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-Epígrafe- 

 

 

 “Meu coração está aos pulos! 

Quantas vezes minha esperança será posta à prova? 

Por quantas provas terá ela que passar? 

Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam 

entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo 

duramente para educar os meninos mais pobres que eu, 

para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus 

pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e 

eu não posso mais. 

Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança 

vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança 

vai esperar no cais? 

É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o 

aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus 

brasileiros venha quebrar no nosso nariz. 

Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao 

conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e 

dos justos que os precederam: "Não roubarás", "Devolva 

o lápis do coleguinha", 

" Esse apontador não é seu, minha filhinha". 

Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. 

Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca 

tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica 

ainda insiste: esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. 

Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do 

meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear: 

mais honesta ainda vou ficar. 

Só de sacanagem! 
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Dirão: "Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo 

o mundo rouba" e eu vou dizer: Não importa, será esse 

o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu 

irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a 

quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. 

Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. 

Dirão: "É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde 

o primeiro homem que veio de Portugal". 

Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal. 

Eu repito, ouviram? IMORTAL! 

Sei que não dá para mudar o começo mas, se a gente 

quiser, vai dá para mudar o final! 

 

(Só de Sacanagem - Elisa Lucinda) 
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RESUMO 
 

Feliciano, Elza Aparecida. O cuidado com o outro: reflexões sobre a ética do cuidado na 

escola básica. 2015. 39 folhas. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Filosofia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 

 
Este produto final apresenta o resultado do que se desenvolveu articulando o projeto anual 
da escola, considerando o conteúdo do currículo mínimo, e o tema da Olimpíada de Filosofia 
2015 (“O cuidado com o outro: que diferença isso faz para nossas existências?”). Primeiro 

apresentamos os objetivos e a história das Olimpíadas de Filosofia destacando seu caráter 
cooperativo e colaborativo. Em seguida, para justificar a pertinência e atualidade do assunto 
“cuidado com o outro”, recorremos a alguns textos filosóficos e ou não que discutem o tema. 
Além disso, buscamos também fundamentar nossa pesquisa fazendo um percurso 
bibliográfico sobre as distintas compressões em torno dos termos “ética” e “moral”, assim 
como as relações entre esses dois conceitos. Por fim, apresentamos alguns relatos e 

reflexões dos alunos acerca do tema. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Cuidado com o outro -  Ética do cuidado  -  Educação Básica - Olimpíada 
de Filosofia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sob a orientação do professor Paulo Malafaia (Unidade São Cristovão III), no 

âmbito do Programa Residência Docente/PRD-2015, foi desenvolvido, no período de 

abril a dezembro, no Colégio Estadual Manuel de Abreu/Niterói- RJ, com alunos do 

Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), o projeto “O cuidado com o outro: reflexões sobre a 

ética do cuidado na escola básica”. Essa proposta se desenvolveu articulada ao 

tema do Projeto Anual do Colégio Manuel de Abreu intitulado: “Ética: o papel da ética 

na vida das pessoas.” Esse projeto do colégio se inseria ao Programa de Leitura 

Escolar (PLE) da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC) e tinha como objetivo: 

 

 

Compreender a ética como referência para que os seres humanos em 
sociedade não se afastem da moralidade e se tornem mais dignos de serem 
chamados de homo sapiens; Conhecer os princípios éticos que nortearam a 
vida humana em sua história na terra; Investigar e avaliar a relação do 
homem com o planeta, na construção de um mundo melhor, respeitando e 
valorizando a natureza; Entender a tarefa de cada um e de todos, na 
contribuição para melhor qualidade de vida; Desenvolver ações didático-
pedagógicas que contemplem valores morais e éticos e que respeitem as 
diferenças culturais e étnicas na comunidade escolar, bem como ações que 
visem promover a educação ambiental e experiências que incentivem a 
sustentabilidade. (PLE-COLÉGIO MANUEL DE ABREU, 2015). 
 
 
 

Além de buscar trabalhar de forma articulada ao projeto da escola, nossa 

proposta de pesquisa-ensino-aprendizagem no projeto “O cuidado com o outro: 

reflexões sobre a ética do cuidado na escola básica” também considerou o conteúdo 

do Currículo Mínimo, especialmente o do 3º ano, que orienta, entre outros, 

desenvolver com os alunos algumas habilidades e competências tais como: 1) 

Refletir sobre a noção do saber ético. 2) Identificar os desafios éticos a partir de 

situações atuais, evidenciadas na mídia, no cotidiano, na escola, nas comunidades, 

na sociedade etc1
. 

                                                
1
  Cf. http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820 
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Somando-se ao exposto, buscamos refletir também em consonância ao tema 

da Olimpíada de Filosofia 2015 que foi: O cuidado com o outro: que diferença isso 

faz para nossas existências?. Esse tema “caiu como uma luva” para motivar a 

comunidade escolar a refletir acerca da ética relacionando-a com questões 

pertinentes ao cotidiano dos sujeitos envolvidos: professores, servidores e alunos.  

 O evento Olimpíada de Filosofia destina-se à participação cooperativa e 

colaborativa de professores e estudantes do Ensino Médio, preferencialmente, e 

consiste na realização de atividades didáticas de caráter filosófico, a partir de um 

tema geral, definido a cada ano.  

 
 

Tais atividades didáticas, inicialmente desenvolvidas nas escolas durante o 
ano letivo, são coordenadas, livre e criativamente, a partir do tema e dos 
subtemas da Olimpíada, pelos educadores inscritos, seja em turmas 
regulares, seja na modalidade de projetos ou, ainda, de forma 
interdisciplinar […] denominadas atividades pré-olímpicas, são preparatórias 
para a realização da Olimpíada de Filosofia, a qual consiste em um evento 
único no qual os participantes poderão interagir e aprender juntos a partir de 
atividades de cooperação investigativa

2
.  

