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Todos os sistemas filosóficos são determinados, pelo menos em parte, pelo 

pressuposto metafísico fundamental dos autores. No fundo, são possíveis duas grandes 
opções: a que está na linha de um idealismo mais ou menos puro e a que está na linha 
do positivismo mais ou menos empirista. Cada uma das direcções leva a resultados 
muito distintos. Os valores dependem, bastante, dos pressupostos metafísicos dos 
autores. Os autores idealistas tendem para a defesa da existência de alguns valores 
absolutos, em particular dos que derivam da razão axiológica e da razão lógica. Os 
autores positivistas tendem a defender a opinião de que não existem valores absolutos. 
Aos primeiros podemos chamar de absolutistas axiológicos. Entre os nomes cimeiros da 
axiologia absolutista e material, é justo referir Max Scheler, com uma obra muito 
importante, de que se pode destacar os dois volumes da Ética: Novo Ensaio de 
Fundamentação de um Personalismo Ético  e Nicolai Hartmann, com uma obra 
igualmente monumental e de que se pode destacar o livro Ética. Aos segundos, 
chamamos de relativistas axiológicos. Entre uma e outra das posições é possível ainda, 
encontrar algumas variantes. 
 O que é um valor?  

Nicolai Hartmann (1) define valor da seguinte forma: o valor é aquilo pelo qual 
as coisas têm o carácter de bens, quer dizer pelo qual elas são valiosas.  

Quintana Cabanas (2) dá a seguinte definição: um valor é a qualidade abstracta e 
secundária de um objecto, estado ou situação que, ao satisfazer uma necessidade de um 
sujeito, suscita nele interesse ou aversão por essa qualidade. O valor radica no objecto, 
mas sem o interesse de um sujeito, o objecto deixaria de ter valor. Os valores ideais são 
ideias consistentes e objectivas do mundo racional humano. 

Quais são as fontes dos valores? São as necessidades humanas, umas racionais e 
outras sensitivas. Aos valores que nascem das necessidades humanas racionais, 
chamamos de valores racionais. Aos valores que nascem das necessidades humanas 
sensitivas chamamos valores vitais. Só os primeiros podem aspirar à universalidade. Os 
restantes são produto dos contextos e das condições. São, portanto, relativos.  

Como se captam os valores? 
Marciano Vidal (3), na obra Moral de Atitudes responde que é de quatro formas: 

1) por connaturalidade, vivendo num ambiente onde esses valores são apreciados; 2) 
através do exemplo; 3) por recusa, como reacção contra os valores desprezíveis; 4) pela 
razão e cognição, mediante processo lógicos e discursivos. 

 Quintana Cabanas, na obra Pedagogia Axiológica afirma que é através da 
inteligência e do sentimento. É necessário que o sujeito faça uso não só da cognição mas 
também das emoções ou, dito por outras palavras, da inteligência cognitiva e da 
inteligência emocional.  

Max Scheler (4) e Nicolai Hartmann, não negam a importância do sujeito 
cognoscitivo, mas consideram que os valores se captam pelo sentimento. 

O modelo comunidade justa, inspirado na teoria do desenvolvimento cognitivo 
de Piaget e Kohlberg, pressupõe um uso quase exclusivo ou, pelo menos, 
preponderante, da inteligência cognitiva. O modelo da educação de carácter procura 
conciliar o uso da inteligência cognitiva com a inteligência emocional e o modelo da 
clarificação dos valores usa preferencialmente a inteligência emocional. 

O que é a escala dos valores? Existe uma escala de valores? Os autores que 
estabelecem uma distinção entre os valores racionais e os valores sensitivos costumam 



defender a existência de uma escala de valores, na qual os primeiros precedem os 
segundos. Os autores fortemente influenciados pelo empirismo e positivismo tendem a 
negar a existência de uma escala de valores, porque afirmam que os valores não passam 
de preferências. Na verdade, podemos afirmar que há tantos valores como necessidades 
humanas. Contudo, nem todos os valores são da mesma espécie. Os valores racionais 
têm uma dignidade diferente dos valores sensitivos. Daí que se possa falar numa 
graduação de valores, um conceito que tem sentido tanto a respeito dos valores de um 
sujeito (escala subjectiva), como a respeito dos valores em si mesmos (escala objectiva), 
uma vez que corresponde a uma hierarquia de necessidades comuns a todos os sujeitos 
racionais. Esta hierarquia de necessidades inclui não só as necessidades biológicas e 
sensitivas, mas também as necessidades racionais, estratificadas estas últimas em 
necessidades culturais, estéticas, religiosas e morais. Manuel Patrício (5), em Lições de 
Axiologia Educacional, dá a seguinte definição da classificação de valores: "a 
classificação dos valores é o quadro das classes fundamentais de relações de essência 
apriórica dos valores". 

