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Resumo 

O artigo defende a formação moral como uma missão da escola contemporânea. Procura 

estabelecer uma relação entre democracia e formação moral na escola a partir da visão 

conceitual de Habermas sobre o uso moral da razão prática. Quando se considera que a 

ação moral no mundo contemporâneo requer tanto uma ação reflexiva quanto uma 

vivência que permita incorporar uma visão universalista, nesse sentido a escola deve ser 

compreendida como uma pequena democracia. 

 

Palavras-chave: Formação moral; Escola; Democracia; Razão prática. 

 

Abstract 

The article defends the moral education as a mission of contemporary school. It seeks to 

establish a relationship between democracy and moral education in school from the 

conceptual view of Habermas on the moral use of practical reason. When you consider 

that moral action in the contemporary world requires both a reflexive action as an 

experience that can be incorporated a universalist vision in this sense the school should 

be understood as a small democracy. 
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Introdução 

As observações e os relatos cotidianos sobre a violência simbólica e física nas 

escolas além do desanimo escolar tanto de alunos como de professores chocam-se com 

os ideários em torno da educação. Mesmo diante desse cenário pessimista, 

compartilhamos uma esperança na educação para a melhoria das condições de vida, o 

que nos fez interrogar sobre a relação entre educação na escola e formação moral. 

É certo que a escola não é a única instituição social no processo de formação 

moral, mas conta, intuitivamente, com uma aprovação dos cidadãos na democracia 

moderna para garantir um desenvolvimento integral das pessoas, ou seja, a escola seria 

uma instituição social em que a educação integral do ser humano é sua única missão. 

Pode-se vê, por outro lado, já com as propagandas comerciais incluindo os 

processos de discriminação social, que as crianças e adolescentes são vulneráveis diante 

das forças econômicas e de modelos de vida individualistas. Entendemos que o 

compromisso da educação é justamente protegê-las e cuidar de uma formação humana 



integral. Contudo, as escolas enfrentam muitas dificuldades para cumprir uma missão de 

formação moral. 

  Nas nossas próprias experiências e nos relatos bibliográficos, a educação escolar 

atual parece fundada sobre uma dimensão apenas cognitiva, os outros aspectos da 

formação humana são colocados em segundo plano. Contudo, para que as opressões e 

violências a que somos submetidos sejam dissolvidas não se requer apenas uma 

compreensão técnica-científica do mundo. Mas se exige a capacidade de uma reflexão 

voltada para o mundo social e de uma ação moral. 

Se a relação entre educação escolar e formação moral torna-se um tema 

relevante na atualidade, aparece, por sua vez, um problema fundamental: se a formação 

moral não pode ser compreendida apenas como formação reflexiva sobre o que é o bom 

em termos individuais, como vincular a educação escolar com a formação para a ação 

moral que seja válida para todos? 

Não se trata apenas de um problema teórico sobre as possibilidades de vincular a 

escola com a ação moral, mas também de um problema histórico. Pois a escola tem-se 

apresentado segundo uma visão mecânica do mundo e do homem, além de seguir 

impulsos econômicos individualistas, que levaram a práticas pedagógicas incapazes de 

formar eticamente os indivíduos. O que nos permite desdobrar o problema na seguinte 

pergunta: como a escola deve ser concebida para que suas práticas pedagógicas possam 

de fato repercutir numa ação moral que encampe valores amplamente aceitos em um 

mundo pluralista e que, ao mesmo tempo, preserve as identidades dos sujeitos contra 

ações violentas?  

 A escola na modernidade assumiu um importante papel como instituição 

responsável pela formação tanto intelectual e técnica como também moral dos cidadãos 

(SCHNEIDER; LOCATELLI, 2013). Porém, entendemos que as exigências éticas 

contemporâneas colocam a formação moral como um grande desafio. Sabe-se que, além 

das tarefas para fundamentar uma moral em um mundo pluralista, tem-se ainda a 

dificuldade de fazer com que a moral seja de fato vivenciada nas relações humanas, para 

isso seria necessário um processo de formação. 