 

 

No Estado do Rio de Janeiro, as olimpíadas de filosofia teve sua terceira edição 

neste ano de 2015. A primeira edição das olimpíadas neste Estado aconteceu em 10 de 

agosto de 2013, na Escola Sesc. O evento teve como tema central a questão: “Que 

conhecimento é possível numa era de incertezas?”. A segunda edição da olimpíada estadual 

de filosofia do Rio de Janeiro ocorreu no dia 23 de agosto de 2014, no Iate Clube de Rio das 

Ostras, tendo como tema "Qual o Caminho para a Reconstrução de Nós Mesmos?". Embora 

seja recente o caminho das olimpíadas entre os fluminenses,  

 

O movimento olímpico em Filosofia já tem mais de uma década. Em 1995, a 
Unesco, no marco do programa “Filosofia e Democracia no Mundo”, 
recomendou promover as Olimpíadas de Filosofia, tanto em nível nacional 
como internacional, a fim de estimular o interesse dos jovens por essa 
disciplina. Na América Latina realizam-se Olimpíadas de Filosofia em 
diversos países, como na Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e 
Colômbia […]. As Olimpíadas de Filosofia nasceram da convicção de que as 
questões filosóficas aparecem na vida de todas as pessoas e em todas as 
idades. Assim, elas precisam de um cuidado e um estímulo especial para 
não serem erradicadas violentamente do nosso cotidiano ou tratadas 

                                                
2
  Ver: http://filescola.blogspot.com.br/2015/06/viii-olifrs-olimpiada-de-filosofia-do.html> e 

https://olimpiadasdefilosofia2011.wordpress.com/a-olimpiada/ 
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superficialmente. Com um espírito de acolhimento das diferenças, as 
Olimpíadas pretendem convocar alunos para um exercício de investigação 
solidária, num clima que pretende ser não de competição, mas de 
colaboração e de estímulo para o pensamento. A idéia é de que a partir da 
proposta, processos filosóficos criativos sejam construídos através da 
interlocução, interação e participação autônoma dos ‘colaboradores’

3
. 

 

 Nesse sentido, motivada pelo PLE e pelo Currículo Mínimo do 3º ano, a ideia deste 

produto final é descrever as “atividades pré-olímpicas” realizadas no Colégio Estadual 

Manuel de Abreu/Niterói-RJ. Além disso, fazer uma reflexão sobre o conceito de ética, nossa 

relação com o outro e o cuidado. Concluindo com uma análise do processo de aceitação, 

participação e apropriação do tema geral trabalhado na e com essa comunidade escolar. 

 

 
 
2. OBJETIVOS  

 

O projeto “O cuidado com o outro: reflexões sobre a ética do cuidado na escola 

básica” teve os seguintes objetivos: 

 

 Propiciar um espaço reflexivo, de problematização da vida, de análise de alternativas 

e dilemas éticos pessoais e coletivo para busca de uma convivência melhor. 

 

 Articular estudantes, professores e a comunidade escolar em torno de valores como 

cuidado, atenção, solidariedade, justiça, paz, melhorando as condições de estudo, de 

vida e trabalho das pessoas. 

 

 Promover encontros de reflexão, rodas de conversas e troca de experiências 

propiciando a integração das pessoas de diversas áreas do conhecimento. 

 

 

 Desenvolver, conforme as olimpíadas de filosofia, a solidariedade investigativa. 

 

 Desenvolver habilidades de defender ideias, argumentar e trabalhar de forma 

cooperativa. 

 

                                                
3
  Idem (negrito no original). 
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  3. JUSTIFICATIVA 

Pensando no tema do cuidado, é importante diferenciar o “outro” e o “próximo”. Neste 

sentido, a leitura da Carta da Terra4 pode ser uma referência importante, pois como afirma 

seu preâmbulo “estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em 

que a humanidade deve escolher o seu futuro.” Isto é, devemos escolher entre formar uma 

aliança para cuidar da diversidade da vida e uns dos outros ou arriscar o nosso próprio fim, 

devido ao nosso estilo de vida que visa sempre a ter mais e mais. A busca desenfreada por 

poder, status, fama, dinheiro tem causado a nossa própria destruição e a destruição do meio 

em que habitamos. Em suma, 

 

 

A falta de cuidado no trato da natureza e dos recursos escassos, a ausência 
de cuidado com referência ao poder da tecnociência que construiu armas de 
destruição em massas e de devastação da biosfera e da própria 
sobrevivência da espécie humana nos está levando a um impasse sem 
precedentes. Ou cuidamos ou perecemos. (BOFF, 2014, p.48). 

 

 

Mas o que é o cuidado? Essa foi a primeira questão colocada para os alunos 

pensarem a partir do tema da olimpíada. Conforme Zoboli (2004, p.23) e Boff (2003, p. 91), 

a palavra cuidado de origem latina inclui duas significações básicas: a primeira deriva de 

cura ou coera e aponta para uma atitude de desvelo, de preocupação e inquietação pela 

pessoa amada ou por um objeto de estimação; a segunda, derivada de cogitare-cogitatus, 

significa colocar atenção, mostrar interesse, cogitar, pensar, revelar uma atitude de desvelo 

e preocupação. Sendo assim, afirma Elma Zoboli (idem), 

 

a filologia da palavra cuidado indica que cuidar é mais que um ato singular; 
é um modo de ser, a forma como a pessoa se estrutura e se realiza no 
mundo com os outros. É um modo de ser no mundo que funda as relações 
que se estabelecem com as coisas e as pessoas.  