Há inúmeras escalas de valores. Deixamos aqui apenas as que consideramos 
mais fundamentadas.  

Para Platão, o bem é o valor supremo. A beleza é o esplender da verdade, a qual 
surge em terceiro lugar na sua escala, logo seguida da sabedoria e, em último lugar, o 
prazer. 

Para Aristóteles (6), na Ética a Nicómaco, em primeiro lugar vêm os valores que 
são dignos da felicidade, depois os que são dignos de admiração, de seguida, os que são 
dignos de amor e, por último, o honorável, o belo e tudo o que não é mau. 

Max Scheler divide os valores em sensíveis e espirituais. Os sensíveis incluem 
os hedonísticos e os vitais. Os espirituais incluem, por ordem crescente de importância, 
os estéticos, os éticos, os lógicos e os religiosos. 

A escala de Louis Lavelle (7), na obra Tratado dos Valores inclui três 
patamares: os valores  que pertencem ao mundo (económicos e afectivos); os valores 
que permitem contemplar o mundo (intelectuais e estéticos); os valores que 
transcendem o mundo (morais e os religiosos). 
 O axiólogo espanhol José Maria Mendez (8), na obra Valores Éticos oferece-nos 
a seguinte escala: valores físicos e económicos; valores éticos, valores estéticos; valores 
ascéticos. Os valores éticos podem ser de três tipos: de autodomínio ( que inclui a 
sobriedade e a temperança); de justiça (que inclui a equidade e a solidariedade); de 
respeito ( que inclui a paz e o amor à natureza). 
 Manuel Patrício, na obra Lições de Axiologia Educacional propõe uma escala 
com as seguintes ordens de valores: vitais, práticos, hedonísticos, estéticos, lógicos, 
éticos e religiosos. 

Os valores são absolutos ou relativos? A resposta a esta questão tem enormes 
consequências tanto nos juízos como na conduta. Se todos os valores são relativos, o 
professor pouco poderá fazer, devendo limitar-se a dar a máxima liberdade ao aluno 
para que ele estabeleça as suas preferências de valores. O modelo da clarificação de 
valores baseia-se neste argumento. Se há valores absolutos, ou seja, se a sua justificação 
é universal,  o professor não pode abandonar o aluno a uma mera estimativa espontânea, 
devendo, pelo contrário, ensinar o aluno a valorar correctamente e a respeitar a 
hierarquia de valores. 

Será que a hierarquia de valores é objectiva, ou seja, prescreve valores 
universais? Para os relativistas axiológicos, a prova da relatividade dos valores reside no 
facto de existirem imensas variações valorativas, devendo concluir-se que todos os 
valores dependem dos lugares e das épocas. Para os absolutistas axiológicos, inspirados 



pelo racionalismo e pelo idealismo, há valores que são independentes das estimativas 
individuais e que não dependem nem das épocas nem dos lugares. Os valores racionais 
são, precisamente, desse tipo. Os valores sensitivos, pelo contrário, são relativos e 
dependem das circunstâncias, dos lugares e das épocas. Como podemos justificar a 
existência de valores racionais absolutos? Precisamente porque os valores racionais 
respondem a necessidades da razão e que estas se expressam através de princípios 
facilmente aceites por todos os sujeitos que saibam raciocinar bem. 

A educação moral é apenas um dos âmbitos da educação axiológica. Manuel 
Patrício define a educação axiológica como a educação impregnada de valores. 
Quintana Cabanas define a educação axiológica como o processo pelo qual o educando 
vai adquirindo os valores adequados e segundo a sua hierarquia e os vai traduzindo em 
obras. 

Vejamos, então, as respostas que o modelo da educação do carácter dá às 
questões desenvolvidas atrás. 