A relação entre a educação e a sociedade mostra-se estreita quando entendemos 

a educação como um processo de formação de atores que possuem uma vida social e 

política. Uma questão sobre a formação moral na escola liga-se, por sua vez, ao tipo de 



sociedade que desejamos. Lastória (2003, p. 434) levanta dentro dessa perspectiva a 

condição da própria educação exemplar: a “[...] educação exemplar também supõe, por 

sua vez, uma comunidade política já excelente”. 

Vemos este ponto como decisivo, pois significa que qualquer empreendimento 

na educação não conseguirá realizar sua finalidade, no caso, moral, se a nossa sociedade 

já não for moral, isto significaria que a educação por si mesma não seria capaz de 

modificar as relações políticas da sociedade. Ainda pior, a educação já seria em parte 

produto da sociedade em que se encontra. Mas resta perguntar: num quadro corrompido 

onde estaria o ponto de fuga para a educação?  

Concordando com Adorno, Lastória (2003, p. 437) entende que  

[...] se a possibilidade de levarmos uma vida correta ou justa escapa aos 

nossos horizontes concretos no presente, é porque a totalidade social, 

sobretudo no seu âmbito axiológico e normativo, vem se concretizando sob a 

égide da grande indústria da cultura de modo cada vez mais totalitário. 

 

Lastória (2003, p. 438), diante desse cenário, segue Adorno indicando algumas 

preocupações relacionadas aos atos educativos: 

[...] os educadores devem ter presente o processo de obsolescência da 

instituição familiar imposta pela fase atual do capitalismo. Isso porque a 

família como responsável pela formação dos hábitos nas crianças teria cedido 

à cultura midiática e à educação terceirizada (babás, creches etc.). 

 

 

[...] o desmantelamento das instituições públicas operado pelas políticas de 

âmbito nacional, em conformidade com os ditames econômicos decorrentes 

da chamada ‘globalização’, particularmente dos estabelecimentos públicos de 

ensino (LASTÓRIA, 2003, p. 438). 

 

Por fim, referente ao próprio ato educativo, Lastória (2003, p. 438) relembra 

Adorno quando nos alerta para dois aspectos: 

[...] a imprescindibilidade da reflexão acerca dos fatores irracionais inerentes 

ao ato educativo por parte dos atores nele envolvidos. Este aspecto nos 

coloca diante da difícil tarefa de elaboração do medo numa sociedade que 

deve, em grande medida, sua coesão justamente a esse tipo de sentimento.  

 

É interessante essa afirmação, pois o sentimento que nos ligaria não seria de 

solidariedade e de justiça, mas do medo, assim a própria educação seria a educação para 

o medo. E a ação decorrente seria o que Adorno chama de “[...] comportamento 

economicamente racional, isto é, condutas supostamente racionais impostas pela 

totalidade social mediante as quais os indivíduos abdicam de si mesmos para se 



conservarem socialmente” (LASTÓRIA, 2003, p. 438). Assim, por exemplo, a 

necessidade desta pesquisa sobre a formação moral para evitar que continuemos 

reproduzindo na educação uma formação para comportamentos economicamente 

racionais.  

 Diante disso, o objetivo deste texto é analisar a compreensão da escola como 

pequena democracia para a formação moral num mundo pluralista. Defende-se a 

hipótese da escola como uma pequena democracia, sendo entendida como responsável 

por uma formação pessoal. Isto é, a escola deve ser concebida de acordo com os 

princípios de uma democracia liberal para que ações pedagógicas encampem valores 

que possam servir como referencial para ação moral amplamente aceita, além de 

proteger a liberdade dos alunos como indivíduos diante da coerção dos papeis sociais e 

visões de mundo que suas comunidades podem exercer. 

A escola como pequena democracia funda-se, nessa perspectiva, como um lugar 

livre para a formação integral do ser humano, onde a prática pedagógica tem atenção 

para o desenvolvimento de ações morais dos próprios alunos, que os protejam de uma 

barbarização social. 

Segundo os estudos de Hoffe (2004), pode-se ver a necessidade da escola 

oferecer uma formação aos alunos que se submeta à democracia liberal, pois: 

a) as diferentes comunidades particulares estão submetidas à constituição 

federal democrática e liberal, e que, por sua vez, possuem interesse legítimo de 

sobreviver como democracia liberal; 

b)  há uma validade universal dos valores democráticos fundamentais para 

além das especificidades de cada cultura;  

c) no centro dos valores, está o ser humano individual (embora não isolado), 

o que impede à instrumentalização dos indivíduos para a comunidade. 

