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Introducción al simposio 
El Simposio Auto organizado “Desarrollo de una formación integral en los docentes 

universitarios a través de casos específicos en diferentes universidades” que se describe en este 

documento está dirigido a presentar a través de ensayos (los ofrecidos por Valdemir Guzzo y 

Guilherme Brambatti Guzzo), así como de casos específicos (presentado por Eulalio Velázquez) 

donde se analizan los resultados de la implementación de estrategias en grupos de licenciatura, 

algunas de las necesidades y resultados de enfocar la formación docente y sus resultados a una 

concepción más crítica y ética. 

El primer ensayo, de Valdemir Guzzo, versa sobre la necesidad de formar a los profesores 

con una visión ética que permite entrelazar la teoría con la práctica, ofertando un abanico de 

posibilidades que pongan en juego el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes en 

formación. 

El segundo ensayo que se presenta es el del colega Guilherme Brambatti, quien habla de la 

importancia de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, sobre todo y en particular en 

los estudiantes de ciencias que requieren de un instrumental de pensamiento que les permita 

analizar los textos, las teorías y sus resultados a la luz de un enfoque crítico. 

En cuanto a la experiencia relatada por Eulalio Velázquez es resultado de la aplicación de 

los proyectos formativos en la asignatura en la Formación de Valores para la Escuela Primaria en 

la licenciatura de Educación que ofrece  la Universidad Pedagógica Nacional. 

Se considera que en su conjunto dibujan una necesidad en cuanto a la mejora en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, relacionados con la manera en que el docente debe abordar 

diferentes temáticas y sus posibles resultados.  
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Resumo 
O desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico é tido como um dos objetivos 

educacionais mais importantes. Pensar criticamente – isto é, demandar evidências e analisar as 

razões para se aceitar uma determinada ideia – implica rejeitar afirmações para as quais não existe 

boa fundamentação e, algumas vezes, em não considerar igualmente pontos de vista alternativos 

quando se procura o melhor entendimento para determinado assunto, seja ele na academia ou na 

vida cotidiana. No ensino de ciências, por exemplo, o pensamento crítico pode fazer com que 

ideias aceitas por muitas pessoas, como o criacionismo (design inteligente), não tenham o mesmo 

grau de consideração de teorias bem estabelecidas pela ciência, como a biologia evolutiva e, por 

isso, não sejam tratadas nas aulas de ciências, em qualquer nível de ensino. Assim, aparentemente 

a ideia de pensamento crítico pode entrar em conflito com outra meta bastante valorizada na 

educação, a abertura para novas ideias (open-mindedness). A abertura a novas ideias é uma 

expressão empregada muitas vezes para indicar uma inclinação ou tendência para se considerar 

seriamente ideias diferentes daquelas que alguém aceita, independentemente de haver boa 

fundamentação para elas, sendo assim um conceito aparentemente incompatível com o pensar 

crítico. O propósito do presente artigo é discutir como o pensamento crítico e a abertura a novas 

ideias não se constituem em ideias excludentes, mas em ideais complementares e importantes para 

a educação científica e a formação de professores em ciências.  

 

 

Abstract 
The development of critical thinking abilities is considered one of the most important aims 

of education. To think critically – that is, to demand evidence and analyze the reasons for 

believing in a certain idea – implies in rejecting claims for which there is no good grounding and, 

sometimes, in not considering equally alternative points of view when one aims at better 

understanding a determined subject, be it in the academia or in our daily lives. In science teaching, 

for example, critical thinking may imply that ideas accepted by many people, such as creationism 

(intelligent design), do not receive the same degree of consideration of well established scientific 

theories, such as evolutionary biology, and, because of that, these ideas are not studied in science 

class at any level of teaching. In this regard, the concept of critical thinking may apparently 

conflict with another valued aim of education: open-mindedness. Open-mindedness is an 

expression used in many occasions to indicate an inclination or tendency to seriously take into 
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account ideas that are different from those one accepts, regardless of the evidence available for 

them, and thus seems to be incompatible with critical thinking. The objective of the present paper 

is to discuss how critical thinking and open-mindedness do not constitute excluding ideas, but 

complementary and important aims for science education and the training of science teachers. 

 

 

I – O pensamento critico como ideal educacional 
O desenvolvimento de capacidades e disposições de pensamento tem sido considerado por 

muitos autores como um dos principais objetivos da educação (Dewey, 2011; Lipman, 1990; 

2008; Siegel 1990). As atividades educativas, segundo Lipman (1990; 2008) deveriam almejar o 

desenvolvimento de alunos capazes de pensar claramente, de dar razões que suportem as suas 

afirmações, e de solicitar razões antes de aceitar novas ideias. Siegel (2003) afirma que o bom 

pensar – isto é, o pensamento orientado por boas razões – é discutido na literatura educacional 

contemporânea sob o termo pensamento crítico. 

