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RESUMO:  
Em um contexto filosófico, a Ética é o estudo do comportamento humano, 

avaliando se, o que é certo ou errado, de maneira racional e científica, 

diferentemente da moral, que se trata de algo prático, como princípios ou 

costumes que uma sociedade ou grupo rege, conforme sua própria concepção 

de o que é certo ou errado. Hoje em dia, muitas pessoas realizam ações 

antiéticas, e não se preocupam com a ética. Contudo, é preciso repensar sobre 

os valores e como poderíamos colaborar com a criação de um mundo mais ético. 

Devido a isso questiona-se: seria possível ensinar essa virtude, a ética, para as 

crianças e adolescentes? Como isso seria realizado na escola? A fim de cumprir 

os objetivos, primeiramente foram realizadas diversas pesquisas sobre valores 

éticos e como eles se formam nas crianças, especificamente conhecendo as 

teorias de Piaget e Kohlberg. Em seguida, foi aplicado um questionário para os 

alunos do 6º ao 9º do Colégio Interativa de Londrina, no qual foram obtidas 30 

respostas. A partir do qual foi possível perceber que a maioria das pessoas sabe 

o que é ética e que a acham importante e interessante, podendo, inclusive, existir 

como disciplina eletiva nas escolas. Após isso, buscou-se planejar uma aula que 

possibilitasse a reflexão e o aprimoramento ético. Devido a isso, foi realizada 

uma proposta de intervenção, que abarcava uma aula para os alunos do 8º ano, 

do Colégio Interativa, na qual foram discutidos alguns dilemas morais e pode-se 

refletir sobre o posicionamento ético dos educandos. Tais encontros buscam o 

aprimoramento moral, por meio de metodologias ativas.  
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INTRODUÇÃO 

Este projeto busca refletir sobre a ética e o seu ensino, investigando os 

motivos da perceptível ausência de ética nos dias de hoje e se é possível 

desenvolver um método de aprendizagem para que a educação moral seja mais 

efetiva.  

A Ética é uma área de estudo da Filosofia, que busca compreender os 

conceitos de certo e errado, bom e ruim em cada sociedade, sendo, portanto, 

teórica. A moral, por sua vez, se refere às ações das pessoas,  guiadas por um 

conjunto de princípios ou ideias que podem variar entre sociedades, épocas e 

contextos, designando dessa forma algo prático.  

O estudo da ética abrange vários temas urgentes, tais como violência, 

eutanásia, preconceitos de toda espécie (gênero, etnia, sexualidade, política), 

avanços científicos, esgotamento dos recursos naturais em prol dos avanços 

econômicos, etc.    

Ao se promover o ensino da ética na escola, bem como de seus temas 

correlatos, traria boas influências na vida pessoal, profissional e social do aluno, 

pois contribuiria para diminuir o desrespeito e a intolerância, construindo uma 

sociedade mais justa, honesta e igualitária para todos. 

Devido a isso se é pensado em um método de ensino no qual este 

resultado seja mais positivo: O ensino da ética a partir de metodologias ativas. 

Metodologia Ativa se trata do meio de ensino em que o aluno é o próprio 

mediador, e o principal responsável por seu processo de aprendizagem. 

Incentivando, desse modo, a capacidade de absorção de conteúdos de forma 

autônoma e participativa da comunidade acadêmica. Diferente das Metodologias 

Passivas, em que o docente (professor) protagoniza a educação, enquanto o 

aluno acompanha as matérias lecionadas pelo professor  por meio de aulas 

expositivas (PINTO, Diego de Oliveira. 2021). 

Este método de ensino ativo já é praticado há algum tempo, e um grande 

percurso foi o psiquiatra americano William Glasser que, com sua pirâmide de 



 

aprendizagem, mostra os meios em que o processo de aprendizagem ocorra 

com mais facilidade e eficiência, e os que não. E analisando sua pirâmide, os 

meios mais eficientes de ensino, que estão acima de 70% de eficácia, são 

aqueles de método ativo. 

 
Figura 1: William Glasser. Pirámide de Aprendizagem. 