O modelo da educação de carácter é fortemente influenciado pela teoria moral de 
Aristóteles. Os seus representantes mais conhecidos são os educadores norte-americanos 
Edward Wyne, Thomas Lickona (9), William Bennet, Kevin Ryan e Stephen Tigner 
(10). Estes autores consideram que a principal finalidade da Educação é ensinar a 
compreender e a apreciar o Bem. A noção de Bem que estes autores defendem está 
próxima da concepção aristotélica. A felicidade é o Supremo Bem e o propósito da vida 
é a procura da felicidade. A forma de se alcançar a felicidade é procurar levar uma vida 
virtuosa. A virtude máxima é o justo meio, o qual se pode alcançar através do treino, do 
hábito, do contacto com bons exemplos, com a leitura de grandes obras ou o contacto 
com grandes homens e grandes mulheres. Agir com prudência, respeitar a autoridade, 
ser responsável para com os nossos colegas e os nossos superiores, cumprir as nossas 
obrigações, apreciar as relações de cortesia, escolher e agir com moderação, ser capaz 
de adiar as gratificações, ser industrioso e trabalhador, tais são as virtudes ou os valores 
básicos que unem os esforços educativos destes autores. A ênfase é colocada na acção 
moral e não no desenvolvimento do raciocínio. Ao contrário de Sócrates e de Platão que 
afirmavam que “aquele que conhece o Bem praticará o Bem” ou que “o mal é uma 
questão de ignorância”, estes autores optam pela posição aristotélica de que a procura da 
Virtude e do Bem é um processo inacabado que associa reflexão, prática e treino, até 
que a disposição para a prática do Bem se torne um hábito que se pratica naturalmente, 
sem precisar de reflexão. O objectivo é levar o aluno a incorporar o hábito, isto é, uma 
disposição natural, para optar pelo respeito dos valores básicos e para o fazer com gosto 
e com contentamento. À semelhança de Aristóteles que afirmava ser a opção pela 
Virtude o caminho mais certo para a felicidade, porque a vida virtuosa traz 
contentamento, tranquilidade e serenidade, estes autores apostam numa educação que 
privilegie a defesa dos valores tradicionais e o papel da influência dos pais e dos 
professores, assumidos como modelos e exemplos para os alunos. A ênfase que este 
modelo curricular coloca na conduta moral leva estes autores a defenderem o 
envolvimento dos alunos em actividades de voluntariado social, do tipo entreajuda e 
caritativo, de forma que eles possam desenvolver a disposição natural e o hábito para 
ajudar os outros e preocuparem-se com os que sofrem.  

A crítica que os autores que defendem este modelo fazem às abordagens 
cognitivistas é que a reflexão não é suficiente para educar o carácter das novas gerações. 
O hábito é considerado bem mais importante. Ora, o hábito não se molda pela reflexão, 
mas sim pela prática, pelo treino e pelo contacto com bons exemplos. Daí que o modelo 
da educação do carácter chame a atenção para a utilização dos três “Es”, as três 
estratégias essenciais: exortação, exemplo e envolvimento. Essas estratégias estão 



presentes noutros programas de educação de carácter, como por exemplo, no programa 
criado por Thomas Lickona, no Center for the 4th and 5th “Rs”. 
  

Estratégias para a sala de aula 
O professor como mentor e modelo Tratar os alunos com carinho e respeito 
Uma sala de aula acolhedora Levar os alunos a cuidarem uns dos outros 
Disciplina moral Usar as regras para desenvolver a 

moralidade 
Uma sala de aula democrática Participação dos alunos na tomada de 

decisões 
Ensinar valores através do currículo Usar os conteúdos disciplinares para 

desenvolver a moralidade 
Ensino cooperativo Ajudar os alunos a cooperarem 
Clima de responsabilidade Desenvolver a responsabilidade e o gosto 

pelo trabalho bem feito 
Reflexão ética Desenvolver o raciocínio moral através da 

leitura e da discussão 
Resolução de conflitos Ensinar os alunos a superar os conflitos 

sem violência 
 

Estratégias para toda a escola 
Uma escola acolhedora Uma escola onde todos se respeitam e se 

preocupam uns com os outros 
Um clima moral na escola Um código de conduta respeitador dos 

valores básicos 
Pais e comunidade como parceiros Colaboração escola-família-comunidade 
 

Quintana Cabanas, fazendo uso da sua teoria antinómica da educação, parte da 
necessidade de construir um meio termo entre duas antinomias básicas: a educação 
moral como produto do saber e da reflexão e a educação moral como produto do treino 
e do hábito.  
 A concepção antinómica da educação leva o pedagogo espanhol a recusar tanto 
uma visão antropológica optimista como o pessimismo antropológico, optando, ao 
invés, por aquilo a que chama de realismo antropológico. Quer isto dizer que a natureza 
humana predispõe o homem para fazer o bem, mas todas as pessoas possuem algumas 
deficiências naturais que precisam de ser corrigidas e aperfeiçoadas pela educação. Ao 
contrário do modelo da clarificação dos valores e do modelo cognitivista, que partilham 
uma visão antropológica romântica, Quintana Cabanas reconhece a necessidade de uma 
boa educação moral que limite e corrija algumas inclinações naturais e apetências 
espontâneas da criança, levando esta  a respeitar, aceitar e seguir normas morais que se 
traduzam em boas disposições morais e hábitos morais correctos. 