Mesmo que definido por diferentes autores, a expressão pensamento crítico abriga 

características e conteúdos comuns e que se sobrepõem, e isso permite que a sua definição possa 

ser entendida como normativa, fazendo com que o pensamento crítico configure-se como um 

objetivo educacional (Halpern, 2003; Siegel, 1989; 2003). Lipman (1988: 39), por exemplo, 

caracterizou o pensamento crítico como “o pensamento habilidoso e responsável que facilita o 

bom julgamento porque (1) é orientado por critérios, (2) é autocorretivo e (3) é sensível ao 

contexto”. Moore e Parker (2012) afirmam que pensamos criticamente sempre que nos orientamos 

pelos critérios das boas razões, das evidências e da lógica. Halpern (2003: 6) afirma que o 

pensamento crítico é “o uso de habilidades cognitivas e estratégias que aumentam a probabilidade 

de um resultado desejável”. A mesma autora sustenta que a expressão é usada para descrever o 

pensamento movido por propósitos, razões e direcionado a objetivos determinados (2003). 

A ideia de pensamento crítico está, portanto, ligada à racionalidade, já que o pensador 

crítico deve ser um indivíduo orientado por critérios e razões. Siegel (1989; 2003), por exemplo, 

afirma que alguém que pensa criticamente com relação a qualquer tema age racionalmente ao 

utilizar razões adequadas para justificar suas ideias e ações, e também ao estabelecer bons 

critérios para avaliar as razões apresentadas por outras pessoas para justificar suas afirmações ou 

ações. 

 

 

II – O pensamento crítico e a abertura a novas ideias (open-mindedness) 
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A defesa do pensamento crítico como um objetivo educacional parece ser incompatível com 

algumas concepções de outra meta educacional: a receptividade a novas ideias (open-

mindedness). De fato, considerando-se algumas das concepções populares sobre o significado de 

se “estar aberto a novas ideias”, elas parecem ser incompatíveis com qualquer tipo de bom 

pensamento. Law (2011) apresenta uma história ficcional que auxilia na compreensão de algumas 

percepções de open-mindedness. Na história, um personagem chamado Dave acredita fortemente 

que cães são espiões do planeta Vênus, e que os cães alienígenas estão planejando invadir a Terra 

e dominar o nosso planeta. Os amigos de Dave, Mary e Pete, tentam dissuadi-lo daquilo que eles 

consideram uma ideia tola, apresentando argumentos contra os pontos de vista de Dave. Mary e 

Pete falam sobre a ausência de evidência para sustentar as alegações do amigo: não existem 

ferramentas de comunicação que os cães terráqueos poderiam usar para falar com seus 

companheiros venusianos; os cães não são fisicamente capazes de pilotar uma nave espacial; 

Vênus tem uma atmosfera muito quente, e nenhum ser vivo conseguiria suportá-la, e assim por 

diante. Cada argumento apresentado por Mary e Pete é objetado por Dave, que apresenta novas 

ideias para responder a essas objeções à medida que a discussão prossegue. Deve-se notar que os 

argumentos apresentados por Dave não se constituem em boas evidências em resposta às críticas 

de seus amigos: de acordo com ele, não é possível detectar os transmissores que os cães possuem; 

os cães venusianos podem viver naquele planeta porque eles evitam a sua superfície; eles têm 

naves espaciais que podem ser controladas pelas suas patas, etc. Mesmo assim, Dave estaria certo 

se acusasse os seus amigos de serem pessoas de mente fechada, considerando que Mary e Pete 

parecem se recusar a ouvir atentamente a seus argumentos? 

Se a expressão “estar aberto a novas ideias” (open-minded) for entendida como uma 

“disposição em ouvir, pensar a respeito, e aceitar ideias diferentes”73 – como é apresentada na 

sexta edição do Oxford Advanced Learning Dictionary of Current English, possivelmente o 

dicionário de inglês mais usado por pessoas que não têm esse idioma como língua-materna – a 

resposta é positiva, ou seja, Dave está provavelmente certo em dizer que seus amigos são pessoas 

de mente fechada (assumindo que essa expressão seja o antônimo de open-minded). 