 

 

Conforme Alexandre Costa (2009, p. 29), é muito comum que retomemos à fábula do 

Cuidado, de autoria de Higino, autor latino que viveu entre os séculos I a. C. e I d. C., 

quando temos como objeto de estudo esta questão, pois diz o seguinte: 

                                                
4
  A Carta da Terra é um documento redigido conjuntamente por vários líderes mundiais com a pretensão 

de valor da Declaração dos Direitos Humanos. Foi aprovada em 14 de março de 2000, na Unesco em Paris, 
depois de 8 anos de discussões em todos os continentes, envolvendo 46 países e mais de cem mil pessoas, 
desde escolas primárias até grandes centros de pesquisa, universidades, empresas e religiões.  
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Certo dia, Cuidado, passeando nas margens do rio, tomou um pedaço de 
barro e o moldou na forma do ser humano. Nisso apareceu Júpiter e, a 
pedido de Cuidado, insuflou-lhe espírito. Cuidado quis dar-lhe um nome, 
mas Júpiter lho proibiu, querendo ele impor o nome. Começou uma 
discussão entre ambos.  
 
Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam, Terra surge e lembra que ela é quem 
deveria dar um nome àquele ser, já que ele tinha sido feito da matéria de 
seu próprio corpo – o barro. Com isso, gerou-se uma discussão 
generalizada e sem solução. 
 
Por fim, para resolver a questão os três disputantes aceitaram  chamar 
Saturno, o velho deus ancestral, senhor do tempo, para ser o árbitro. 
Saturno decidiu, em seu senso de justiça, o seguinte: 
 
Você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá o espírito de volta quando essa 
criatura morrer. Você, Terra, forneceu-lhe o corpo, receberá o corpo de volta 
quando esta criatura morrer. E você, Cuidado, que foi o primeiro a moldar a 
criatura, acompanhá-la-á por todo o tempo em que ela viver. 
 
E como vocês não chegaram a nenhum consenso sobre o nome, decido eu: 
chamar-se-á homem, que vem de húmus, que significa terra fértil. 

  

 

A anedota acima serve não só para ilustrar nossa pesquisa, mas também para 

pensarmos um pouco acerca de algumas características do ser humano. Diferente de outros 

animais, o homem não sobrevive sem o cuidado. Desde antes de nascer ele precisa de 

acompanhamento médico, precisa de um especialista acompanhando-o passo-a-passo no 

seu desenvolvimento. Depois, nos primeiros anos de vida, requer ainda mais cuidado de 

seus responsáveis legais. Precisa que alguém o alimente, que forneça abrigo e higiene. 

Esse pequeno ser não sobreveviria se deixado sozinho, após o nascimento. O que não se 

pode dizer de outros animais, como o cachorro ou o gato, por exemplo.  

 Podemos afirmar, também, que em nossa cultura Ocidental, o cuidado está 

relacionado ao certo e ao errado; à ética e à moral. A já citada Carta da Terra e vários outros 

escritos de especialistas ou líderes mundiais insistem em chamar a atenção dos povos 

acerca de suas responsabilidades de cuidar do outro (pessoa, meio ambiente, animais etc). 

Em sua encíclica “Laudato Si: sobre o cuidado da casa comum”, o Papa Francisco diz: 

 

Vivemos já muito tempo na degradação moral, descartando a ética, a 
bondade, a fé, a honestidade; chegou o momento de reconhecer que esta 
alegre superficialidade de pouco nos serviu. Tal destruição de todo o 
fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na 
defesa dos próprios interesses […] e impede o desenvolvimento de uma 
verdadeira cultura do cuidado do meio ambiente. (FRANCISCO, 2015, 
p.181). 
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De acordo com Sousa, (2010, p. 25), a humanidade vive hoje uma verdadeira crise 

ético-moral. A verdade de fé, dogmática, que delineava o caminho da humanidade, até certo 

tempo atrás, foi sendo suplantada a medida em que a civilização foi se tornando pluralista e 

democrática. Com isso, agora, “o homem se vê desorientado e inseguro, não sabendo 

discernir o bem do mal, o certo do errado.” 

Neste dramático contexto, tornou-se ainda mais necessário discutir filosoficamente o 

que orienta as sociedades, o que nos faz agir deste modo e não de outro, em busca de um 

bem comum. Ao mesmo tempo, exige-se também uma formação de consciência 

remontando-nos ao Conhece-te a ti mesmo Socrático. “A formação da consciência exige 

aprendizagem dos valores e a capacidade crítica para termos nossa própria visão de mundo 

independente das ideologias dominantes.” (SOUSA, 2010, p. 34)  

Em nossa sociedade, levar vantagem em tudo é considerado, por alguns, um 

comportamento normal. Inclusive, em marketing, há uma famosa frase que diz – aqui 

fazemos qualquer negócio. Há também aqueles que consideram pequenas 

transgressões/corrupções como furar fila, falsificar assinaturas, receber troco a mais, 

desrespeitar lugar reservado no transporte público, subornar o agente de trânsito, copiar 

trabalho da internet, comprar monografias, entre outras coisas, como algo comum, que “todo 

mundo” faz.  

Nesse sentido, a sociedade que cultua valores negativos, ou permite que os sujeitos 

ajam buscando apenas a sua realização pessoal ou a do seu grupo, tem o poder de 

disseminar esses contravalores como forma de comportamento normal. “Essas formas de 

desvio moral exigem um alto grau de autonomia pessoal, de senso crítico e de força de 

caráter para resistir à força do processo de massificação”. (SOUSA, p. 34, 2010)   

E é a educação o principal meio de forjar os espíritos jovens para essa autonomia, 

senso crítico e força de caráter. Segundo Aranha e Martins (2009, p. 230), “a mais antiga 

educação em valores é a religiosa, que persiste ainda hoje. Baseia-se nas crenças em 

verdades reveladas, contidas em livros sagrados ou simplesmente transmitidas oralmente”. 