Consciente de que as maiores limitações dos modelos contemporâneos da 
educação moral, em particular do modelo da clarificação de valores e do modelo 
cognitivista de Kohlberg, residem no facto de terem optado apenas por uma das 
dimensões do desenvolvimento moral, no primeiro caso, a dimensão afectiva e, no 
segundo caso, a dimensão cognitiva, Quintana Cabanas opta por apresentar e justificar 
uma teoria da educação moral integral, capaz de incluir todos os domínios, todos os 
âmbitos e todos os níveis da moralidade e da ética. No que diz respeito aos âmbitos, 
Quintana Cabanas acentua a necessidade de a educação valorizar, igualmente, a razão, 



as emoções e a vontade, ou seja, o domínio cognitivo, o domínio afectivo e o domínio 
volitivo. Ora o que se passa com os anteriores modelos é que se assiste, em qualquer 
dos casos, à subvalorização de, pelo menos, um destes domínios, sendo essa a principal 
razão da sua ineficácia na promoção do desenvolvimento integral dos alunos. Para além 
desta limitação, o pedagogo espanhol acentua uma outra que tem a ver com o campo da 
educação moral. Com efeito, a educação moral inclui um campo pessoal e um campo 
social e cada um destes campos pode exprimir-se numa moral mínima ou numa moral 
superior. Assim, tanto o modelo da clarificação dos valores como o modelo cognitivista 
de Kohlberg consideram apenas o campo social e o nível da moral mínima. Consideram 
apenas o campo social porque reduzem a prática moral ao âmbito da convivência nos 
grupos e respeito pelos contratos, como expressão de uma moralidade justicialista ou 
discursiva, assente na teoria do contrato social que deixa de fora não só a formação dos 
sentimentos morais, como também das atitudes e hábitos morais. 

A parcialidade e reducionismo do modelo cognitivista de Kohlberg é justamente 
evidenciado pela forma como ele encara a finalidade da educação. Em vez de optar por 
uma ética máxima, capaz de integrar a finalidade da promoção do bem e do amor, para 
além da justiça, o modelo de Kohlberg fica-se por uma ética mínima, meramente 
formalista e discursiva, inteiramente centrada na promoção da autonomia. Importa, no 
entanto, questionar para que serve essa autonomia. Evidentemente que a autonomia não 
pode ser considerada um fim, como o pretende Kohlberg, mas sim um meio que pode 
ser usado para o bem ou para o mal. A autonomia é um valor apenas quando ela é posta 
ao serviço de uma adequada hierarquia de valores que leve o educando a reconhecer, a 
respeitar, a preferir e a encarnar no seu comportamento os valores superiores.  

A História da Humanidade e a nossa experiência de vida têm-nos mostrado a 
existência de muitas pessoas autónomas incapazes de optarem pelo bem, pelo que é 
justo dizermos, como o faz Quintana Cabanas, que vale mais uma moralidade 
heterónoma, numa pessoa capaz de uma boa conduta moral, do que um discurso ético 
pós-convencional sem correspondência com uma conduta reveladora do respeito pelos 
outros, preocupação com o bem estar dos outros e orientada para o amor.  

Max Scheler (11), um dos maiores axiólogos de sempre, refere-se, assim, aos 
limites da intuição autónoma: "El justo principio de la intuitividad autónoma en todo o 
ser moralmente valioso y en toda conduta autónoma no exige, en absoluto, que el 
individuo logre la intuicíon moral fáctica de lo bueno y lo malo mediante su propria 
penetracíon subjectiva en lo intuitivo. El camino hacia la intuicíon de los valores puede 
muy bien ser facilitado por la autoridad, la tradicíon o el seguimiento de una persona 
modélica".  

 Quintana Cabanas (12) enuncia, assim, as seguintes limitações do modelo 
cognitivista de Kohlberg: "Al sistema de educación moral proposto por Kohlberg le 
hacemos varios reproches: 1º al ser cognitivista, reduce la educación moral a la 
formación del juicio moral, descuidando la formación de los sentimientos morales, de 
las actitudes morales y de los hábitos morales ( o virtudes, que rechaza de un modo 
expresso); 2º al ser formal no quiere inculcar principios morales ni normas morales, ni 
promover tipos de conducta moral; 3º siendo democrático, lo confia ingenuamente todo 
a la iniciativa de los proprios educandos". Portanto, ao contrário do que defende 
Kohlberg, a educação moral tem que ser encarada de forma integral, não deixando de 
fora nenhuma dimensão, domínio ou nível, porque a virtude não pode prescindir nem da 
sabedoria, nem da promoção do carácter, nem do autodomínio, nem da 
autodeterminação. No primeiro caso - sabedoria - estamos a integrar a tradição socrática 
da reflexão, da argumentação e do uso da razão. No segundo caso - carácter - 
integramos a tradição aristotélica do exercício, do treino, do exemplo e dos hábitos. No 