A definição acima mencionada é muito popular, e é posta em ação por pessoas que 

promovem a pseudociência, ou temas pseudocientíficos que são expostos ao público geral como 

se fossem boa ciência (Law, 2011). Alguns defensores de ideias pseudocientíficas argumentam 

que temas como o design inteligente (criacionismo) deveriam ser ensinados em escolas como uma 

alternativa à biologia evolutiva. “Apresente a alternativa”, eles dizem, “e deixem os estudantes 

decidirem qual ideia aceitar”. Se não, o argumento continua, os estudantes serão introduzidos a 

                                                           
73 “willing to listen to, think about or accept different ideas” 
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uma visão muito estreita da ciência – e do mundo, em termos gerais –, uma visão que pode 

desencorajar a abertura a novas ideias. Não interessa aos proponentes do design inteligente se as 

suas ideias carecem de evidências sólidas, e se elas são melhor defendidas da mesma maneira que 

Dave faz com os cães venusianos contra um escrutínio crítico. 

“Ter a mente aberta significa que alguém não aceita uma certa conclusão como dogma, mas 

como uma tentativa de explicação e em proporção à evidência disponível”, escreve Pigliucci 

(2010: 170), que complementa: “assim, a teoria científica da evolução é o que uma mente aberta 

deveria aceitar, considerando que ela é fortemente amparada pelas evidências empíricas 

disponíveis”. Portanto, ter a mente aberta significa estar disposto a aceitar novas ideias, 

considerando que existem boas razões que as sustentem. Ter a mente aberta é pensar criticamente, 

baseando afirmativas em boas razões e boas evidências. A abertura a novas ideias não pode ser 

resumida a um exercício de retórica, como o que Dave fez quando defendeu sua posição – uma 

situação na qual qualquer ideia é considerada um argumento válido contanto que se demonstre 

eloquência suficiente para persuadir o interlocutor. 

 

 

III – A abertura a novas ideias no ensino de ciências 
De acordo com Hare (1983), a abertura a novas ideias não está ligada a uma propensão a 

aceitar qualquer afirmação, mas em uma atitude que envolve a disposição a avaliar e a revisar 

crenças. A aceitação ou rejeição de uma determinada ideia, escreve esse autor (1983; 9), está 

relacionada à sua avaliação à luz das evidências e da razão. 

Na educação em ciências (e na educação geral), ser um indivíduo de mente aberta significa 

aceitar a autoridade dos argumentos ao invés de argumentos de autoridade (Demo, 2010). Quando 

confrontado com um melhor argumento, isto é, com um argumento que é amparado por melhores 

evidências do que aquele que um indivíduo aceitava anteriormente, a disposição para aceitar 

novas ideias deveria levar esse indivíduo a reconsiderar a sua posição, e eventualmente mudar de 

ideia. Se não há nenhuma boa razão para se aceitar uma determinada ideia (“cães são do planeta 

Vênus”, por exemplo), uma pessoa de mente aberta deveria rejeitá-la. É por isso que os amigos de 

Dave não poderiam ser considerados pessoas de mente fechada – e nem aqueles que se opõem ao 

ensino de ideias como o design inteligente em aulas de ciências. Quando se considera as 

evidências com relação à evolução dos organismos vivos, por exemplo, o consenso atual da 

comunidade científica é que os animais, plantas, e qualquer outra entidade biológica, evoluíram 

por um processo natural. Negar isso significa ter uma mente fechada. 

A ciência trabalha com evidências e pensamento claro. A educação em ciências deveria 
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seguir o mesmo padrão. O que é ensinado nas aulas de ciências, nas escolas e universidades, 

deveria refletir o melhor conhecimento que a ciência possui até o momento (Pigliucci, 2000). Isso 

não sugere, obviamente, que a ciência tem respostas definitivas a respeito de como o mundo 

funciona. O que isso indica é que algumas ideias são melhores que outras, e a diferença entre uma 

ideia boa e uma ruim é a evidência a favor da primeira. A educação em ciências, para incentivar a 

abertura a novas ideias, deveria reforçar o pensamento crítico, isto é, enfatizar a importância das 

razões e evidências não somente nas atividades científicas, mas em todos os aspectos da vida dos 

estudantes. 

 

 

IV – O pensamento crítico e a abertura a novas ideias nas salas de aula 
A implementação de uma cultura do pensamento na escola, escreve Lipman (1990: 45), 

começa com a formação de professores preparados para tal objetivo. Assim, a preocupação com o 

desenvolvimento de habilidades e disposições de pensamento crítico, e da atitude de abertura a 

novas ideias, deve começar nas universidades, nos cursos que formam professores para o Ensino 

Básico. 