Fonte: https://moonshotedu.com.br/expert-em-metodologias-ativas-de-aprendizagem/  
 

 

A ética trata aquilo do que é correto e incorreto para uma sociedade, num 

modo geral. Ela é responsável pelo estudo dos conceitos que influenciam o 

comportamento de uma pessoa, por meio dela as pessoas refletem sobre 

normas que consideram como certas e que devem ser seguidas, bem como 

valores que querem ter em suas vidas (BASTOS, 2017). Uma pessoa ética é 

aquela que age de forma civilizada é correta diante da sociedade, mesmo que 

isso não seja correto para ela (por exemplo, é errado ser racista no Brasil, então 

se ela é racista ela está sendo antiética, assim como se uma outra sociedade 

pensasse que é certo ser racista, ela seria ética). 

Pode-se apontar uma grande diferença entre a ética e a moral. A parte 

prática e a teórica, a moral refere-se a um conjunto de normas, princípios e, pode 

se dizer, regras comportamentais que são consideradas corretas ou incorretas, 

boas ou ruins de acordo com determinada época, cultura e contexto que um 

grupo social está inserido. (CUNHA, 2015). Ela se trata da parte prática do que 

é correto e incorreto, e que pode ser pessoal. Já a ética é sobre a parte teórica 

disso tudo, o estudo desses comportamentos, de modo a fazer um julgamento. 

https://moonshotedu.com.br/expert-em-metodologias-ativas-de-aprendizagem/


 

 
Figura 2. Valores Éticos. 

https://images.app.goo.gl/qWMMDnK3YHpvYEZf7  

 

Ensinar na escola o que é ética, como praticá-la e o porquê da importância 

dela, traria boas influências na vida pessoal, profissional e social de uma criança 

ou aluno. Ao entenderem isso, talvez, além de diminuir-se o bullying e 

desrespeito na escola, os alunos não seguiram só a ideia desconstruída social 

ou política, onde infelizmente ainda existe muito preconceito. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Compreender o que é ética e se é possível seu ensino na escola de forma 

ativa e atraente para os alunos.  

 

Objetivos específicos:  

 Compreender como é construída a moralidade nas crianças. 

 Avaliar o que os alunos do Colégio Interativa de Londrina sabem sobre a 

Ética, Moral e as suas diferenças.  

Criar e aplicar uma proposta de intervenção para os alunos do 8º ano do 

Colégio Interativa, a fim de verificar se os mesmos se interessam pelo tema e o 

consideram necessário.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Casos de falta de ética, assim como corrupção, desrespeito e violência 

fazem parte da rotina do brasileiro. Muitos afirmam que as pessoas deveriam ser 

mais honestas e pensarem no próximo. Contudo, grande parte dos nossos 

https://images.app.goo.gl/qWMMDnK3YHpvYEZf7


 

conhecimentos está ligado à escola, mas nela não é oferecido um momento para 

se refletir e discutir sobre valores. Em face disso, questiona-se: é possível 

ensinar ética para as crianças e adolescentes na escola? De que modo isso seria 

realizado para que os educandos se interessem e compreendam a importância 

desses ensinamentos em suas vidas? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, e portanto, se apoia em artigos, livros 

e sites para realizar sua fundamentação. A fim de cumprir os objetivos, 

primeiramente serão realizadas diversas pesquisas sobre valores éticos e como 

eles se formam nas crianças. Em seguida, estudou-se o que são  valores éticos 

e como eles se formam nas crianças, especificamente as teorias de Piaget e de 

Kohlberg. Após isso, busca-se planejar uma aula que possibilite a reflexão e o 

aprimoramento ético, vendo as possibilidades de aplicações de questionários 

com crianças (e/ou adolescentes), e quais as melhores maneiras para ensinar 

essas crianças, nessas aulas, seriam trabalhados alguns dilemas morais e 

situações onde podemos ver a falta ou a presença de ética. E por fim pensar 

como essas discussões poderiam colaborar com a criação de um mundo mais 

ético. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desenvolvimento moral de acordo com Piaget 

Em um contexto filosófico, a ética é o estudo do comportamento humano, 

avaliando se, o que é certo ou errado, de maneira racional e científica, 

diferentemente da moral, que se trata de algo prático, como princípios ou 

costumes que uma sociedade ou pessoa rege, conforme sua própria concepção 

de o que é certo ou errado.  

Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, 

um dos filósofos mais importantes do século XX, ele estuda a moral de forma 

biológica. Para ele, os valores morais das crianças são construídos a partir de 

uma convivência social diária, na base da observação, principalmente com 

adultos, o que é um processo que demanda muito tempo. E são também 



 

influenciados pelo ambiente vivenciado pelo indivíduo ao longo de sua vida. 

Piaget diz em seu livro que o desenvolvimento moral consiste em três fases, a 

Anomia, a Heteronomia e a Autonomia. 

A Anomia é o período de 0 a 5 anos de idade. Neste estágio as crianças 

não possuem consciência do certo e errado, e agem por emoção, e conduta de 

necessidades básicas, e quando são obedientes é por costume apenas. E são 

dependentes de alguém para realizar determinadas ações. 

A heteronomia (crianças até os nove ou dez anos) consiste em seguir o 

que é certo, se você não cumprir as regras, suas ações estão erradas, mesmo 

não sendo eticamente corretas, as crianças não teriam influência suficiente na 

moral dos adultos, também chamado de “moral da obediência”. 

Na autonomia, a partir dos 10 anos, a criança toma consciência dos 

porquês, porque é certo ou errado, e a partir daí pensam com autoridade em 

como agir. Sendo assim o último estágio da formação moral de um indivíduo. 

 

Desenvolvimento Moral de acordo com Kohlberg 

Lawrence Kohlberg foi professor em Harvard e na Universidade de 

Chicago. Ele se especializou na investigação sobre argumentação e educação 

moral. Foi influenciado pelas pesquisas de Jean Piaget sobre o desenvolvimento 

cognitivo, e criou o campo da psicologia “Desenvolvimento Moral”. Refletindo 

sobre o desenvolvimento cognitivo ele pensou que haviam 3 níveis com 6 

estágios: 

Pré convencional (punição e obediência, hedonismo ingênuo), 

Convencional (bom garoto/ boa garota e ordem social) e Pó Convencional 

(contrato social e consciência individual): 

Pré convencional: precisam ser impostas por uma figura de autoridade e 

obediência, só obedece por medo de ser punido ou recompensado, e ele pode 

pensar em maneiras de se “vingar” dos atos das pessoas, o que vai até os 9 

anos. 

Convencional: Precisam da aprovação social e se comportam de acordo 

com a sociedade, o medo da punição e recompensa ainda existe, mas o principal 

medo é ser mal visto pela sociedade. Vai dos 10 anos até o final da adolescência. 



 

E, os fins justificam os meios, então pode-se fazer o mal se for para uma causa 

considerada justa. Já na ordem social, acredita-se que o que está expresso nas 

leis é o certo (ou oq é ditado por autoridades sociais) 

Pós convencional: Compreensão ampla de justiça, o que é moralmente 

correto não é igual a lei sempre. Desde o fim da adolescência e a vida adulta, 

percebe as leis como instrumento de expressar a vontade da maioria e os direitos 

humanos. Mas quando as leis não expressam a vontade da maioria e direitos 

humanos, é válido desrespeitá-las. No fim, chegando à Consciência Individual 

são analisados os princípios éticos. O que não pode ser escrito com palavras 

como os 10 mandamentos ou leis. São princípios universais e abstratos de 

justiça. É um nível raro que poucas pessoas podem chegar, mas é o que todos 

nós deveríamos tentar. 

Com intenção de avaliar a conduta das pessoas e refletir sobre comportamentos 

hipotéticos dos alunos em algumas situações, foi aplicado em um questionário 

com alguns dilemas morais: 

Link do formulário aplicad: https://forms.gle/FXKds4CRyUHC2Yqx7 

 
Figura 3. Fonte: O próprio autor. 

O gráfico mostra que a maioria dos questionados são do 8º ano. 