terceiro caso - autodomínio - chamamos a nós a tradição estóica, bem expressa nas 
obras de Séneca, Cícero ou Marco Aurélio. No quarto caso - autodeterminação - 
lembramos a ética formalista kantiana. Ora o que acontece com o modelo cognitivista 
de Kohlberg é que apenas integra a ética formalista kantiana, complementando-a com a 
ética discursiva e comunicacional de Habermas. Quintana Cabanas apelida essa ética de 
ética média - e não máxima - porque lhe faltam os conteúdos morais, desvaloriza a 
conduta moral e confunde desenvolvimento moral com a prática da justiça, esquecendo-
se da existência de uma ética superior baseada no respeito, na benevolência e no amor. 
A justiça é apenas uma das virtudes e não a única como Kohlberg pretende.  

Importa uma referência breve à crítica que Quintana Cabanas faz ao carácter 
redutor e formalista da ética discursiva de Habermas (13) que tanta influência teve em 
Kohlberg. Para o filósofo da Escola de Frankfurt, autor da teoria da acção comunicativa, 
o homem caracteriza-se por ser capaz de comunicar, sendo através do diálogo que ele se 
realiza a si próprio como ser social, visto que a comunicação constitui, também, um 
instrumento capaz de dar forma à acção social, no sentido da mudança e da 
transformação. Habermas propõe um conjunto de condições para que o discurso possa 
ser considerado válido. Essas condições podem resumir-se na ideia de que a validade do 
discurso depende da livre crítica de todas as opiniões e da continuação do diálogo e do 
debate até que seja possível construir o consenso entre os interlocutores que, através de 
um processo de negociação colectiva, superam os seus interesses egoístas a favor de um 
bem comum mais geral. O discurso ideal é aquele que se faz no respeito pelas regras 
democráticas e o processo de deliberação depende dos melhores argumentos 
apresentados. Decorre daqui, a importância da competência linguística e da capacidade 
de argumentação, visto que a verdade, no entender de Habermas, é uma construção 
cooperativa. Portanto, as normas morais são produto da construção colectiva, através da 
acção comunicativa, não fazendo sentido apelar a normas ideias, porque cabe a cada 
grupo social construir as suas normas morais através do diálogo comunitário.  

Embora a ética discursiva de Habermas apareça embrulhada, de forma vistosa, 
nos conceitos de diálogo e consenso, a verdade é que não resiste a uma crítica profunda, 
porque deixa de fora do processo de "construção" dos valores, as pessoas que não têm 
voz, as que não possuem competências linguísticas e as que não sabem argumentar bem 
e falar em público. Em última instância, a ética discursiva é uma ética dos poderosos, 
não já apenas daqueles que detêm o poder económico ou militar, mas sobretudo dos que 
detêm o poder da comunicação. Nesse sentido, não pode aspirar a ser uma ética 
universal. Mas, mesmo que fosse possível criar uma comunidade comunicacional 
universal, a ética discursiva de Habermas não conseguiria dar uma resposta convincente 
ao modo como os sujeitos captam os valores. Se os valores fossem objecto de 
construção pelo sujeito, então haveria tantos valores quantas construções os sujeitos 
fossem capazes de realizar. A ser assim, teríamos de admitir que todos os valores são 
subjectivos e relativos. Contudo, os valores superiores (os lógicos, os estéticos, os éticos 
e os espirituais) são objectivos exigindo, por isso, uma axiologia material e não 
meramente formal, como é a axiologia de Habermas. Se há valores objectivos, então é 
porque eles não são o produto de construções do sujeito, mas sim essências ou ideias 
consistentes e objectivas do mundo racional humano que se impõem ao sujeito e que 
este deve captar e respeitar segundo uma hierarquia correcta. Manuel Patrício (14) 
resume, desta forma, as teses principais da doutrina dos valores objectivos: "os valores 
não são simples propriedades que estão dadas como coisas a que nós chamamos bens; o 
ser dos valores é independente das coisas e das suas estruturas reais; os valores são 
essências, constituindo um domínio especial dos objectos com as suas particulares 
relações e conexões; as qualidades axiológicas diferem  das outras qualidades, 



propriedades ou força das coisas; os bens não são valores, mas depositários ou 
portadores dos valores - sejam pessoas, coisas ou acções -; só nos bens os valores se 
tornam reais; os valores são objectos ideais, não reais". 