Com relação à formação de professores de ciências, Siegel (1990: 112-113) sugere uma 

educação científica pluralista, que enfatize a apreciação de evidências e que trate também da 

filosofia da ciência ao proporcionar aos futuros professores de ciência a discussão de assuntos 

referentes à natureza, ao papel e à avaliação de razões na ciência. Dessa forma, a universidade 

desenvolve nos professores as ferramentas intelectuais que eles utilizarão com seus alunos no 

Ensino Básico, e que possibilitarão a autonomia necessária para que os estudantes possam pensar 

criticamente a respeito dos mais variados temas, na escola e fora dela, e também manter uma 

atitude racional de abertura a novas ideias.  
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Resumo 
A formação de professores remete a pensar a identidade profissional e conduz a pesquisar o 

papel do professor na construção dos seus saberes, na construção da escola, na construção da 

sociedade indicando diretrizes, apontando caminhos, indicando ações e buscando soluções para os 

problemas da educação  em uma época em que, gradativamente, a sociedade vem perdendo 

parâmetros éticos. A formação de professores não tem hoje apenas o objetivo de preparar 
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mecanismos para alcançar o conhecimento, mas pensa o papel ético, político, social da ação 

docente a partir das relações que se estabelecem entre educação e sociedade. Essas concepções 

sobre a educação têm influenciado nas mudanças sociais ocorridas nos últimos anos e trouxeram 

outros e diferentes conceitos em todas as frentes do conhecimento. A formação estabelece o 

vínculo com a promoção consciente dos indivíduos, compreendendo a dimensão da tarefa 

educativa na aproximação de teorias e práticas, determinando novas formas de perceber as esferas 

do trabalho educativo. A formação com fundamento ético remete aos conceitos de que educar 

toma o sentido de promover ações no diálogo, na práxis, na criatividade, e na liberdade. Quanto 

mais os professores conhecerem os resultados de suas ações e de seus impedimentos sociais 

maiores serão as possibilidades de engajamento ético não produzindo um ensino como ato 

técnico, mas trazendo os fatos para perto da consciência dos seus alunos. Formação que traz 

consigo a possibilidade de favorecer um aprofundamento de conhecimento de mundo que atinja, 

tanto quanto possível, as raízes, sinalizando com novas perspectivas para a formação de 

professores nos Cursos de Licenciaturas.  

 

 

Abstract 
Training teachers involves thinking about professional identity and leads to the research of 

the role of the instructor in (1) the construction of his/her own knowledge, (2) the construction of 

the school, (3) the construction of society, so as to (i) indicate policies, ways, actions, and (ii) 

retrieve solutions to education problems, at a time in which society gradually loses ethical 

parameters. Teachers’ training does not only aims at preparing mechanisms for obtaining 

knowledge; it also considers the political, ethical and social roles of teaching from the relations 

society and education maintain. These conceptions about education have influenced social 

changes that occurred in the past years and brought new concepts in all areas of knowledge.  

Training establishes a link with the conscious promotion of individuals, since it acknowledges the 

education practice as a way to combine theory and practice, thus determining new forms of 

perceiving the domains of education. Training with ethical fundamentals refers to the notion that 

educating means promoting actions in dialogue, praxis, creativity, and freedom. As teachers learn 

the results of their actions and their social impediments, they will be more able to commit 

ethically, which will help them see teaching not as a technical action, but as a way to bring facts 

to students’ conscience. This training implies the possibility of deepening knowledge that targets, 

as much as possible, its foundations, thus indicating new perspectives to teachers’ training in 

undergraduate programs.  
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Ponencia 
Este trabalho segue as principais diretrizes do estudo apresentado no congresso anterior 

realizado na Cidade do Porto e tem, como principal objetivo, estabelecer as relações ética-política-

sociedade presentes na educação como processo de formação consciente dos indivíduos e grupos 

humanos. Além de conceitos, uma pergunta traz um desafio inicial: As relações existentes entre 

ética, política e educação podem conduzir o futuro professor, a partir de sua formação acadêmica, 

a assumir valores éticos e políticos na sua ação educativa? Ainda: vale a pena lutar por mudanças 

ético-políticas-sociais na educação, em um momento em que valores, normas, ideais de um 

passado recente, tudo é considerado obsoleto, ultrapassado?  

O tema formação de professores vem ganhando questionamentos e transformando-se em 

uma área de conhecimentos complexa trazendo diretrizes e delimitando novos caminhos para 

quem os investiga. Falar em formação significa pensar a identidade profissional e pesquisar o 

próprio papel do professor na construção da escola e da sociedade indicando problemas e 

buscando soluções para a educação. A educação do professor caminha, portanto, lado a lado com 

a construção da sociedade e o que se busca é a formação da identidade desse profissional a partir 

de seu próprio ambiente social. Uma identidade profissional conquistada por experiências, por 

competências e conhecimentos e que se constrói no dia-a-dia a partir da (re)significação social da 

profissão e da revisão de práticas culturalmente significativas. Formação que não vem dissociada 

da educação recebida pelo aluno na escola e no meio em que vive, permitindo-lhe um amplo 

interagir.   

