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RESUMO  

 

Para estudar sobre postura ética de um profissional da educação e sua influência no 
desenvolvimento das crianças e adolescentes é preciso entender o que é ética de 
forma geral, bem como o que é ética profissional, especialmente da área educação. 
Sendo assim o presente trabalho de pesquisa visa compreender o quanto a postura 
ética de um profissional da educação influenciará no desenvolvimento das crianças 
e adolescentes. Partindo do contexto de que os professores são agentes 
transformadores, em que além de ensinar conhecimentos científicos, previstos por 
currículos escolares, auxiliam na construção de princípios e valores que servem 
como referencial para seus alunos, então enquanto docentes carregam consigo a 
necessidade de formar o indivíduo como aluno e também como cidadão 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o minidicionário Houaiss (2001), ética é: “princípios de 

conduta, ciência da moral”. A ética não estabelece regras, porém, ela traz uma 

reflexão sobre ações dos indivíduos na sociedade, ações estabelecidas, pelos 

próprios membros da mesma ou de grupos sociais distintos. 

Ao observar que a ética está relacionada ao agir de acordo com os padrões 

pré-estabelecidos visando o bem ao seu próximo, observamos que ética no meio 

profissional classifica, o cumprimento de normas estabelecidas pela sociedade e por 

determinado grupo de trabalho, no entanto é possível identificar elementos 

universais que configuram a ética profissional, tais como responsabilidade, 

comprometimento, assiduidade, honestidade e competência. 

De acordo com Alencastro (1997), um dos campos mais carentes, no que diz 

respeito à aplicação da ética, é o do trabalho e exercício profissional, pois a 

sociedade contemporânea possui uma ânsia pelo acúmulo de bens materiais, e 

acabam por ter comportamentos que excluem relações éticas. O individualismo tem 

tomado conta das pessoas, que agem sob interesses pessoais a qualquer custo, 

afetando os indivíduos que os cercam. Neste contexto falar sobre ética profissional e 

entender os reflexos que as ações dos indivíduos causam sobre o outro, é 

extremamente importante, ainda mais quando se trata da formação de outras 

pessoas. 

Por tanto de acordo com Camargo e Fonseca (2006), ao refletirmos ética 

voltada aos profissionais da educação, ela precisa ser vista como norteadora do 

comportamento dos atores, das ações e atitudes que estes praticam no ambiente 

escolar, pois acreditam que esta seja uma poderosa ferramenta para a formação de 

cidadãos conscientes, críticos e responsáveis. 

Tendo em vista que o ambiente escolar desenvolve um papel fundamental 

na formação de indivíduos, tanto na alfabetização e construção de conhecimento 

quanto no desenvolvimento ético e moral, o profissional da educação muitas vezes 

torna-se um referencial na formação do caráter e na construção dos valores dos 



 

 
 

 
 

seus alunos. Sendo assim o presente trabalho discutirá sobre o quanto a postura 

ética do profissional da educação poderá influenciar neste processo. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Ao pensar em Ética, logo lembra-se também de moral, nesse sentido deve-

se compreender que são conceitos que estão entrelaçadas. De acordo com Cortella 

(2015, p. 110): “existem morais particulares, mas a ética é sempre de um grupo, 

sempre de uma estrutura maior [...]”, desta forma, você torna-se livre para escolher 

como agir, porém, é importante ressaltar que as consequências de suas decisões 

refletem no grupo como um todo, pois a ética esta voltada para o coletivo. 

Por muitas vezes quando o indivíduo encontra-se em uma situação de 

tomada de decisão, entra em conflito, designado como dilema ético, onde Cortella 

(2015) orienta a aplicar questões que servem para a vida humana, sendo elas: 

Quero? Devo? Posso? Ao realizar essas indagações, levando em consideração que 

temos princípios e valores que norteiam, e assim serão capazes de praticar escolhas 

pautadas nesses princípios e valores defendidos, protegendo a integridade. 

A integridade é um princípio ético, onde ser íntegro é ser justo e honesto. No 

momento de lidar com dilemas o indivíduo íntegro optará por proteger a dignidade 

da vida coletiva. 

Dessa forma, é preciso entender o que é ser profissional ético:  

 

A ética profissional está ligada à postura que se espera de um profissional, 
no exercício de uma determinada tarefa ou profissão. Ou seja, é a conduta 
que o indivíduo deve observar em sua atividade, no sentido de valorizar a 
profissão ou atividade laboral e bem servir aos que dela dependem. (SILVA, 
2012, p. 71). 

 

Então, no âmbito geral a ética profissional está relacionada ao agir de 

acordo com os princípios e valores estabelecidos pela profissão que exerce e o 

ambiente em que esse profissional está inserido. 