 
Figura 4. Fonte: O próprio autor.  

https://forms.gle/FXKds4CRyUHC2Yqx7


 

Analisando o gráfico acima é possível perceber que 79,3% das pessoas 

impediriam o ato contra o bebê, enquanto 10,3% impediriam. E alguns 

impediriam talvez, podendo alguns, querer entender os motivos do ato para 

tomar uma decisão. Talvez, a grande maioria escolheu que salvaria o bebê pela 

razão pura de salvar vidas, quando não há pessoas infelizes (machucadas, 

mortas, etc) melhor, nessa hora os valores individuais morais de cada indivíduo 

foram mais importantes do que pensar em manter seu emprego e respeitar a 

cultura dos indígenas. 

 
Figura 5. Fonte: O próprio autor. 

É visível que a maioria dos entrevistados escolheu não torturar o 

prisioneiro, porém, muitos tentaram achar outras maneiras de solucionar a 

situação, o que mostra que eles preferem utilizar um meio termo, podendo tomar 

uma decisão de acordo com a situação do país e do prisioneiro. Mas de um modo 

generalizado, torturariam de uma forma não muito evasiva, sem intenção de 

maldade. 

 
Figura 6. Fonte: O próprio autor. 

O gráfico acima mostra os resultados de uma questão de dilema moral. 

É possível observar que a menor parte das respostas foram demonstrando que 



 

não mudariam o trajeto para salvar as cinco pessoas. Isso significa agir 

semelhantemente a ideia do utilitarismo, assim, a atitude mais correta seria a 

que resulta na felicidade para o maior número de pessoas.  

 
Figura 7. Fonte: O Próprio autor. 

O gráfico acima é mais um caso de análise de um dilema moral. Analisando o 

gráfico é possível perceber que a maioria dos questionados contariam a polícia 

o ocorrido com seu amigo, ou então convenceriam o amigo a contar a verdade, 

é considerada a maioria de respostas levando em conta que muitas pessoas não 

marcaram a alternativa “Conta à polícia” em busca de uma solução diferente, 

porém com o mesmo objetivo. Enquanto muitas pessoas também decidem não 

contar à polícia, porém levando em conta o fato anterior, ele acaba sendo a 

menoria. 

 
Figura 8. Fonte: O próprio autor. 

Analisando o gráfico é concluído que a maior parte dos entrevistados 

acham que o estudo da ética é necessário nas escolas. 



 

 
Imagem 9. Fonte: O próprio autor. 

79,3% dos questionados acham interessante uma possível eletiva de 

ética na escola, e eles realizariam uma matrícula. 

 
Figura 10. Fonte: O próprio autor. 

Foi perguntado aos questionados se eles consideram possível o ensino 

da ética, fazendo assim, com que alguém se torne mais ético, e 82,8% dos 

questionados afirmam que é possível, 17,2% acredita que talvez seja possível e 

0% acredita ser impossível. 

 



 

Figura 11. Fonte: o próprio autor. 

Foi perguntado aos questionados se eles se consideram justos, éticos e 

honestos, e analisando o gráfico, as predominantes respostas são que os 

questionados tentam ser justos, éticos e honestos, admitindo que ainda podem 

melhorar. 

Proposta de intervenção. 

A proposta de intervenção foi realizada no dia 27 de agosto de 2021 e se iniciou 

com a disponibilização do link do formulário com as perguntas. Os colegas 

levaram aproximadamente 8 minutos para responder por completo. Enquanto 

eles respondiam o formulário, foram lidas algumas das respostas, e foi possível 

perceber que grande parte dos questionados não sabiam dizer o que era ética, 

o que era moral e a diferença entre elas, mas houveram os que responderam 

corretamente.  

Muitos deles remeteram à ética com: empatia, ter respeito, possuir bons 

comportamentos, caráter, educação, padrões, entre outros.  

Algumas das respostas sobre o que eles entendem como moral é: define o que 

é certo e errado, ter bondade e honestidade, regras comportamentais, ações, 

intenções do ser humano, entre outros. 

