da 

escola. Essa convivência próxima e prolongada é a chave da formação e da força 

dos vínculos interpessoais que ali se observam. Ela também possibilita que 

professores e alunos conheçam bem uns aos outros. Essa proximidade é um dos 

elementos principais do cuidado ético naquela escola. Ela ajuda a manter as 

pessoas conectadas por vínculos afetivos e está na base da formação de um senso 

de comunidade e de atenciosidade amorosa. A dimensão ética das relações é capaz 

de orientar e significar não apenas as relações de cuidado, mas todo o trabalho 

pedagógico da escola. 

Respondendo ao objetivo geral desta investigação, podemos considerar que, 

para os entrevistados, as práticas educativas de cuidado ético naquela escola 

englobam o diálogo verdadeiro, as atividades em que os alunos prestam ajuda 

solidária e a proximidade cotidiana contínua entre todos os envolvidos no processo 

educativo. Essas práticas promovem, entre outras capacidades, o exercício da 

reflexão, escuta, responsabilidade, atenção ao outro e senso de grupo. Além disso, 

são oportunidades reais para a formação de vínculos afetivos e da confiança. E tais 

aspectos são fundamentais à construção da convivência. 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DE PESQUISAS SOBRE ÉTICA DO CUIDADO 
E CONVIVÊNCIA NO PERÍODO DE 2005-2015 

 

AUTOR(A) TÍTULO TIPO ÁREA INSTITUIÇÃO ANO 

MARTINES, 
Elizabeth Antonia 
Leonel de Moraes 

O currículo possível na 
Educação Superior: estudo 
sobre o curso de biologia em 
uma universidade amazônica 

Tese Psicologia Universidade 
de São Paulo 

2005 

BARBOSA, 
Vanderlei 

Da ética da libertação a ética 
do cuidado: uma leitura a partir 

do pensamento de Leonardo Boff 

Tese Educação Universidade 
de São Paulo 

2006 

BARBOSA, 
Águida Arruda 

Construção dos fundamentos 
teóricos e práticos do código 
de família brasileiro 

Tese Direito 
Civil 

Universidade 
de São Paulo 

2007 

JURDI, Andrea 
Perosa Saigh 

A ética do cuidado e do 
encontro: a possibilidade de 

construir novas formas de 
existência a partir de uma 
brinquedoteca comunitária 

Tese Psicologia Universidade 
de São Paulo 

2009 

OLIVEIRA, 
Ronaldo Jorge 
Rodrigues de 

Possibilidades de uma poética 
Afro-ritualista em Educação 

Dissertação Educação Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2008 

SÉTUBAL, Hilana 
Cristina Rocha 

O cuidado e a ética do cuidado: 
um diálogo entre Leonardo Boff, 
Carol Gilligan e Nel Noddings 

Dissertação Filosofia Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte 

2009 

CARMO, Bruno 
Cine Ribeiro do 

Padrões morais, valores e 
conceitos empregados por 
alunos de Ensino Fundamental 
em discussões sócio-
científicas 

Dissertação Ensino de 
Ciências 

Universidade 
de São Paulo 

2010 

GOMES, Marilan 
Negrão Borges 
Luz 

A ética do cuidado na 
Educação infantil: um olhar 
diferenciado para a formação 
educacional integral da criança 

Dissertação Teologia Escola 
Superior de 
Teologia 

2011 

SANTOS, Diego 
Luz 

Democracia da informação no 
jornalismo em Salvador: ética 

do cuidado nos programas 
sensacionalistas da televisão e 
sua influência na opinião pública 

Dissertação Teologia Escola 
Superior de 
Teologia 

2011 

BRAUNSTEIN, 
Helio Roberto 

Ética do cuidado: das 
instituições de cuidado e peudo 
cuidado. 

Tese Psicologia Universidade 
de São Paulo 

2012 

CARVALHO, 
Eugenio 
Albuquerque de 

O trabalho realizado por ONGs 
em Iguatu-CE na perspectiva 
da ética do cuidado. 

Dissertação Teologia Escola 
Superior de 
Teologia 

2012 

GONÇALVES, 
Roberta Candeia 

Ética do cuidado e empatia: em 
defesa de uma meta ética 
sentimentalista para os direitos 
humanos 

Dissertação Ciências 
Jurídicas 

Universidade 
Federal da 
Paraíba 

2012 

FALCADE-
PEREIRA, Ires 
Aparecida. 