 Ao contrário de Habermas ou de Kohlberg, o pedagogo espanhol chama a si um 
conjunto de tradições morais que importa iluminar para podermos formular uma teoria 
da educação moral integral. Por um lado, a tradição aristotélica que faz apelo a uma 
educação da temperança, da coragem e da prudência, para além da justiça. Por outro 
lado, uma tradição cristã e evangélica que faz apelo à reciprocidade, ao respeito, ao 
testemunho, ao sacrifício e ao amor. Por fim, uma tradição crítica, formalista e liberal 
que faz apelo à autodeterminação, à liberdade e à autonomia.  Ora o modelo cognitivista 
de Kohlberg limita-se a lembrar a tradição crítica, formalista e liberal. Não admira, 
portanto, o seu carácter redutor. Quintana Cabanas (15) caracteriza, da seguinte forma, 
as limitações de uma ética meramente discursiva e justicialista: "Nosotros opiniamos 
que la educación moral tiene otros objetivos, y que el de la autonomia moral no es el 
más importante. En primero lugar porque no es accesible a todos: todas las personas, 
inclusive los niños pequeños, los individuos de mentalidad primitiva y los débiles 
mentales han que praticar la moralidad; pero le de esos grupos mencionados no puede 
ser una moralidad autónoma, sino que sólo será una moralidad heterónoma. La 
autonomía moral, pues, más que un objetivo de la educación moral, es un ideal suyo, 
muy deseable. Pero téngase en cuenta, además, que en la moralidad humana lo que más 
cuenta no es la independencia del juicio moral personal, sino más bien la práctica 
efectiva de la moralidad (ni que sea heterónoma)." 

Em que consiste a tradição aristotélica, tão esquecida e desvalorizada, nos 
nossos dias, por grande parte dos autores que têm escrito sobre educação moral? Em 
primeiro lugar a concepção antinómica do justo meio, a qual considera que a virtude 
moral é um justo meio entre dois vícios, um marcado pelo excesso e outro pelo defeito. 
Por outro lado, a teoria de Aristóteles sobre o papel da prudência na boa deliberação. A 
prudência, ou sabedoria prática, permite a escolha dos meios correctos para a 
prossecução dos fins que valem a pena. A educação da prudência é o resultado da 
experiência, da reflexão e do bom senso. A educação da justiça é o resultado não apenas 
da reflexão, como pretende Kohlberg, mas também do contacto com bons exemplos e 
da realização repetida de acções justas que, através do exercício, se tornam um hábito. 
O justo é aquele que incorporou, nos seus hábitos, a gratidão, a equidade e a 
liberalidade. O homem temperado é o que dá mostras de moderação, sobriedade e 
modéstia. O homem de coragem sabe ser paciente, perseverante e magnânimo. O 
homem prudente faz uso da precaução, da previsão e da circunspecção. É evidente que a 
justificação destas virtudes é tão antiga como as obras de Aristóteles Ética a Eudemo e 
Ética a Nicómaco. Mas não é por terem sido justificadas em textos que têm cerca de 25 
séculos que elas deixaram de ser necessárias. Para além de outras razões, o que faz a 
modernidade e a eficácia do modelo de Quintana Cabanas é precisamente a eleição 
destas virtudes cardinais como conteúdos morais nos programas da educação moral. A 
par das virtudes cardinais, Quintana Cabanas elege como conteúdos da educação moral 
o exercício da vontade, o desenvolvimento de competências reflexivas, a formação dos 
hábitos morais e o fortalecimento do carácter.  

A selecção das estratégias está condicionada pelo nível de educação moral que 
se pretende atingir. Para uma ética mínima, ou seja, uma ética apenas preocupada com o 
cumprimento das leis, com o objectivo de evitar a punição, com o cumprimento dos 
contratos e com o respeito pelas normas de convivência social, basta o uso dos métodos 
dialógicos, baseados na discussão de dilemas, tomada de papéis e clarificação de valores 
e dos métodos directos, baseados na exortação e na exposição. Para uma ética média, ou 



seja, preocupada com a decência, os bons costumes, o respeito dos deveres, o 
cumprimento das obrigações e a equidade e reciprocidade no tratamento com os outros, 
Quintana Cabanas recomenda o uso de métodos indirectos, baseados no exemplo do 
professor e no clima da sala de aula. Para uma ética máxima, ou seja, uma ética que vai 
para além da justiça e que incorpora a benevolência, o sacrifício e o amor, Quintana 
Cabanas recomenda a leitura e discussão das grandes narrativas morais, as reveladas e 
as outras, a utilização da estratégia do testemunho e o contacto com modelos. 