Mas outra tendência, em alguns ambientes sociais, é a formação de hábitos virtuosos cujos 

princípios podem ser encontrados na tradição grega, sobretudo por influência de Aristóteles.  

Por outro lado, o que se percebe também, na atualidade, é uma grande falta de limites em 

relação aos excessos nas relações e na vida privada, pública e profissional.  

Em vista da manutenção da vida em comum-unidade, os indivíduos devem buscar 

praticar atos morais considerados bons, corretos. Entende-se por “moralmente bom”, tudo 

aquilo que promove o bem comum. De fato, “muitas teorias éticas organizaram-se em torno 
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da definição do bom, na suposição de que, se soubermos determinar o que é, poderemos 

saber o que devemos fazer ou não fazer.” (VAZQUES, 1985, p.8)  

Além disso, na nossa sociedade, o comportamento correto é definido, como norma 

geral (e mesmo legal, muitas das vezes), por uma autoridade competente sob pena de 

punição. Essas normas, como as de trânsito, por exemplo, são determinadas por Leis e 

Códigos5. Elas visam frear certo comportamento humano, e são criadas de acordo com as 

necessidades e as condições fundamentais de vida do indivíduo e do grupo. Os indivíduos 

podem ser punidos ao desobedecê-las, se eles se comportam de modo nocivo ou 

prejudicando o outro ou a si mesmo.  

Segundo Castanheira (1995, p.14), a necessidade da existência de sanção ou 

castigo, se dá porque todo convênio ou regra sem a devida sanção não passa de palavras, e 

a negligência em suas aplicações determina seu desaparecimento gradual. Francisco, o 

Papa, ao escrever sobre a educação que se limita a informar e não consegue maturar 

hábitos de responsabilidade e cuidado diz:  

 

 

A existência de leis e normas não é suficiente, a longo prazo, para limitar os 
maus comportamentos, mesmo que haja um válido controle. Para a norma 
jurídica produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior 
parte dos membros da sociedade a tenha acolhido, com base em 
motivações adequadas, e reaja com uma transformação pessoal. 
(FRANCISCO, 2015, p.168). 

 

 

Para o pontífice, deveríamos assumir o dever de cuidar da criação, com pequenas 

ações. Não pela força da lei. A reação pessoal poderia ser a de assumir alguns 

compromissos consigo e com o outro como: evitar o uso de plástico e de papel; reduzir o 

consumo de água, cozinhar somente aquilo que se poderá comer; separar o lixo; apagar as 

luzes desnecessárias; partilhar o mesmo veículo com várias pessoas; não perder a 

oportunidade de uma palavra gentil, de um sorriso e, acrescento, de um “bom dia”, de um 

“obrigado”, de um “por favor”, de um “com licença” (Idem, p. 169). 

A partir do exposto, entendemos como um tipo de cuidado sensibilizar e educar 

crianças, jovens e adultos para o pensar bem e agir conforme princípios e valores éticos da 

comunidade, escola, empresa, clube etc., na qual se inseriu, para uma convivência melhor. 

Tal projeto educativo não significa simplesmente em uma chamada a adesão pura e simples 

ao pensamento alheio. Seja o pensamento do professor, do diretor, do chefe ou de qualquer 

                                                
5
  Infelizmente, muitas pessoas desconhecem seus direitos e deveres. Nesse sentido, considerando a 

Educação para o trânsito um direito de todos (condutores, passageiros e pedestres) o Código de Trânsito 
Brasileiro, no Capítulo VI, diz que esta deve ser promovida nos ensinos infantil, fundamental, médio e superior a 
fim de tornar o trânsito mais seguro, humano e funcional. 
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outro que não seja ele mesmo. Ao contrário, pressupõe que cada individuo adquira uma 

convicção firme acerca do certo e do errado ou do que posso ou não posso fazer a partir de 

conhecimento das consequências positivas e negativas na sua própria vida, na vida do outro 

e na comunidade em geral. Precisaria, portanto, da parte de cada sujeito uma vontade forte 

de sair da menoridade, isto é, de deixar que alguém “maior” que ele diga ou faça o que acha 

ser melhor. Em outras palavras, podemos dizer que, os sujeitos envolvidos nesse processo 

educativo precisam apropriar-se do conceito kantiano de esclarecimento. 

 

 

Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem de sua menoridade, da 
qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 
seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 
entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 
sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 
próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento [aufklärung] (KANT, 
1974, p. 100).  
 
 

  

Portanto, cada individuo deveria tomar a decisão e ter a coragem de pensar e 

agir de forma correta, mesmo que alguns ou muitos digam e façam o contrário. 

Nessa sociedade em que se está sempre competindo e, muita das vezes esta 

competição assume contornos prejudiciais, somos chamados a ser co-laboradores 

e, justamente, laborarmos, trabalharmos juntos para nossa própria sobrevivência e a 

sobrevivência do mundo inteiro. Para isso, como já foi dito, é preciso ter a coragem de 

“nadar contra a maré”, de ser considerado retrógrado, bobo etc. É preciso se decidir por ser 

você mesmo, agindo de forma consciente, coerente e fundamentada, sem a necessidade de 

que as leis e as pessoas, a todo momento, digam o que fazer nas diversas situações da 

vida. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste projeto usamos vários recursos didáticos como 

dinâmicas, apresentação de vídeos do youtube, documentários, curta-metragem, músicas, 

roda de conversa, produção de cartazes e pesquisa na biblioteca. Adotamos como 

metodologia de pesquisa-ensino-aprendizagem a busca por (re)criação de conceitos 

desenvolvido em quatro passos didáticos, conforme  explicitado por Silvio Gallo (2013, p. 
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94), a saber: sensibilização, problematização, investigação e conceituação. Essa será 

discriminada, em seu passo a passo, abaixo. Antes, porém, queremos dizer que durante a 

realização do projeto foram realizadas as seguintes atividades:   

 Exibição de curtas e vídeos do youtube acerca da ética e de atitudes que poderiam ser 

questionadas como sendo ou não éticas, inserindo-se no passo “sensibilização” da 

metodologia adotada; 

 Apresentação, análise e problematização de desafios éticos contemporâneos; 

 Idas à biblioteca com a professora regente e pesquisa no acervo disponível às 

principais obras acerca da filosofia e ética; 

 Seleção e leitura de alguns textos clássicos sobre ética; 

 Discussão e interpretação das leituras compartilhando-as com o grupo; 

 Confecção de cartazes para exposição na escola; 

 Rodas de conversa com convidados externos; 

 Participação na III Olimpíada Estadual de Filosofia 2015. 