Ética do cuidado x ética da 
justiça: o olhar feminino de 

estudantes privadas de liberdade 

Dissertação Educação Universidade 
Federal do 
Paraná 

2013 

LUGUETTI, Carla 
Nascimento 

Movendo-se do que é para o 
que poderia ser: desenvolvendo 

um protótipo de modelo 
pedagógico do esporte para 
meninos residentes em áreas de 
vulnerabilidade social no Brasil 

Dissertação Ciências Universidade 
de São Paulo 

2014 
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SERRA, Maria 
Olilia 

Dos tempos sombrios ao 
cuidado com o mundo: a 

banalidade do mal e a vida do 
espírito em Hannah Arendt 

Tese Filosofia Universidade 
de São Paulo 

2014 

KUHNEN, Tania 
Aparecida 

O princípio universalizável do 
cuidado: superando limites de 
gênero na teoria moral 

Tese Filosofia Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 

2015 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 

1 Como é a convivência, em sala de aula, entre os alunos dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental? 

 

2 Como você percebe a convivência, no pátio da escola, entre os alunos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental? 

 

3 Como você descreve o seu papel, frente aos alunos, em relação à construção da 
convivência na escola? 

 

4 De que modo você fornece aos alunos orientações sobre convivência? 

 

5 Quais são as ações realizadas nesta escola que estimulam os alunos a cultivar 
relações de apoio mútuo? 

 

6 De que forma o diálogo é desenvolvido no cotidiano desta escola? 

 

7 Quais ações educativas realizadas por você promovem o desenvolvimento do 
afeto entre os alunos? 

 

8 De que forma são trabalhados os vínculos interpessoais nesta escola? 

 

9 Quais práticas educativas desenvolvidas por você que estabelecem relações de 
confiança, entre os alunos e destes com você? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Eu, Vanessa Kokott, e o Prof. Dr. Joe Garcia, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Tuiuti do Paraná, estamos convidando você a participar 

de um estudo intitulado “Cuidado Ético e Convivência nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”. Este estudo é importante para que se possa compreender a 

construção da convivência entre os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

entendendo que as práticas de cuidado ético desenvolvidas no cotidiano escolar são 

essenciais às relações interpessoais, bem como o aprofundamento teórico sobre a 

convivência na escola. 

a) O objetivo desta pesquisa é identificar as práticas educativas de cuidado ético 

exercidas por um grupo de professores e coordenadores para a construção da 

convivência entre alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

b) Caso você concorde em participar desta pesquisa, será necessário conceder uma 

entrevista à pesquisadora, Vanessa Kokott. Essa entrevista será agendada com 

antecedência, para melhor organização e respeitando a agenda de trabalho e estudo 

de todos os participantes. Ela ocorrerá na sala dos professores ou na 

impossibilidade desta, na Sala de música, locais devidamente apropriados e 

reservados, e levará aproximadamente 20 minutos. 

c) Os benefícios esperados com essa pesquisa se referem à produção de 

conhecimento sobre a convivência entre os alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como sobre as práticas de cuidado ético desenvolvidas no 

cotidiano escolar. Embora os participantes não recebam benefícios diretos com os 

resultados desta pesquisa, poderão contribuir para o avanço científico. 

d) A pesquisadora Vanessa Kokott, responsável por este estudo, poderá ser 

localizada na Rua joão Scandelari, 100B; também pelo telefone (041) 99941-0006 e 

pelo e-mail: vanekokott@yahoo.com.br,  para esclarecer eventuais dúvidas 

que você possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou 

depois de encerrado o estudo. 

e) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer 

parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado.  
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f) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 

autorizadas, no entanto, se qualquer informação for divulgada em relatório ou 

publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a sua identidade seja 

preservada e mantida sua confidencialidade. 

g) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um 

código, ou serão apresentados apenas dados gerais de todos participantes da 

pesquisa. 

h) Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você 

pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Tuiuti 

do Paraná, pelo telefone (041) 3331-7668. Rua: Sidnei  A. Rangel Santos, 238 Sala 

328 Bloco C. Horário de  atendimento das 13:30 às 17:30. 

 

Eu, ________________________________________________ li esse Termo de 

Consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em 

participar. A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento sem justificar 

minha decisão e sem qualquer prejuízo para mim. Eu receberei uma via assinada e 

datada deste documento. 

Tendo compreendido os termos acima, eu concordo voluntariamente em participar 

desta pesquisa. 

 

 

Curitiba _______ de __________________________ de 2016. 

 

 

_________________________________________________________ 

ENTREVISTADO 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

VANESSA KOKOTT 