Diante disso observa-se a importância das profissões regulamentadas 

criarem um código de ética profissional: 

 



 

 
 

 
 

Os códigos de ética profissional também são chamados de códigos 
deontológicos, palavra que deriva do grego deon, que significa o que 
deve ser feito. O código deontológico é o conjunto dos deveres exigidos 
no exercício de uma determinada profissão, que se expressará em 
obrigações profissionais, ou seja, o que um profissional deve fazer e o 
que ele não pode fazer no exercício da profissão. (SILVA, 2012, p. 71). 

 

Na busca por códigos de ética que norteiam a conduta de um profissional da 

educação, foi possível identificar um código de ética do profissional pedagogo, que 

de acordo com a “Associação universitária de pedagogia do Brasil” (2009), traz a 

este profissional fundamentos e condutas que o orientam no exercício de sua 

profissão, pautados na legislação vigente. 

O Código orienta ao pedagogo que no exercício da profissão, deve pautar-se 

no respeito, na dignidade e na integridade do ser humano, objetivando o 

desenvolvimento harmônico do ser e dos seus valores, munindo-se de técnicas 

adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória da 

educação. O código prevê, inclusive, penalidades para a não observância das 

normas, que podem culminar com a cassação do direito de exercer a profissão.  

Por tanto, a profissão “professor” está amparada por um código de ética, 

onde permite entender melhor como deverá exercer sua profissão de forma ética, 

assegurando o bem aos outros em seu ambiente de trabalho, principalmente aos 

alunos assistido pelo mesmo. 

Nesse contexto, onde é preciso um código para nortear a postura ética de 

um professor, logo, é preciso discutir o quanto a postura ética desse profissional 

pode influenciar na vida social das crianças e adolescentes. 

Devries e Zan (1998, p. 35) afirmam que: 

 

Algumas pessoas julgam que a escola não deveria se preocupar com a 
educação social e moral, mas deveria centrar-se no ensino de temas 
acadêmicos ou na promoção do desenvolvimento intelectual. O problema 
com essa visão é que a escola influencia o desenvolvimento social e moral 
quer pretenda fazer isso ou não. Os professores comunicam continuamente 
mensagens sociais e morais enquanto dissertam para as crianças sobre 
regras e comportamentos e enquanto administram sanções para o 
comportamento das crianças. Por tanto, a escola ou a creche não são e não 
podem ser livres de valores ou neutros quanto a esses. Por bem ou por mal, 
os professores estão engajados na educação social e moral. 

 



 

 
 

 
 

Professores são agentes transformadores, em que além de repassar 

conhecimentos científicos, previstos por currículos escolares, transmitem princípios e 

valores que servem como referencial para seus alunos, pois enquanto docentes 

carregam consigo a necessidade de formar o indivíduo como aluno e também como 

cidadão. 

Diante dessas afirmações, Devries e Zan (1998), leva a entender que os 

professores precisam criar um ambiente sócio moral em suas salas de aula, a fim de 

motivar seus alunos a questionarem, analisarem e examinarem suas próprias 

convicções, ou seja, agirem de forma autônoma. Isso não significa que eles não 

terão algumas regras a serem obedecidas, porém o professor que busca ter um 

ambiente sócio moral apelará pelo cooperativismo do seu aluno, isto é, ao invés de 

exigir, ele irá sugerir. 

O sentido de cooperação dentro das salas de aula reduz a pressão para a 

obediência e traz resultados benéficos para o desenvolvimento infantil, tanto 

emocionalmente como intelectualmente, pois de acordo com Devries e Zan (1998, p. 

59): 

 

Emocionalmente, as crianças sentem aceitação e aprovação e podem 
responder à cooperação com uma atitude de cooperação, sentimentos de 
igualdade e confiança, e reflexão cuidadosa e ativa sobre as razões para as 
regras. Intelectualmente, a criança pode reagir com uma orientação ativa 
para ideias próprias e de outros, uma atitude de questionamento e avaliação 
crítica e motivação para pensar sobre causas, implicações e explicações. 

 

Assim como da mesma forma em que o professor pode influenciar no 

processo de desenvolvimento social das crianças, o mesmo também é um agente 

formador de opinião e incentivador ao pensamento crítico. 

Araújo e Yoshida (2009) trazem a reflexão de que uma das funções da 

escola é prestar serviços educacionais de qualidade, garantindo a permanência e o 

acesso dos alunos na escola contribuindo para a formação de cidadãos críticos, 

conscientes, atuantes, com objetivos e ideais, para os desafios do mundo moderno. 