 

A proposta metodológica apresentada acima tem também o pensamento dos 

franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992) como fundamento para a aplicação das 

atividades pré-olímpicas na escola. Esses autores dizem que a filosofia “é a disciplina que 

consiste em criar conceitos” (1992, p. 10-13). Nessa perspectiva deleuze-guattariana nos 

desafiamos a pensar também sobre o que é o conceito e como construí-lo. Dentre vários 

autores, no Brasil, que lidam com essa questão, o já citado, professor Silvio Gallo é que foi 

escolhido para fundamentar a aplicação de nossas aulas. Os seguintes tópicos explicitam, 

em detalhe, como fizemos:  

SENSIBILIZAÇÃO: 

AULA 1 (3º ano) 

- Verificação e distinção entre moral e ética; Através de juízo intuitivo, verificação do que os 

alunos entendiam por moral, imoral e amoral; Definição parcial destes conceitos; 

 Em seguida, foi feita análise de tirinhas da Mafalda, Calvin e Hobbes e outras, que abordam 

questões éticas/morais; Por fim, foi solicitado aos alunos pesquisar outras charges/tirinhas 

sobre o assunto. 

 Essas poderiam ser retiradas da internet ou feitas por eles. 
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AULA 2 (3º ano) 

-Apresentação do vídeo “O que é ética” – entrevista do Comediante Jô Soares feita ao 

Professor e Escritor Mario Sérgio Cortella. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=vjKaWlEvyvU>. 

PROBLEMATIZAÇÃO:  

- Problematizar o tema apresentando algumas situações atuais relacionadas a vida do aluno 

que podem ser eticamente desafiadoras.  Por exemplo: pegar uma caneta “emprestada” e 

não devolver; Ficar com o namorado(a) da ou do melhor amiga(o); Pegar 2 reais  na carteira 

da mãe/pai e não dizer nada; Colar ou copiar prova ou exercício do colega; Riscar o livro da 

biblioteca, jogar lixo no chão dentro da sala, riscar a carteira etc. 

- Nessa aula, cada aluno foi convidado a construir um desafio ético e sintetizar uma 

possibilidade de solução em, no mínimo, três linhas. 

AULA 3,  AULA 4 e AULA 5 ( 3º ano – consulta ao acervo da biblioteca) 

INVESTIGAÇÃO:  

- Leitura de fragmentos de textos clássicos dos principais filósofos da história da Filosofia 

com objetivo de elucidar “O que é ética/moral?”; “O que busca a vida ética?”; “O que é o 

bem comum?”; “O que é a felicidade?” etc.   

Obras pesquisadas: Livros didáticos; Dicionários, obras de alguns pesquisadores brasileiros 

e fragmentos de textos clássicos da obra: Marcondes, Danilo. Textos básicos de ética: de 

Platão a Foucault. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

Aula 3 – Discussão acerca do que é a conduta correta; Se a conduta ética depende apenas 

do medo de punição conforme o mito do “Anel de Giges” apresentado na República de 

Platão in: MARCONDES, p. 29; Ou, se a conduta correta é algo inscrito no coração de cada 

pessoa fazendo-o com que busque o bem e evite o mal. Sendo o conhecimento do bem e 

do mal um dom recebido de um Ser superior – Agostinho – In: MARCONDES, p. 50-57. 

Aula 4 – Leitura de fragmentos dos textos de Aristóteles - In: MARCONDES, p. 38-49. 

Resumo no quadro e discussão. 

Aula 5 – Discussão e confecção de cartazes em grupo (A ética); 
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Aula 6 – Leitura compartilhada do texto “Se há sempre escolha, o problema ético é: qual é a 

melhor opção? ”. Problematização de questões relacionadas ao cuidado ou não cuidado na 

comunidade escolar onde somos chamados a adotar uma postura ética. (Re)-Apresentação 

do tema da III Olimpíada Estadual de Filosofia 2015, o cuidado com o outro, como objeto de 

reflexão nas aulas. Criação de um grupo, “Alunos da prof. Elza”, no whatsapp para 

compartilharmos a feitura dos trabalhos e envio de vídeos e textos facilitadores e 

inspiradores do mesmo. Participação de pelo menos um aluno por turma. Esses se 

colocaram disponíveis para repassar os encaminhamentos das atividades para o whatsapp 

da turma deles. 

Aula 7 – Leitura compartilhada e discussão do texto “Carta da Terra” e do texto “Ethos que 

cuida” (Leonardo Boff) _ In: Ética e moral: a busca dos fundamentos. Rio de Janeiro: Vozes, 

2014. 

Aula 8 – Leitura compartilhada e discussão do texto “Liberdade”_ In: CASTRO, Manuela et 

al (org.). Convite ao Pensar. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2014.  

Aula 9 – Discussão e confecção de cartazes em grupo (A ética do cuidado com o outro). 