 

Para Höffe (2004, p. 476), é “[...] a comunidade que primeiramente serve aos 

seus cidadãos”. Desse modo, o filósofo está consciente de que a formação das pessoas 

deve ser garantida com plena liberdade, ou seja, a formação das pessoas não pode numa 

democracia ser limitada ou direcionada por concepções culturais ou religiosas, como, 

por exemplo, o papel da mulher e do homem, ao contrário, as pessoas devem ser 



consideradas como indivíduos antes de tudo, e somente depois, livremente, podem 

aderir ou não aos papéis culturais ou religiosos específicos de cada comunidade. 

Höffe elenca cinco dimensões de valores da democracia liberal que as escolas e 

suas respectivas administrações devem respeitar: 

[...] os valores econômicos, nominadamente, a possibilidade de cada um 

garantir seu próprio sustento (com Turnherr: também aqui a formação pessoal 

está em primeiro lugar e não a posição econômica); 

os valores gerais de qualquer democracia liberal, ou seja, direito, direitos 

do homem, justiça e tolerância; 

os valores eudaimônicos como prudência, competência crítica e 

autoconfiança; 

os valores especiais da democracia interna, como línguas e outros direitos; 

os direitos da cidadania global (HÖFFE, 2004, p. 477, grifo nosso). 

 

Em virtude do desinteresse, do marasmo e até mesmo da decepção, Höffe 

entende que a decisão pela forma apropriada para atender essas exigências é uma tarefa 

mais pedagógica do que filosófica. 

Mas ele destaca uma lição de Aristóteles expressa na Ética a Nicômaco, que as 

práticas pedagógicas não podem abrir mão.  Pois, de fato, nas séries mais avançadas 

podemos abordar os valores de forma direta, como numa discussão de ética e filosofia. 

“[...] Ponto de vista metodológico, porém, os valores não são um know that, mas um 

know how” (HÖFFE, 2004, p. 477).  

Significa que não se trata apenas saber quais são os valores e o que significam, 

mas que eles devem se tornar características da personalidade. Assim, não basta ler 

sobre justiça ou sobre a tolerância, mas devemos praticar constantemente atos de justiça 

e atos de tolerância para nos tornarmos justos e tolerantes. 

Höffe (2004, p. 477) lembra que “[...] a escola tem limites para exercitar o 

comportamento moral, pois os alunos já trazem as marcas da formação anterior e, além 

disso, recebem a influência das atividades ou passividades extra-escolares”. 

O filósofo também entende que  

[...] entre as possibilidades que restam à escola está um variado conjunto de 

recursos didáticos como histórias, filmes, encenações, mas, sobretudo, a 

forma como são ministradas as aulas, até mesmo as de matemática e de 

física. O estilo do ensino e o exemplo do professor e, não por último, a forma 

de administrar e dirigir a escola também (HÖFFE, 2004, p. 477). 

 

Assim, com Höffe (2004, p. 478) defende-se que “[...] apesar da assimetria entre 

professor e aluno, tanto as escolas superiores quanto as escolas de qualquer nível devem 

ser pequenas democracias”. 



  

Habermas: moral e razão prática 

Habermas oferece um quadro conceitual que permite pensar esses desafios 

colocados acima e justificar a perspectiva de uma formação moral tomando a escola 

como uma pequena democracia. 

O mundo contemporâneo enfrenta grandes desafios tanto no plano econômico 

como político e ético. Vemos que a desigualdade social ainda persiste, que o poder 

econômico desequilibra as relações sociais, que a política se tornou uma luta por mais 

poder e que as minorias são combatidas mesmo dentro de uma sociedade pluralista. 