É importante então que o professor busque capacitações que o auxiliem 

nesse processo, adequando às novas tecnologias e as novidades apresentadas no 



 

 
 

 
 

mundo atual, para conseguir oferecer ao aluno a oportunidade para construir e 

reconstruir conhecimentos à luz do pensamento reflexivo e crítico. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Diante do que foi exposto é possível afirmar que o professor tem papel 

fundamental na formação social e intelectual de seus alunos, podendo atuar como 

agente transformador, levando-os ao pensamento crítico, a formação de princípios e 

valores pautados na cooperação e instiga-los a serem pessoas melhores e 

preparadas para enfrentar os dilemas éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi apresentado nessa pesquisa, compreende-se que a 

postura ética profissional é norteada por um código de ética específico de cada área 

de atuação. Tais códigos fundamentam e determinam condutas que auxiliam no 

exercício da profissão, pautados na legislação vigente.  

Ao observar o código de ética do profissional pedagogo verifica-se que deve 

pautar-se no respeito, na dignidade e na integridade do ser humano, objetivando o 

desenvolvimento harmônico do ser e dos seus valores, afim de garantir uma 

educação de qualidade aos seus educandos. 

Compreende-se o ambiente escolar tem um papel fundamental na formação 

de indivíduos, e o professor é o principal agente nesse processo de ensino 

aprendizagem, pois além de alfabetizar e contribuir para a construção de 

conhecimento, também auxilia no desenvolvimento ético e moral dos educandos, se 

tornando um referencial para o mesmo. 

Neste sentido, é importante que o professor tenha uma postura ética e 

cumpra com as determinações do seu oficio de docente, que vai além do ensino dos 

conteúdos, buscando formar cidadãos críticos, reflexivos e autônomos na sua forma 

de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCASTRO, Mario; A importância da ética na formação de recursos 
humanos. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1997. Disponível em: 
<http://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/fitotecniatecnologiadealimentosesoci
oeconomia716/antoniolazarosantana/a-importancia-da-etica-soc-e-etica--2014.pdf>. 
Acesso em: 17 de Maio de 2018. Horário: 22h00. 
 

ARAÚJO, Paullyanne Leal de; YOSHIDA, Sonia Maria Pinheiro Ferro; Professor: 
Desafios da prática pedagógica na atualidade. Cuiabá: Revista Educação e 
Linguagem, 2009. Disponível em: 
<http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2009/11/03/outros/608f3503025bdeb7
0200a86b2b89185a.pdf>. Acesso em: 03 de junho de 2018. Horário: 19h00. 
 

ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PEDAGOGIA DO BRASIL. Código de ética do 
profissional pedagogo. São Paulo: Aunipedag.br, 2009. Disponível em: 
<https://portal.fasul.edu.br/MaterialApoio/Diario/Aula/2000311664/Codigo%20de%20
%C3%A9tica.pdf>. Acesso em: 16 de maio de 2018. Horário: 21h40min. 
 

CAMARGO, Edson Carpes; FONSECA, Jorge Alberto Lago; A ética no ambiente 
escolar: educando para o diálogo. II Seminário Nacional de Filosofia e Educação, 
2006, Santa Maria. Seminário Nacional da Filosofia e Educação: Confluências. 
Santa Maria: FACOS, 2006. Disponível em: 
<coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/021e4.pdf>. Acesso em: 16 de Maio de 2018. 
Horário: 21h30min. 
 

CORTELLA, Mario Sergio; Qual é a Tua Obra?: Inquietações propositivas sobre 
gestão, liderança e ética. 24ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
 

DEVRIES, Rheta; ZAN, Betty; A ética na educação infantil: o ambiente sócio-moral 
na escola. Trad. Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed,1998. 
 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

HOURAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; Minidicionário Houraiss da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 

http://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/fitotecniatecnologiadealimentosesocioeconomia716/antoniolazarosantana/a-importancia-da-etica-soc-e-etica--2014.pdf
http://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/fitotecniatecnologiadealimentosesocioeconomia716/antoniolazarosantana/a-importancia-da-etica-soc-e-etica--2014.pdf


 

 
 

 
 

LIBÂNEO, José Carlos; Pedagogia e pedagogos: Inquietações e buscas. Curitiba: 
Educar, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n17/n17a12.pdf>. Acesso 
em: 03 de Junho de 2018. Horário: 19h30min. 
 

SILVA, Édison Gonzague Brito da; Ética profissional. Alegrete: Instituto Federal 
Farroupilhas, 2012. Disponível em: 
<http://www.nre.seed.pr.gov.br/arquivos/File/guarapuava/eudcacao_profissional/etica
_prof2.pdf>. Acesso em: 16 de Maio de 2018. Horário: 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