 AULA 1 a AULA 5 ( 1º e 2º ano) 

Investigação e Problematização de questões relacionadas ao cuidado ou não cuidado na 

comunidade escolar onde somos chamados a adotar uma postura ética. (Re)Apresentação 

do tema da III Olimpíada Estadual de Filosofia 2015, o cuidado com o outro, como objeto de 

reflexão nas aulas. Realizou-se pesquisa e entrevista acerca do cuidado com o outro; 

organização dos alunos em grupo; saída para pesquisa em instituições de saúde, asilo, 

praça pública (Campo de São Bento) e na comunidade escolar Manuel de Abreu com a 

colaboração de professores, servidores e alunos de turmas diversas; produção dos vídeos e 

cartazes. 

No decorrer das aulas, foi enviado para as turmas (ou representantes dessas), via 

WHATSAPP, o vídeo “O que é ética” – entrevista do Comediante Jô Soares feita ao 

Professor e Escritor Mario Sérgio Cortella. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=vjKaWlEvyvU> , bem como o texto Carta da Terra. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Para o embasamento teórico deste trabalho e das atividades pré-olímpicas realizadas 

na escola, buscamos analisar algumas concepções acerca do que se entende sobre ética e 

moral. Diante da impossibilidade de esgotar o assunto, buscamos apresentar distintas 

compreensões e relações entre aqueles dois conceitos.   

Por um lado, costuma-se atribuir à etimologia da palavra “moral” o termo latino mos ou 

mores, que significa “costume” ou “costumes”, isto é, conjunto de normas ou regras adquiridas 

por hábito; por outro, a palavra “ética” tem sua etimologia atribuída ao termo grego ethos, 

“modo de ser” ou “caráter”. Segundo Cortella (2014, p. 106), esse termo oriundo do grego, até 

o século VI. a. C. significava também “morada do humano”. Ethos era traduzido como o 

lugar onde habitamos, a nossa casa. Por isso, o dizer de alguns: “nesta casa não se faz 

isso”, “não se admite tal coisa”. Mas “morada”, conforme Boff (2014, p. 38), entendida não 

só fisicamente (com paredes e teto), mas existencialmente. 

Etimologicamente, ética e moral se relacionam enquanto forma de vida adquirida 

ou conquistada pelo homem. Desta forma, “[…] originalmente, ethos e mos, ‘caráter’ e 

‘costume’, assentam-se num modo de comportamento que não corresponde a uma 

disposição natural, mas que é adquirido ou conquistado por hábito” (VASQUEZ, 1985, p. 

14). Por isso, talvez, algumas vezes se vê os termos ética e moral serem tomados como 

termos equivalentes ou sinônimos. Contudo, não deveria ser assim. Essa compreensão 

atual que equivale os dois termos afasta-se da sua origem etimológica, e situa-se em planos 

distintos.  

Atualmente, dentre as várias definições, a ética pode ser entendida, para além de 

seu sentido etimológico, como um conjunto de valores e princípios que usamos para guiar o 

agir humano, a conduta moral. Daí que, segundo Cortella (2014, p. 106), a ética é um 

conjunto de valores e princípios que usamos para decidir sobre as três grandes questões da 

vida que estão no âmbito do querer, dever e poder. Já para Vazquez (1985, p. 11), a ética é 

uma 

 

teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou 
forma de comportamento dos homens, o da moral, considerado porém na sua 
totalidade, diversidade e variedade […]. O valor da ética como teoria está 
naquilo que explica, e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à 
ação em situações concretas […]. Não lhe cabe formular juízos de valor 
sobre a prática moral de outras sociedades, ou de outras épocas, em nome 
de uma moral absoluta e universal, mas deve, antes, explicar a razão de ser 
desta pluralidade e das mudanças de moral; isto é, deve esclarecer o fato 
de os homens terem recorrido a práticas morais diferentes e até opostas. 
(VAZQUEZ, 1985, p.11). 
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Mas o que é moral? Os mesmos autores supracitados podem ajudar na resposta. 

Cortella afirma que a moral é a prática de uma ética (2014, p. 107), e Vazquez que é a 

acatação livre e consciente, por uma convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, 

externa ou impessoal de um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são 

regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade (1985, 

p. 69). Além disso, segundo Castanheira (1995, p. 14), 

 

 

Apesar de haver em cada indivíduo uma reação instintiva contra regras e 
contra a obediência a qualquer autoridade, até hoje nenhum grupo, mesmo 
de bandoleiros, ou comunidade como, por exemplo, de um navio pirata, 
pôde existir sem as normas constrangedoras da moral […]. Se por uma 
parte elas molestam o indivíduo, por outra preservam e salvam a sociedade 
em que vive. Agem como um mecanismo de auto defesa e de preservação 
do grupo. Como os indivíduos só podem viver em função da comunidade, 
ficam assim compensados do sacrifício pessoal que fazem […], é 
moralmente bom tudo aquilo que promove, direta ou indiretamente, o bem 
estar social, o bem comum; tudo aquilo que completa a natureza e 
consegue a perfeição do indivíduo sem prejuízo de terceiros. 
 

 

Somos seres que necessitamos conviver uns com os outros e, para que a vida em 

sociedade fosse possível, foram criados, ao longo dos séculos, normas de conduta que se  

referem à nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Se esses direitos e deveres não 

estiverem situados dentro daquilo que queremos, devemos e/ou podemos, deparamos-nos 

com algum desconforto interior chamado problema moral ou ético. Os problemas morais e 

problemas éticos são aqueles que surgem nas relações cotidianas dos indivíduos como um 

dilema que tem de ser decidido. Esse imperativo é muito forte visto que não há a 

possibilidade de não escolher. Ainda que se escolha “não decidir”, isto já é uma decisão. 

Nesse caso, decide-se não decidir. 

Vazquez (1985, pp. 5-6) cita alguns exemplos de dilemas éticos. Abaixo, 

reproduzimos os mais significativos para este trabalho. 