Reconhecendo este cenário, Habermas é um filósofo contemporâneo que defende o “[...] 

conteúdo racional de uma moral baseada no mesmo respeito por todos e na 

responsabilidade solidária geral de cada um pelo outro” (2002, p. 7). Defende uma 

teoria moral cuja marca é um universalismo sensível para as diferenças. Trata-se, 

portanto, de uma compreensão de que o respeito para todos e cada um não se estende 

apenas para com as pessoas que nasceram no mesmo lugar que nós, mas também para 

os outros em sua diferença. 

Assim, Habermas oferece uma teoria moral que reconhece a necessidade de um 

ponto de vista moral que se guia pela “[...] ideia negativa da abolição da discriminação e 

do sofrimento, assim como da inclusão dos marginalizados, em uma relação de 

deferência mútua” (2002, p.7-8). Uma moral que possa atender essas exigências, como 

Habermas propõe, entende que a inclusão significa que as fronteiras da sociedade estão 

abertas a todos, considerando também aqueles que são estranhos um ao outro e que 

querem se manter estranhos. Isto é, trata-se uma teoria moral que é capaz de diferenciar 

entre uma ética que fica presa aos contextos de vida, que são plurais, e uma perspectiva 

propriamente moral, que projeta uma sociedade na qual todos, mantendo suas 

identidades culturais distintas, possam chegar a termo sobre quais normas, observado o 

cumprimento geral, podem receber o assentimento de todos para regular uma vida em 

comum. Desse modo, Habermas esclarece o sentido do dever moral em que a inclusão 

do outro não é apreensória. 

Aquele que se envolve em questões práticas pode se deparar, e com 

perplexidade, com a questão: o que devo fazer? (HABERMAS, 1999). Este “dever” 

ganha um sentido específico quando o problema prático é delimitado. Por exemplo: a) o 



que devo fazer quando o ônibus que uso para ir à UFES atrasa? b) o que devo fazer: 

Educação Física ou Pedagogia? Ou ainda: c) o que devo com aquele estranho que sente 

fome? Tratam-se, portanto, de diferentes sentidos do “dever”, que Habermas classifica 

como: a) problemas pragmáticos, b) problemas éticos e c) problemas morais. 

Habermas desenvolve uma teoria em que essas questões são colocadas por 

aquele que pretende resolvê-las racionalmente, assim a razão prática é apresentada 

conforme o uso que se faz dela na resolução de problemas. Habermas (1999) distinguiu 

as questões morais como questões pelo correto ou pelo justo, entendido como o 

imparcialmente universalizável. Questões éticas como questões pelo bom que, neste 

caso, não é imparcialmente universalizável, pois fica limitado para nós de uma 

determinada comunidade. E, questões pragmáticas como questões de escolha racional 

dos meios e ponderação dos fins, dentro da racionalidade meio-fim. Nestas questões, a 

razão prática aparece de diferentes formas específicas, visto que a vontade pode ser 

compreendida a partir de vários aspectos diferentes. 

Assim, a pergunta “o que devo fazer racionalmente?” tem sua forma pragmática 

quando indago com quais meios que estão a minha disposição posso usar para alcançar 

meus fins; tem sua forma ética quando questiono que pessoa eu sou e quero ser e como 

posso conduzir minha vida de forma que ambos concordem; e tem sua forma moral 

quando examino que norma todos teriam que seguir para conviver de modo justo, isto é, 

igualmente bom para todos, apesar dos interesses conflitantes. Assim, tem-se os 

respectivos aspectos: a) do que é adequado ao fim; b) do bom; c) do justo. Para cada um 

desses aspectos, corresponde um tipo de discurso: a) pragmático, b) ético, c) moral. 

Habermas (1999) esclarece que as questões pragmáticas colocam-se na 

perspectiva de um agente que procura, a partir de metas e preferências já dadas, os 

meios apropriados para a realização de seus fins, mas os próprios fins podem se tornar 

problemáticos. Então, não se trata apenas de escolhas racionais dos meios, mas também 

de uma ponderação das metas, contudo orientadas por valores éticos aceitos. Aqui a 

vontade do ator é determinada pelos interesses ou orientações de valor, mas é aberta 

para posteriores determinações apenas em relação a alternativas de escolha de meios ou 

a colocações de fins. A escolha fundamentada de técnica ou de estratégia de ação se 

realiza por comparações e ponderações que o ator pode fazer sob a perspectiva da 

eficiência. A ponderação dos fins orientados por valores e a ponderação dos meios em 



vista dos fins visam recomendações que relacionam as causas e os efeitos de acordo 

com as preferências de valores e fins. Essas recomendações tem a forma de um 

imperativo condicionado (se queres...deves...). Sua validade apoia-se no saber empírico 

que elas assumem. Elas são fundamentadas em discussões pragmáticas, nessas decidem 

os argumentos que ligam o saber empírico a preferências dadas ou fins estabelecidos. 