O presente estudo tem origem em pesquisa organizada quando docente na Universidade de 

Caxias do Sul e contou com a colaboração de estudantes de diferentes Licenciaturas, alunos de 

disciplinas de Filosofia da Educação, Didática e Estágios Supervisionados, estes no Curso de 

Filosofia. Tendo a formação de professores como problema, a pesquisa procurou estabelecer e 

compreender as possíveis relações ética-política-educação e como esses valores participam do 

processo de formação docente.  A compreensão dos conceitos, da natureza ética e política da 

educação, poderão auxiliar professores e alunos em suas ações, na medida em que os fará 

compreender que esses valores fazem parte de forma específica de sua formação.  

Ao falar sobre a educação destacamos a importância da presença dos elementos éticos e 

políticos na formação docente, situação complexa na modernidade, uma vez que o 

desenvolvimento competitivo reforça o fazer científico caracterizado pela formação em termos 

técnicos em detrimento dos aspectos de eticidade assumidos pela educação. Inserida no ambiente 

social, as tarefas da escola poderão receber melhor análise se os fundamentos das ações docentes 
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se voltarem para a construção da cidadania para alunos e professores. A emergência de uma nova 

escola, para que se possa compreender a educação para uma atuação político-pedagógica 

transformadora, envolve a formação do professor, no sentido de construir-se a partir da 

consciência política e ética de sua práxis. 

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, alcançar a 

cidadania no Brasil, passou a ser a tarefa-chave da educação básica. A cidadania, aqui, é a 

possibilidade de máxima realização das potencialidades do sujeito aprendente, sua participação 

social e política, em um processo de formação para a vida. Para que essa participação possa se 

efetivar, importa ao jovem poder emitir juízos de valor, ter a capacidade de refletir e ter presente 

uma posição crítica que lhe permita argumentar de maneira consistente diante de questões 

pessoais e sociais. A emergência de um estudante cidadão e de uma escola voltada para a 

formação nesse sentido passa, seguramente, por uma mudança na formação do professor, 

dirigindo seus atos a partir da consciência política e ética de suas ações. Os elementos de 

reprodução social que afetam a escola também terão melhor análise se os fundamentos das ações 

docentes se voltarem para a possibilidade de construção da cidadania.  

Ao longo do exercício profissional, o professor vai construindo novas competências: a 

formação não é decorrência única de um curso preparatório. Considero importante, contudo, a 

base de formação docente na Universidade, por ser este um espaço destinado a construir os 

fundamentos necessários para a atividade. É aqui que aprofundamos os conhecimentos teóricos e 

técnicos e que procuramos descobrir o papel desempenhado pelo professor na compreensão dos 

fenômenos sociais. Uma vez que pretendemos construir uma escola que atue na formação do 

cidadão, essa condição passa pela cidadania docente, na busca por novas referências para mudar a 

estrutura do sistema educacional. Essa possibilidade de mudanças passa, portanto, pela assunção 

de uma atitude crítica do professor, tendo consciência de sua posição no ambiente social, situação 

que envolve componentes de estudos éticos e políticos, centrando o modelo de crescimento no 

próprio homem. A educação é parte da vida cotidiana desse sujeito, estando sua educação moral 

ligada ao ambiente social.   

As questões éticas e políticas na educação visam a uma apropriação conceitual da atividade 

docente permitindo ao professor, com formação nesses campos, melhor condição de fazer 

escolhas e de analisar criticamente os projetos educacionais. Investir na prática, sem a necessária 

valorização do saber teórico, é conduzir para a formação de um profissional preparado para a 

reprodução curricular e pouco afeito à construção de argumentos para criticar políticas e tomar 

decisões educacionais. “Minha idéia de formação é, pois, aquela do alcance de um modo de ser, 

mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial marcada por 

um máximo possível de emancipação, pela condição de plena autonomia do sujeito. Uma situação 
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de plena humanidade” (SEVERINO, 2011: 132). Para este autor a educação não é apenas um 

processo institucional e instrucional,  “mas fundamentalmente um investimento formativo do 

humano, seja na particularidade da relação pedagógica pessoal, seja no âmbito da relação social 

coletiva. A interação docente é mediação universal e insubstituível dessa formação, tendo-se em 

vista a condição da educabilidade do homem” (idem). É nesse sentido que percebo a importância 

de uma formação, compreendendo também o complexo mundo de dimensões que a palavra 

formar pode assumir, voltada para a aquisição de uma visão de mundo mais ampla e mais crítica, 

para formar profissionais capazes de percorrer e dar novos caminhos aos desafios educacionais de 

nossa época. Uma visão crítica da realidade não produz de imediato uma intervenção crítica, mas 

é um primeiro passo.  