 

1) Devo cumprir a promessa x que fiz ontem ao meu amigo y, embora hoje perceba 

que o cumprimento me causará certos prejuízos? 

 

2) Devo dizer sempre a verdade ou há ocasiões em que devo mentir? 

 

3) Quem, numa guerra de invasão, sabe que o amigo Z está colaborando com o 

inimigo, deve calar, por causa da amizade, ou deve denunciá-lo como traidor? 
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4) Com respeito aos crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra 

Mundial, os soldados que os executaram, cumprindo ordens militares, podem ser 

moralmente condenados? 

 

Não podemos nos eximir de nos defrontarmos com problemas práticos (ou desafios 

éticos) como esses enumerados. Sendo assim, para resolvê-los, “os indivíduos recorrem a 

normas, cumprem determinados atos, formulam juízos e, às vezes, se servem de 

determinados argumentos ou razões para justificar a decisão adotada ou os passos dados.” 

(VAZQUEZ, 1985, p. 7). Tudo isto permeia o agir humano, tanto individual como 

coletivamente.  

 
De fato, o comportamento humano prático-moral, ainda que sujeito a 
variação de uma época para outra e de uma sociedade para outra, remonta 
até as próprias origens do homem com ser social. A este comportamento 
prático-moral, que já se encontra nas formas mais primitivas de 
comunidade, sucede posteriormente – muitos milênios depois – a reflexão 
sobre ele. Os homens não só agem moralmente […] mas também refletem 
sobre esse comportamento prático e o tomam como objeto da sua reflexão 
e de seu pensamento. (Ibidem). 
 

 

Com o início do pensamento filosófico, essa teoria moral oriunda da prática moral 

passou a ser entendida na esfera dos problemas éticos. Entende-se ser bem distinta a 

função da ética e da moral. Se o problema do que fazer em cada situação concreta é um 

problema prático-moral, definir o que é o bom é problema teórico-ético, de competência do 

investigador da moral. (ibidem).  

Portanto, não se deve perder de vista que a função primeira da ética enquanto teoria 

é investigar e tentar explicar determinada realidade. Seu caráter prático, enquanto disciplina 

teórica, não a torna uma disciplina normativa, com a função de indicar o comportamento 

melhor do ponto de vista moral, ainda que algumas éticas tradicionais tragam em seu bojo 

essa concepção, transformando o investigador ético numa espécie de legislador do 

comportamento moral dos indivíduos ou da comunidade. (VAZQUEZ, 1985, p. 10).   
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RESULTADOS E CONCLUSÃO PARCIAL6 

 

 

 Ao iniciar a aplicação do projeto, na escola, em forma de atividades pré-olímpicas foi 

necessário um “acordo” com os alunos para que os mesmos aceitassem a fazer parte. 

Muitos desses alunos estavam preocupados mais em ter uma nota pela participação. Assim 

sendo, e como o projeto estava articulado ao conteúdo do currículo mínimo, passamos a 

considerar os trabalhos desenvolvidos como uma atividade avaliativa para aqueles que 

assim o desejassem. Com o decorrer das semanas, mesmo com a não obrigatoriedade das 

atividades, outros alunos foram se interessando em desenvolver algo relativo ao projeto. 

Dessa forma, com a participação voluntária, cada um deles foi se apropriando do tema 

abordado. Além disso, como eles nunca tinham ouvido falar acerca da olimpíada de filosofia, 

ficaram muito curiosos e interessados em participar do evento em si. 

Apresentamos como diferencial do nosso projeto o fato de que, embora apresentado 

um tema geral, o cuidado com o outro, cada aluno ou grupo de alunos podiam reelaborar 

acrescentando subtemas. Dessa forma, tivemos abordagens na área da saúde dos idosos, 

do bem estar e exercício físico dos jovens, do aleitamento materno, da responsabilidade de 

não sujar a via pública, da educação no trânsito etc. Como resultado, de um trabalho 

coletivo, surgiram diversas produções como: relato de experiência, redação, cartazes, 

vídeos. 

Concluímos e mostramos com os resultados das nossas atividades que práticas 

diferenciadas na escola e o desenvolvimento de trabalhos significativos com os alunos, não 

precisam exclusivamente do uso das tecnologias ditas novas, como o computador, lousa 

interativa, aplicativos de smartphone etc. Muitas vezes, a transposição didática bem feita só 

com o uso do quadro branco, ou com o uso de papel pardo, pilot e/ou cartolina pode fazer a 

diferença e ser tão ou mais útil do que muitas propostas ditas inovadoras.  

Portanto, caracterizamos esse projeto como uma experiência bem sucedida porque 

pudemos desenvolver nossa criatividade, driblar desafios, aprender com o outro, encarar o 

                                                
6
  Gostaria de mencionar que, numa perspectiva de rede onde saberes estão interligados, desenvolvemos 

a pesquisa/projeto “ O cuidado com o outro: reflexões sobre a ética do cuidado na escola básica” de modo que 
esta se atravessasse com os temas das pesquisas dos demais residentes de Filosofia do PRD/2015. Além disso, 
com o compartilhamento de saberes e práticas docente entre os professores do Colégio Pedro II e os 
professores residentes, desenvolvemos uma espécie de “seminários de orientação” com o professor supervisor 
Paulo Malafaia, no qual nossas pesquisas eram apresentadas aos colegas residentes e professores da 
instituição e disponibilizávamos esse espaço para abertura de debates e construções sobre os temas que 
estávamos pesquisando. Ao formamos uma rede de ensino e de aprendizagem que resultaram em trocas de 
experiências, de intervenções críticas e de laboratórios de estudo, experimentamos que tal processo foi de 
grande importância para o processo de construção da pesquisa e da prática docente. Desenvolvemos esta 
pesquisa acadêmica articulada ao projeto, cujos resultados estão sendo apresentados aqui. É importante frisar 
ainda que toda esta prática docente foi pensado para ser trabalhada na e com a comunidade escolar do Colégio 
Estadual Manuel de Abreu-Niterói/RJ. Pensamos em trabalhar com um tema que pudesse congregar tanto o 
interesse do professor residente quanto a dos discentes da escola básica. 
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novo e aprofundar conhecimentos. Enfim, as vivências compartilhadas com os alunos, os 

professores e os colegas foram muito importantes para repensarmos e ressignificarmos 

nossas práticas na educação básica. Somando-se a isso, penso que os discentes realmente 

envolvidos nesse processo tiveram uma oportunidade singular de repensar filosoficamente 

suas práticas em casa, na escola, na cidade e na vida. 