Habermas (1999, p. 104) coloca como exemplo a ponderação de quem quer entrar no 

ramo editorial: o ator poderia refletir se é mais oportuno fazer primeiro um estágio ou 

entrar diretamente para universidade. 

Porém, a situação muda caso a pessoa não tenha a menor ideia do que gostaria 

de fazer, aqui o ator precisa esclarecer que tipo de vida gostaria de levar, isso requer 

muitas vezes esclarecer que pessoa se é, trata-se de decisões vitais. Assim, Habermas 

(1999) destaca que as questões éticas surgem quando a pergunta “o que devemos 

fazer?” vai além da racionalidade meio-fim. Isso acontece quando os próprios valores 

orientadores são problemáticos. Preferências antagônicas expressam às vezes oposições 

de interesses que não podem ser superados no plano dos discursos, mas às vezes 

interesses duvidosos e orientações de valor estão de tal modo entrelaçados com a forma 

de vida compartilhada intersubjetivamente, isto é, com a comunidade a qual se pertence, 

que decisões de valores afetam uma autocompreensão coletiva não esclarecida. 

Questões ético-políticas colocam-se na perspectiva de membros que sobre questões 

importantes da vida (por exemplo, devemos liberar o uso de armas para os cidadãos?) 

querem ter clareza sobre que tipo de vida compartilham, que ideias deveriam projetar 

suas vidas em comum, por exemplo, coragem, lealdade. A questão ético-existencial: 

quem eu sou, e quem eu gostaria de ser, que modo de vida é bom para mim, remete a 

um “eu” plural modificando seu sentido. Isto é, a identidade de um grupo no qual os 

membros podem dizer enfaticamente “nós”, ela não é uma identidade do eu ampliado, 

mas seu complemento. O modo como nós nos apropriamos das tradições culturais e 

formas de vida nos quais nós nascemos ajuda a decidir sobre a pergunta sobre a nossa 

identidade: como nós nos reconhecemos nestas tradições culturais, quem somos nós, e 

como desejamos ser como cidadãos? 

 Trata-se de decisões de valores fortes, que resultam da autocompreensão política 

e cultural de uma comunidade histórica e como isso se transforma. Habermas (1999, p. 

105) nos diz que o esclarecimento sobre esta autocompreensão é feito por uma 



hermenêutica que se apropria criticamente da própria tradição, contribuindo, assim, para 

a certificação intersubjetiva das orientações autênticas de vida e convicções de valores. 

As questões éticas são respondidas com conselhos clínicos que se baseiam sobre uma 

reconstrução da vida de modo consciente e crítico. Nas questões éticas, decidem os 

argumentos que se apoiam numa autocompreensão de nossa forma de vida, transmitida 

historicamente. Nesse contexto, regulam as decisões sobre os valores, pelo fim absoluto 

para nós de uma conduta autêntica de vida. Trata-se de uma racionalidade hermenêutica, 

que opera na resolução das questões éticas, assim uma pessoa poderia responder com 

melhor fundamento sobre a escolha de um curso de educação física ou pedagogia se 

souber, com clareza, quem é e quem gostaria de ser. Assim as questões éticas são 

respondidas, geralmente, com imperativos incondicionais do tipo “Tens de escolher 

uma profissão que te transmita a sensação de ajuda para com outras pessoas”. 