A questão ética, como reflexão sobre o ato moral que legitima nossas relações sociais, 

introduz, no ambiente educativo, a dimensão do sujeito. Por ela questionamos os princípios e o 

que fundamenta um campo humano, levando-nos a pensar na questão desse sujeito como 

elemento singular. Essa dimensão introduz na problemática pedagógica conceitos e objetivos que 

vão além das práticas escolares propriamente ditas e que estão ligados à autonomia, à disciplina e 

ao próprio sujeito no contexto social.  

A questão ética não pode estar desvinculada da fundamentação cultural que nos encaminha 

para reconstruir e reorganizar conceitos a fim de que possamos refletir, comparar, intervir, 

escolher e decidir sobre nossas trajetórias como seres histórico-sociais. A questão ética significa 

nos perguntarmos sobre o sentido do que ensinamos, sobre o que vai ser feito com esse 

conhecimento e assim, o docente em suas ações, vai precisar conhecer e refletir. A questão ética 

procura reconhecer a singularidade essencial do ser humano e tem como objetivo romper com os 

modelos de formatação de um sujeito-objeto, não transformando a experiência educativa 

unicamente em treinamento técnico. A ética enquanto moral está associada ao conjunto de 

princípios reguladores dos atos humanos, e preparar professores éticos significa prepará-los para 

desenvolverem ações de esclarecimento do modo de ser da práxis e buscarem a construção de uma 

autoconsciência crítica, moralmente determinada a partir da argumentação e fundamentação ética.  

A dimensão política busca permitir ao educador uma abordagem profissional em relação às 

suas atividades, em contraponto com o senso comum e, ao mesmo tempo, instrumentalizar-se para 

interpretar o que produz. Dimensão que lhe permite penetrar na natureza do conhecimento escolar, 

estabelecendo relações entre poder e ensinar, buscando encontrar caminhos para uma melhor 

conexão entre a escola e a sociedade.  

Para os graduandos pesquisados, princípios de ética e de política na formação docente são 

fundamentos para instrumentalizar os caminhos da escolarização. Ética e política estão presentes 

para fazer desenvolver nos futuros educadores, a compreensão da estrutura do seu processo de 
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aprendizado, aprofundando-o numa dimensão efetiva da educação. Percebem também um relativo 

distanciamento entre a compreensão da proposta pedagógica da Universidade para as 

Licenciaturas, no sentido de ampla formação, e os propósitos curriculares de cada Curso. Mesmo 

assim, a formação fundamentada em valores é considerada relevante pelos entrevistados, pela 

associação concreta com as atividades docentes. Apesar de a proposta da Instituição privilegiar 

uma formação transversal, os estudantes percebem os Cursos de Licenciatura pouco centralizados 

em pesquisas sociais. Entendem o ambiente universitário propício a construções buscando a 

independência subjetiva de seus acadêmicos.   

 

 

Reflexão final 
O que se espera de uma educação ética-política-social é que ela contribua para ampliar a 

capacidade reflexiva dos indivíduos para que a autonomia e liberdade subjetivas possam ser 

resgatadas do individualismo: a educação é uma ação relacionada à existência do outro. O 

momento parece oportuno: a desagregação do mundo tradicional, das ideologias, dos princípios, 

sonhos, valores e normas, tudo está obsoleto.  É o momento das rápidas respostas, do imediato, da 

mercadoria, do consumo e da futilidade. Alguns valores desapareceram, outros estão surgindo 

(Goergen, 2011: 93-129). O próprio mercado apresenta uma nova forma de moralismo. Diferente 

dos anteriores? Podemos perceber que a formação voltada para valores é muito complicada. De 

um lado não basta conhecer valores para aplicá-los. De outro a educação não deve impor 

mecanismos opressores de educação baseados em valores historicamente consagrados. Como 

escreve o professor Antônio Severino: “O envolvimento pessoal, a sensibilidade ética do educador 

estão radicalmente vinculados a um compromisso com o destino dos homens. È à humanidade que 

cada um tem que prestar contas. Por isso mesmo, é que o maior compromisso ético é ter 

compromisso com as responsabilidades técnicas e com o engajamento político” (2011, p. 147).  
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Resumo 
La formación es un proceso que  tiene como meta preparar al ser humano en todos los 

aspectos de su personalidad, por ello y de acuerdo a Álvarez de Zayas (1999:9) en su extensión 

abarca tanto la instrucción como a la educación.  La instrucción en tanto facilita la preparación de 

la persona en determinada área del conocimiento y la educación implica todo un proceso en él 

están inmersos las habilidades, conocimientos, actitudes que involucran la formación integral del 

estudiante.  

El autor labora en una institución formadora de docentes desde hace 32 años y tiene cerca 

de 15 años trabajando la problemática de la formación cívica y ética, que no puede ser 

considerada sólo como una asignatura más, sino como un eje articulador de la formación docente. 