Ao contrário do modelo cognitivista de Kohlberg e do modelo da clarificação de 
valores, que olham para os conteúdos morais como um dispensável "saco de virtudes", o 
modelo de Quintana Cabanas encara a conduta moral como um dos vértices de qualquer 
programa de educação moral, ao lado do conhecimento do bem (exercício da razão) e 
dos sentimentos e dos afectos (amar o bem). Um outro aspecto que separa o modelo de 
Quintana Cabanas do modelo da clarificação dos valores e do modelo de Kohlberg é a 
questão do papel da vontade na educação moral. Para Quintana Cabanas, o exercício da 
vontade é considerado um importante conteúdo moral, pelas seguintes razões: 1) a 
vontade impõe o império da razão; 2) submete os sentidos à Lei Moral e; 3) modera as 
paixões e os apetites. 

No que diz respeito aos objectivos da educação moral, regista-se, igualmente, 
uma grande diferença entre o modelo de desenvolvimento moral integral e os outros 
dois modelos. Para o modelo da clarificação de valores, o grande objectivo da educação 
moral é levar o aluno a clarificar os seus próprios valores e a proceder à suas escolhas, 
de acordo com a sua consciência, os seus interesses e pontos de vista. Para o modelo de 
Kohlberg, o principal objectivo é o desenvolvimento do raciocínio moral e a progressão 
na sequência dos estádios do desenvolvimento do juízo moral. Quintana Cabanas não 
dissocia nenhum dos seguintes três objectivos: conseguir que o aluno conheça as 
normas morais; conseguir que ele respeite essas normas na sua conduta; fazer com que o 
aluno queira superar-se na sua vida moral, aspirando a uma ética máxima e a uma moral 
superior. 

Evidentemente que se o modelo de Quintana Cabanas aponta para uma ética 
máxima, enquanto os outros dois modelos se ficam por uma ética média, há que 
reconhecer a existência de profundas diferenças em relação às estratégias e aos papéis 
do professor. Consciente de que a educação moral, o carácter e a conduta são 
condicionadas pela cultura, pela ética e pela moral, Quintana Cabanas não poderia 
deixar de dar importância ao papel da identificação cultural no processo de descoberta e 
recepção dos valores. É precisamente na questão do papel da identificação cultural que 
o modelo de Quintana Cabanas se afasta do modelo de Kohlberg. O primeiro faz apelo a 
uma tradição cultural que importa dar a conhecer às novas gerações. Decorre dessa 
necessidade, a utilização das grandes narrativas como estratégia de educação moral. O 
modelo de Kohlberg, pelo contrário, aposta na construção dos valores, pelos próprios 
alunos, com o recurso à reflexão crítica, ao conflito cognitivo e à discussão de dilemas. 
Para o modelo do desenvolvimento moral integral, os valores são descobertos e 
interiorizados pelos alunos. Para o modelo cognitivista, são construídos.  

A diferença entre processo de descoberta e processo de construção dos valores 
revela-se de extrema importância. Se os valores são construídos pelos alunos, como 
pretende Kohlberg, então não existem normas naturais e racionais de moralidade que se 
impõem à consciência humana de uma forma objectiva e absoluta. Se os valores são 
descobertos pelos alunos, então existe uma Lei Moral, natural e racional que se impõe à 
espontaneidade e liberdade do educando, porque se entende que a liberdade autêntica 
não é mais do que um instrumento para fazer o bem, quer dizer cumprir a Lei Moral. 
Daí que o pedagogo espanhol agrupe as estratégias em três tipos: as que dizem respeito 



ao papel da identificação cultural, as que se referem à reflexão crítica e as que são do 
domínio dos afectos e dos sentimentos. O primeiro tipo faz apelo à teoria da 
aprendizagem social, o segundo tipo, à teoria cognitivista e o terceiro à teoria 
personalista. As estratégias que dizem respeito à identificação cultural têm que ver com 
os conhecimentos e os saberes. As que dizem respeito à reflexão crítica estão 
relacionadas com o exercício da razão, com a cognição e o juízo moral. As terceiras 
estão relacionadas com a vontade e a acção. 