 Com isso, entendemos que, nos discursos pragmáticos, o que se leva em conta é 

a adequabilidade das estratégias de ação sobre o pressuposto de que nós sabemos o que 

queremos. No discurso ético-político, nós nos certificamos de um quadro de valores da 

nossa tradição sobre o pressuposto de que nós ainda não sabemos o que propriamente 

queremos. Mas nestes discursos, podemos fundamentar projetos de vida à medida que 

eles são adequados aos fins e vistos no conjunto como bons para nós. Mas, argumenta 

Habermas (1999), uma fundamentação suficiente tem que ainda considerar outro 

aspecto, a saber, o da justiça, pois o fato de querermos um projeto de vida e aceitá-lo 

depende, por sua vez, se a práxis correspondente é igualmente boa para todos. Essa 

preocupação introduz o ponto de vista moral para compreender as questões morais. 

 Nas questões morais, a perspectiva pessoal de um determinado indivíduo é 

superada, pois agora não se trata mais do arbítrio de um eu, também a perspectiva do 

nós ético é deixada para traz, pois nesta “a regulação dos conflitos interpessoais de 

conduta resultantes de conjunto de interesses antagônicos não é ainda, neste contexto, 

um assunto relevante” (HABERMAS, 1999, p. 106). Aproximamo-nos da perspectiva 

moral logo que começamos a avaliar nossas máximas de ação quanto à sua 

compatibilidade com as máximas dos outros. Essa perspectiva é entendida por 

Habermas dentro da tradição kantiana. Desse modo, explica que as máximas são regras 

de ação situacionais (estilo de interação, a forma como lidar com os problemas etc.), 

mais ou menos triviais, pelas quais se orienta a prática habitual de um indivíduo. Com 



isso, as máximas liberam o indivíduo de refletir diariamente para uma tomada de 

decisão. Habermas (1999, p. 107) explica que elas constituem o plano de interseção da 

ética e da moral, visto que podem ser avaliadas quer do ponto de vista ético, quer do 

moral. Por exemplo, a máxima que me permitiria cometer ocasionalmente um pequeno 

delito pode não ser boa para mim, uma vez que não se sustenta com a imagem da pessoa 

que quero ser e que gostaria que os outros reconhecessem. A mesma máxima poderia 

ser considerada injusta, visto que o seu cumprimento geral, isto é, por todos, não é 

igualmente bom para todos. 

Desse modo, podemos compreender que as questões morais assumem um ponto 

normativo sob o qual nós examinamos como se pode regular nossa vida em comum no 

interesse simétrico de todos. Uma norma é justa somente se todos concordarem que ela 

pode ser seguida por qualquer um em situações análogas. Rompe-se, desse modo, uma 

perspectiva egocêntrica e eleva-se para além dos limites da comunidade a qual se 

pertence. 

A resposta das questões morais são obrigações morais, entendidos como 

imperativos categóricos ou incondicionais, ou seja, o dever moral não depende de fins e 

de preferências pessoais nem da meta de um projeto de vida comunitário. O que se deve 

fazer tem aqui o sentido de que a práxis correspondente é justa, e tais deveres são 

fundamentados em discursos morais. Os argumentos que decidem aqui são os que 

defendem os interesses capazes de universalização. 

 

Formação moral na escola 

 Se aceitarmos a relação sugerida por Lastória (2003), a saber, que a educação 

que temos depende da sociedade em que vivemos, poderíamos entender que não há 

como modificar a educação sem antes transformar a sociedade. No caso, teríamos uma 

sociedade contemporânea em que o comportamento predominante é aquele identificado 

como economicamente racional.  

Com Habermas, porém, o cenário é otimista. Ele mostra que já se encontra 

instalado no nosso modo de vida atual uma racionalidade prática cujo espectro pode ser 

compreendido pelo seu uso pragmático, ético e moral. Desse modo, a proposta de uma 

escola preocupada com a formação moral não é uma ficção ou utopia, mas uma 

possibilidade que já encontra seu saber expresso na prática racional. 



Levando em conta os esclarecimentos de Habermas sobre os usos pragmático, 

ético e moral da razão prática, pode-se compreender que a escola voltada para uma 

formação moral deve oferecer as condições para que os alunos possam primeiro pautar 

suas decisões por razões e, segundo, reconhecer os limites de uma posição egocêntrica 

para a resolução de conflitos de interesses antagônicos. 