Para poder integrar una propuesta que logre resultados exitosos en ese proceso, se ha utilizado la 

propuesta de Tobón Tobón (2011), en cuanto a la utilización de los Proyectos Formativos y otras 

herramientas que nos permitan, en las limitaciones de nuestra actividad docente, poder desarrollar 

las competencias necesarias para el futuro profesionista, en este caso Licenciado en Educación, 

tenga una cultura amplia de la Formación Ética y Cívica, que le permita a su vez impulsar en sus 

futuros estudiantes una actitud positiva en su desempeño profesional. 
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Abstract 
Training is a process that aims to prepare the human being in all aspects of his personality, 

therefore and according to Álvarez de Zayas (1999:9) at its extension covers both instruction and 

education. Instruction facilitates the preparation of the person in the particular area of knowledge 

and education involves a whole process in it are immersed the skills, knowledge, attitudes, 

involving the formation of the student. The author works in a trainer of teachers institution for 32 

years and has nearly 15 years working the problems of civic formation and ethics, which cannot 

be considered only as one subject more, but as an articulator axis of teacher training. The proposal 

of Tobón Tobón (2011), has been used to integrate a proposal that achieved successful results in 

that process, in terms of the use of the training projects and other tools that will allow us, in the 

limitations of our teaching, to develop the skills needed for the future professional, in this case a 

degree in education, have a broad culture of ethics training and civic, allowing at the same time 

promote a positive attitude in their professional performance in their future students. 

 

 

Origen de la problemática 
La formación de valores en la escuela primaria es uno de los principales problemas a los 

que se enfrentan actualmente os y las docentes en nuestra región; en México fue a raíz de la 

Declaración de Jomtien (Declaración mundial sobre educación para todos, 1990), en Tailandia 

que el interés institucional por manejar ese proceso se desarrolla en México. Incluida dentro del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (SEP, 1992), se promueve en el 

Programa de Educación Preescolar 1992 y Planes y Programas de Estudio de Primaria 1993; sin 

embargo, estas propuestas no aterrizan en la práctica, dado que poca es la formación de los 

docentes de esos niveles educativos, reduciéndose a trabajar con la propuesta de inculcación de 

valores. 

Han pasado ya más de 20 años y no se ha resuelto este problema. A esto habría que agregar 

el clima de inseguridad, de violencia, de impunidad que se vive en nuestro país y que cala 

profundamente a toda la sociedad.  Desde esta perspectiva, lo que aquí se presenta tiene es una 

experiencia en curso, realizada con dos grupos de estudiantes de la Licenciatura en Educación, del 

programa de nivelación pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional, en su centro regional 

de la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, México. 
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Objetivos 
El objetivo de esta experiencia es alcanzar los conocimientos básicos para que los futuros 

docentes tengan la posibilidad de desarrollar frente a sus educandos las actividades dirigidas a la 

formación de valores a través de un trabajo transversal que en su complejidad abarque la 

asignatura de Formación Cívica y Ética, entre otras. 

 

 

Encuadre conceptual 
El propósito que se persigue es lograr que los educandos puedan realizar acciones de 

valoración utilizando ejemplos de la vida real, para establecer la diferencia entre lo que es un 

valor y lo que no lo es.  

En ese sentido, se considera que un valor es el significado socialmente positivo de algún 

objeto o fenómeno de la realidad (Velázquez Licea, 2002) adoptando así la definición que 

anteriormente hizo José Ramón Fabelo Corzo tanto de la valoración como de valor: 

 
“Por valoración –concepto central del presente trabajo- comprendemos el reflejo subjetivo en 
la conciencia del hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la 
realidad. El valor, por su parte, debe ser entendido como la significación socialmente positiva 
de estos mismos objetos y fenómenos” (Fabelo Corzo, 1989, 18-19) 

 

Desde la perspectiva de la Pedagogía (Álvarez de Zayas, 1999), se considera que hay 

diferentes concepciones de lo que se entiende por educación, por pedagogía, por formación. En 

este trabajo se asume la idea de que la Pedagogía es la Ciencia de la Educación, cuyo objeto de 

estudio es el proceso de formación de la personalidad, la cual se realiza a través de dos procesos 

básicos: la educación, entendida en su sentido amplio como un fenómeno social y en su sentido 

estrecho como el proceso de enseñanza aprendizaje; por su parte el otro proceso consiste en el 

desarrollo de las convicciones, valores, actitudes, es decir, una formación propiamente dicha. 