Segue abaixo alguns relatos ou fragmentos de relatos e concepções acerca do tema 

“o cuidado com o outro” escrito pelos alunos durante e/ou no final do projeto. Antes de cada 

relato farei uma breve análise, comentando-o. Por questões éticas da pesquisa, os nomes 

dos alunos serão preservados.  
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RELATOS E REFLEXÕES 

 

 

O relato 1 foi feito pela aluna B. G., do segundo ano. Sua reflexão gira em torno do 

cuidado na escola. Sobre a importância do diálogo e da simpatia para uma escola boa. O 

relato 2, feito pela aluna P. L., do primeiro ano, segue uma linha semelhante levantando a 

questão da prática do bullying como meio de autoafirmação. Além disso, ela discorre acerca 

da importância do respeito pelas  pessoas e o cuidado com a parte física da escola.  

 

Relato 1) 

 

 

 

 

Relato 2)  
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O Relato 3 feito pelo aluno R. R., do segundo ano, e o relato 4 feito pela aluna J.P. 

S., do primeiro ano, focaram suas reflexões acerca no cuidado na infância e na etnia. Falam 

de uma educação-cuidado desde a mais tenra idade para, na idade adulta, ser também 

cuidador.  

 

 

Relato 3) 

 

 

 

 

 

 

Relato 4) 
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O aluno B. F., do primeiro ano, abordou, no relato 5, a falta de cuidado no trânsito no 

Brasil. Uma não educação generalizada tanto por parte de pedestre quanto por parte de 

motoristas. O álcool, a droga, o dirigir sem ser habilitado, o não uso, pelo pedestre, da faixa, 

foi lembrado pelo estudante como questões necessárias a serem mais pensadas. 

 

 

Relato 5) 
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Em estilo de relato propriamente dito, a aluna D. N. no relato 6 e o aluno T. B. no 

relato 7, ambos do segundo ano, fizeram uma reflexão acerca dos trabalhos desenvolvidos; 

relatam suas experiências de pensar sobre e expõem possibilidades de mudança de 

mentalidades a partir do projeto “O cuidado com o outro”. 

  

Relato 6) 
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Relato 7)  

 

 

 

Seguindo a linha de pensamento do relato 6 e 7, o relato 8 da aluna P., do primeiro 

ano, traz a questão da significação do estudo da filosofia a partir do tema. Refletir sobre o 

mundo, sobre a realidade foi importante para a aluna ver sentido em uma disciplina que, 

para alguns, só fala de coisas inúteis.  

 

Relato 8)  
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Os relatos 9 e 10 escritos pelos alunos R. S. L e B. J. M., ambos do segundo 

ano, trazem uma reflexão sobre o futuro e as redes sociais. Apresentam a falta de 

preocupação com o amanhã como causa da falta de cuidado consigo mesmo, com o 

outro e diante do outro. A inconsequência juvenil é posta em discussão. 

 

Relato 9)  

 

 

 

 

 

Relato 10)  

 

 

 

 

 

O relato 11, da aluna L. R. L. S., do segundo ano, discorre sobre o processo de 

elaboração do trabalho realizado. Ela relata a pesquisa bibliográfica feita em grupo 

retomando a questão o que é cuidado e que foram a campo entrevistar pessoas. Esse relato 

mostra como algumas competências e habilidades foram necessárias para a feitura do 

trabalho em grupo.  
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Relato 11)  

 

 

 

 

 

Os relatos acima mostram um pouco, através da escrita dos próprios alunos, 

a apropriação feita por eles do projeto “O cuidado com o outro: reflexões sobre a 

ética do cuidado na escola básica”. Isso realmente foi apenas uma amostra de tudo 

o que foi realizado, com 12 turmas de filosofia, durante o processo. Além dessas 

produções tivemos ainda cartazes, história em quadrinhos, tirinhas etc.  

Reger isso tudo não foi fácil, mas não faltou criatividade e empenho, daqueles 

que aderiram ao projeto de fato, para a realização de cada etapa da pesquisa, 

ensino e aprendizagem, resultando nesse produto final. Registro aqui, mais uma vez, 

o meu agradecimento aos alunos que participaram e ao professor Paulo Malafaia 

que me orientou neste empreendimento. A todos fica o convite para ver outras 

produções no nosso blog de filosofia: www.filosofarnaescola.blogspot.com.br.  

http://www.filosofarnaescola.blogspot.com.br/
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ANEXOS  

ANEXO 1 -  CARTAZ OLIMPÍADA DE FILOSOFIA 2015 
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ANEXO 2 - CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NA III OLIMPÍADA DE FILOSOFIA 

DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

ANEXO 3 -   FOLDER CRONOGRAMA DO II SEMINÁRIO MULTIDISCIPLINAR DO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE. 
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ANEXO 4 - FOTOS DAS ATIVIDADES DO PROJETO REALIZADAS COM OS 

ALUNOS NO COLÉGIO MANUEL DE ABREU COM CULMINÂNCIA NA SEMANA 

DE ARTES. 
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