Quanto às competências, Quintana Cabanas oferece-nos um quadro complexo e 
abrangente, mostrando saber fazer uso de uma ampla paleta de cores. Uma educação 
orientada pelos valores exige que o professor saiba aceitar-se como modelo, saiba 
argumentar com os alunos acerca de dilemas éticos, seja capaz de exprimir a sua visão 
moral, consiga promover uma relação empática, conheça e saiba aplicar as 
competências de moderador e seja capaz de envolver os alunos na acção moral. Se 
compararmos estas competências com as que o modelo da clarificação dos valores e o 
modelo cognitivista de Kohlberg acentuam, veremos, com exactidão, o carácter mais 
abrangente do primeiro. Com efeito, para o modelo da clarificação dos valores, o 
professor necessita de desenvolver competências que o habilitem a moderar as 
discussões e a estabelecer uma relação de ajuda e de facilitação. Para o modelo de 
Kohlberg as principais competências do professor dizem respeito à moderação da 
discussão de dilemas éticos e à dinamização de processos deliberativos e de tomada de 
decisões. Ora o modelo de Quintana Cabanas exige do professor o domínio de muito 
mais competências. Outra coisa não seria de esperar de um modelo intencionalmente 
dirigido para o desenvolvimento moral integral dos alunos. 

Manuel Patrício (16) considera que a axiologia educacional é fundamental para o 
professor, pois não há educação sem valores e o compromisso educativo não é possível 
fora do compromisso dos valores. E justifica: "em primeiro lugar, a decisão humana de 
educar e ser educado só é inteligível à luz de um referencial axiológico. Com efeito, a 
própria educação é um bem geral constituído por um complexo de bens particulares. O 
bem mais geral que se visa é a perfeição do educando: do homem enquanto sujeito de 
actos intencionais educativos. Há em cada homem um potencial de ser que se quer 
actualizar o mais possível com a educação. As actualizações concretas são bens 
particulares ordenados para o bem geral e dele, afinal, constituintes. Esse bem geral é a 
síntese de um complexo axiológico: é, em certo sentido, a configuração em um único 
valor de uma multiplicidade estruturada de valores" (17). E Manuel Patrício identifica 
as seguinte ordens de valores: "aceitamos, simplificadamente, que as grandes ordens de 
valores a promover pela educação são as seguintes: a do prazer; a da verdade; a da 
beleza; a do bem; a do sagrado ou do divino" (18).  

Com respeito à debilidade, indiferença e confusão axiológicas da nossa época, 
Manuel Patrício acrescenta: "a nossa época tem uma tremenda labilidade axiológica. 
Vivemos axiologicamente, sobre areias movediças. Essa difícil situação humana 
repercute-se com particular violência na educação, sendo factor de insegurança e 
angústia para os educadores profissionais que são os professores. Confrontam-se eles, 
na sua navegação quotidiana, com inúmeras dificuldades ou perigos, os quais convém 
analisar. Assinalemos, à cabeça, o perigo do niilismo. No seu limite extremo, o niilismo 
é a própria negação dos valores...Um segundo perigo - ou uma segunda dificuldade - 
com que se confronta hoje o educador é o neutralismo axiológico. Consiste na ausência 
de referências axiológicas para o acto educativo. A educação é esvaziada de valores. 
Sob o pretexto de que é perigoso endoutrinar, inculcar valores, pugna-se pelo 
esvaziamento axiológico da acção educativa...O positivismo é um terceiro obstáculo 
colocado no quotidiano do trabalho educativo do professor. Qual é, do ponto de vista 



axiológico, a postura positivista? É a seguinte: o que é, é o que deve ser. Ou seja, o 
positivo é idêntico ao normativo. O dever e o direito reduzem-se, pois, ao facto. Não há 
valores, só há factos" (19). 

Se o relativismo axiológico radical constitui um dos grandes males 
contemporâneos, então talvez a ética aristotélica possa ser um bom remédio para 
tamanha indiferença face aos valores e à hierarquia dos valores.  

Não se pretende um regresso, puro e simples, à ética magistralmente 
desenvolvida pelo estagirita e que tanta influência teve na formação da civilização cristã 
ocidental, graças ao trabalho intelectual de grandes nomes da cristandade medieval, 
como Alberto Magno ou Tomás de Aquino. Mas, também, se reconhece que a actual 
indiferença e ignorância da ética aristotélica deixou o caminho aberto para o avanço das 
éticas formalistas e discursivas, sem conteúdo nem objecto, e que tanta influência têm 
tido na difusão da vulgaridade cultural e do relativismo ético contemporâneos. Talvez, a 
incorporação de uma ética das virtudes, tal como Aristóteles a desenvolveu e Tomás de 
Aquino actualizou, possa ajudar a iluminar o caminho de todos os que teimam em 
querer fazer perdurar a identidade cultural e axiológica que tem feito a grandeza da 
civilização ocidental. A ser assim, a educação ministrada no seio das sociedades que 
pertencem à civilização ocidental tem de respeitar e promover a estrutura axiológica que 
constitui essa civilização. 
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