Muitos não sabiam a diferença entre a moral, portanto não responderam, já 

outros disseram: ética é o ato e moral a regra, ética são padrões e moral as 

ações, a ética muda e a moral não, entre outros. 

 

 
Figura 12. Fonte: o próprio autor. 

 

Em seguida, foi iniciada a análise, onde foi lido e comentado em voz alta 

algumas das respostas, se estavam corretas ou incorretas. E então, se seguiu 



 

para os slides realizados no Canva, onde foram explicados os conceitos de ética, 

moral, amoral e imoral e a diferença entre cada um dos termos. 

 
Figura 13. Fonte: o próprio autor. 

Link do Canva: <https://www.canva.com/design/DAEniq7bUqI/xaCCPFyTus-
Q5Jqoy89jTw/view?utm_content=DAEniq7bUqI&utm_campaign=designshare&
utm_medium=link&utm_source=sharebutton>. 

 

Num terceiro momento, se explicou o que eram dilemas, e se realizou a 

apresentação e discussão dos dilemas, onde os colegas foram mais 

participativos e se empolgaram mais. 

 
Figura 14. Fonte: o próprio autor. 

 

Dilema 1- 

https://www.canva.com/design/DAEniq7bUqI/xaCCPFyTus-Q5Jqoy89jTw/view?utm_content=DAEniq7bUqI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEniq7bUqI/xaCCPFyTus-Q5Jqoy89jTw/view?utm_content=DAEniq7bUqI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEniq7bUqI/xaCCPFyTus-Q5Jqoy89jTw/view?utm_content=DAEniq7bUqI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


 

 
Figura 15. Fonte: o próprio autor. 

A maioria das pessoas responderam que se matariam para salvar o amigo, por 

causa da culpa, eles não aguentariam viver sabendo que causaram a morte de 

seu melhor amigo. É notável que muitas pessoas não pensaram em realmente 

SALVAR seu melhor amigo, e sim, em se livrar da culpa, o que é algo antiético. 

Dilema 2 

 
Figura 16. Fonte: o próprio autor. 

 

O mesmo que aconteceu com o último dilema se aplicou nessa situação. A 

maioria escolheu puxar a alavanca, alguns consideraram porcentagem, onde 

apenas existe 25% de chances de matar cinco pessoas e se caso ser puxada a 

alavanca é 100% de matar uma, e novamente consideraram a culpa pensando 

somente em si mesmos. 

  A conclusão tirada dessa discussão, foi que muitas pessoas da turma não estão 

sendo éticas. Porque eles não estão agindo conforme a consciência do que é 

ético, e sim, porque a culpa de não fazer o que é correto é maior. Porém 

houveram aqueles que tiveram atitudes éticas, pensando no maior bem maior, 

agindo de maneira mais racional do que emocionalmente. 



 

  Foi também concluído, em relação às partes teóricas da proposta de 

intervenção, que a Metodologia de Ensino Ativo é sim mais assertiva do que o 

passivo, de modo que quando foi iniciada a discussão dos dilemas os alunos foram 

mais participativos e interessados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este projeto tinha o objetivo de refletir sobre o que é ética e qual a melhor 

maneira de inseri-la na sociedade de forma mais assertiva. Para isso, foi 

aprendido o conceito de ética, e estudada a teoria de Kohlberg e de Piaget sobre 

o Desenvolvimento Moral de Crianças. Além disso, a partir dos questionários 

aplicados, se pode concluir que a maioria das pessoas sabem o que é ética e a 

acham importante. Podendo inclusive, existir como disciplina eletiva nas escolas.  

Também foi aplicada uma proposta de intervenção, baseada nos planejamentos 

de aulas desenvolvidos, na qual foram discutidos dilemas morais, onde se pode 

concluir que a maior parte das pessoas que participaram da proposta não tinham 

muito conhecimento sobre o que  é ética, que vem como uma contradição ao 

questionário anteriormente aplicado em outra etapa, podendo indicar que 

algumas delas estão enganadas sobre o seu conhecimento ou ignorância em 

relação à ética e a moral. 
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