Con base en la enseñanza basada en competencias, se retoma la propuesta de Sergio Tobón 

Tobón, quien considera que una competencia es desde el punto de vista de la socioformación 

“actuaciones integrales para identificar, argumentar y resolver situaciones y problemas del 

contexto personal, social, ocupacional, laboral, profesional, económico, ambiental y/o artístico 

integrando el saber ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, en el marco de la 

idoneidad, el mejoramiento continuo (metacognición) y el compromiso ético” (Tobón Tobón, 

2011) 

Una de las discusiones que más espacio ha ocupado en la temática de la formación de 
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valores es, si los valores se enseñan o no. En este sentido la posición del autor es clara y definida, 

los valores sí pueden “enseñarse”, pero no en el mismo sentido que las matemáticas o la biología, 

los valores no forman totalmente parte del aspecto cognitivo de la personalidad, son 

fundamentalmente parte del aspecto afectivo volitivo de la misma y en consecuencia, su 

tratamiento es distinto. 

De hecho, educar es educar en valores y la formación de valores es el aspecto pedagógico 

de esta situación, por tanto, los valores son parte de los contenidos de enseñanza. Lo que se 

presenta a continuación es una de las vías para su enseñanza, indistintamente que se les considere 

desde una perspectiva transversal o desde una perspectiva específica. 

 

 

Proyecto o experiencia 
Se trabaja un proyecto formativo, cuya finalidad es desarrollar la capacidad de valorar en 

los estudiantes y/o educandos, dependiendo del nivel educativo al que se aplique.  

Los proyectos formativos son una estrategia general para formar y evaluar las competencias 

en los estudiantes mediante la resolución de problemas pertinentes del contexto (personal, 

familiar, social, laboral-profesional, ambiental-ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, 

deportivo, etc.) mediante acciones de direccionamiento, planeación, actuación y comunicación de 

las actividades realizadas y de los productos logrados. (Tobón Tobón, Los proyectos formativos y 

el desarrollo de competencias, 2012, 1) 

El objetivo se centra en determinar aquellos anuncios que presentan rasgos de 

discriminación en contra de personas vulnerables; realizando una búsqueda en medios 

electrónicos, ya sea televisión, cine o radio.  La idea es trabajarlo en cuatro sesiones de hora y 

media cada una, como parte de un curso de nivelación pedagógica. 

 

 

Contexto del proyecto 
El proyecto formativo se llevó a cabo en dos grupos, el A y el B, de 25 estudiantes cada 

uno, del sexto semestre de la carrera de Licenciado en Educación, que se ofrece en la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad Regional 301 en Xalapa, Veracruz, México, llevándose a cabo en 

cuatro sesiones de hora y media cada una. La Licenciatura en Educación es un programa 

educativo que tiene ya 20 años de existencia y en su trayecto no ha sido modificado en cuanto a 

los aspectos curriculares, aunque sí se ha cambiado en cuanto a sus beneficiarios, dado que en 

principio era destinado a nivelar a docentes que habían terminado únicamente el nivel diríamos 
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técnico de la profesión docente, a quienes con este programa se les daba la oportunidad de obtener 

su licenciatura, sin embargo, desde el año 2000 las cosas han cambiado y ahora se recibe a 

egresados de la escuela preparatoria (bachillerato) quienes no tienen ninguna experiencia como 

docentes, lo que convierte al programa en formación inicial. 

 

 

Acciones realizadas 
Se manejó inicialmente el formato del proyecto, se discutió con el grupo y se analizó el 

concepto de valor y el de valoración; a continuación se planteó la búsqueda de anuncios por 

Facebook, televisión, radio y diarios que dieran lugar a discriminación, en el siguiente encuentro 

se presentaron en el grupo A siete videos con anuncios que de una u otra forma provocan 

discriminación a determinados grupos de personas. 

Como conclusión, se discutió de manera grupal los pros y contras de esta manera de 

aprender con buenos resultados, al menos en ese grupo A. 

Para concluir se puede afirmar que este tipo de estrategia didáctica tiene buenos resultados, 

pero solo en el caso en que los integrantes del grupo estén acostumbrados a trabajar de manera 

individual y grupal, dado que en el proyecto se manejó ambas modalidades.  

En el grupo A, se tuvo muy buena respuesta e interés por conocer más a fondo y pienso que 

de la misma manera se puede trabajar por ejemplo algunos casos de equidad de género, de 

bullying, de maltrato a los animales, etc. 

El grupo B, que demostró poco interés por el proyecto, demostró en el trayecto de las 

actividades poca experiencia en el trabajo cooperativo, grupal y sobre todo individual. En suma, 

pienso que esta ha sido una experiencia muy provechosa que permite al ponente revisar con 

cuidado las estrategias y reconocer que no es posible asumir una sola estrategia didáctica para 

todos los grupos a los que se imparte una misma asignatura. 

Es importante por tanto, establecer un diagnóstico previo que permita conocer las 

características del grupo y así poder trabajar de manera exitosa. 
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