Ora, o primeiro ponto requer uma prática pedagógica cuja relação com o 

conhecimento não seja meramente instrumental. Isto é, decidir por razões significa ter a 

capacidade de apresentar justificativa para outro, ainda que seja para você mesmo numa 

conversa interna. Se a prática pedagógica instrumentaliza o conhecimento, a relação do 

aluno com o saber é sempre externa, heterônoma. Trata-se de um saber já posto como 

válido, que deve ser apreendido ao modo de um instrumento para operar diferentes 

funções, como saber matemática para saber dar o troco, saber português para saber 

escrever um recibo, saber história para saber responder o vestibular. Isso é relevante, 

mas não mostra a dimensão intersubjetiva do conhecimento. 

Ao apresentar o conhecimento na escola, deve-se destacar as razões que o torna 

válido, isto é, justificado. Além disso, deve-se desafiar o aluno a avaliar essas razões. 

Ou seja, não basta absorver o conhecimento, tem que entrar numa prática 

argumentativa. Assim, entra em cena o outro para quem se oferece a justificativa. É 

certo que dependendo da série em que se encontra o aluno depara-se com limitações, 

desde que se esteja pensando em termos de uma argumentação que considere todo saber 

produzido pelo homem. Mas ainda que sejam séries iniciais, a prática argumentativa 

está presente, pois é inerente a comunicação. Desse modo, quando uma criança 

pequenina afirma que “quer beber suco de laranja porque gosta”, ela está apresentando 

razões, já se pode entender que se trata de um argumentar. É preciso lembrar que se 

trata de uma formação, ou seja, tem-se um percurso para a criança. E o que não pode 

faltar em todo o percurso, isto é, em todas as séries, é a primeira condição: estimular a 

apresentação de razões. 

Com isso, há uma segunda exigência, usar a prática argumentativa em situações 

onde a pergunta “o que devemos fazer?” abre-se a partir do ponto de vista moral. Neste 

caso, a escola deve assumir os problemas morais da nossa sociedade como conteúdo 

para a formação moral, permitindo que os alunos se posicionem racionalmente, de tal 

modo que a necessidade de apresentar razões leve-os a assumir um ponto de vista 



universal. Aqui, portanto, o outro deveria ser considerado na sua diferença para que a 

resolução do conflito pudesse ser entendida como igualmente boa para todos. 

Reconhecemos que este segundo aspecto é um exercício reflexivo. Ainda que 

seja uma prática argumentativa moral não se trata de uma ação moral de fato, como bem 

destaca Höffe (2004).  

Mas o que estamos defendendo é que a participação moral no nosso mundo atual 

também requer uma tomada reflexiva diante das normas e dos valores. De fato, temos 

normas morais em nossa sociedade atual, ainda que sob certa tensão com relação à visão 

de alguns povos, como é o caso das normas que representam os Direitos Humanos. É 

essa tensão que justifica a necessidade da abertura argumentativa. 

Apesar da tensão com outros povos, como os orientais, sobre a validade 

universal dos Direitos Humanos, tem-se que sua versão jurídica instala-se em regimes 

democráticos. Um Estado de Direito Democrático incorpora os direitos humanos como 

garantias fundamentais e, além disso, trata-se de um Estado em que a participação 

popular, a participação de todos, é o fundamento de sua legitimação. Aqui, portanto, 

tem-se um marco para a formação moral, considerando tanto as normas constitucionais 

com suas garantias, como a forma da participação. 

Nesse sentido, entendemos que a escola deve-se espelhar numa democracia. 

Significa que a escola deve respeitar os conteúdos constitucionais para a compreensão 

de quem é o aluno e também deve ter sua administração legitimada com a participação 

de todos os membros da comunidade escolar. Com isso, pensamos diminuir aquele 

déficit da prática argumentativa, isto é, pensamos em oferecer condições reais para a 

vivência num ambiente onde o conflito de interesses pode se manifestar e, a violência 

ou a força de um grupo não pode suplantar o outro. Mas o que deve valer é a resolução 

de conflitos em que garantias individuais tanto de participação quanto de preservação da 

identidade sejam protegidas. Vemos assim, que a escola como uma pequena democracia 

permite a seus membros uma adoção moral em suas visões de mundo e em suas práticas 

cotidianas.   
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