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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo acerca da conceituação da ética no processo ensino e
aprendizagem, abordando os principais aspectos relativos à formação, conhecimento e práticas de ensino. Entretanto,
muitos autores já defendem a necessidade de mudança no sentido de que seja desenvolvido um novo projeto
metodológico do professor dá-se a uma análise descritiva que se justifica pelo fato de denotar, ainda que brevemente,
os aspectos conceituais do processo ensino e aprendizagem, dando-se ênfase ao assunto “ética” no âmbito escolar. A
finalidade é elencar os problemas, em seguida analisar as características dos fatos e/ou fenômenos obtidos por meio
de escritos dos autores escolhidos, visando à busca de possíveis soluções apontadas por eles.
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ABSTRACT

The present work aims to present a study about the conceptualization of ethics in the teaching and learning process,
addressing the main aspects related to education, knowledge and teaching practices. However, many authors already
defend the need for change in the sense that a new methodological project of the teacher is developed. This is a
descriptive analysis that is justified by the fact of denoting, albeit briefly, the conceptual aspects of the
teaching-learning process, with emphasis on the subject "ethics" in the school context. The purpose is to list the
problems, then analyze the characteristics of the facts and / or phenomena obtained by means of writings of the
chosen authors, aiming at the search for possible solutions pointed out by them.
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1 Introdução

Os estudos de ética fundamentam a discussão quanto ao caráter do ser social, podendo tornar os estudantes mais
responsáveis para a realização de atividades sociais e políticas, uma vez que lhes garantem condições teóricas
baseadas em conceitos como: honestidade, fidelidade, lealdade e lisura. No entanto, faz-se necessário estabelecer
parâmetros que diferenciam os paradigmas conservadores e os inovadores, haja vista estes conceitos perquirirem a
necessidade de envolvimento do estudo de ética para que se idealize a devida transição, pois,

A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral. Deve formar-se nas mentes
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com base na consciência de que o humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da
sociedade, parte da espécie. Carregamos em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo
desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento conjunto
das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer
à espécie humana. (MORIN, 2000, p. 23).

É cediço que os contextos vinculados ao comportamento ético devem ser apresentados, em primeiro plano, em
sentido teórico no âmbito da educação, pois, tem por finalidade aguçar a discussão do assunto, principalmente no que
concerne ao conceito filosófico, entretanto, a prática pressupõe que, principalmente o docente se constitua como um
exemplo. Torna-se imperioso, não só evidenciar um conjunto de normas que regulam o comportamento da sociedade,
mas como aplicá-las, e isso depende, necessariamente, da educação. As normas de conduta visam fundamentar o
entender filosófico de ética.

2 Abordagem Metodológica

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi adotada uma organização de conhecimentos em que são retratados
aspectos de natureza conservadora da educação com resquícios duradouros, que por vezes procuram inibir a
aplicação, a priori, de novas técnicas para o processo ensino-aprendizagem. Por meio desse estudo denota-se que é
possível uma prática pedagógica mais autônoma, de inter-relação dos principais atores do ensino, o processo
dicotômico da aprendizagem: professor – aluno, daí extrai-se a necessidade de abordagem do contexto gnosiológico
de ética.

Por um lado é necessário o reconhecimento do professor de que a evolução, especialmente tecnológica, emerge
consideravelmente a ponto de quase impossibilitar acompanhá-la em todos os termos. Mas, é evidente que deve
haver constante aperfeiçoamento do docente para tornar possível o implemento das mudanças necessárias à
melhoria do processo ensino-aprendizagem, e isso pressupõe um reconhecimento ético. Carvalho e Ribas (2003)
destacam que a sala de aula é lugar de debater sobre a evolução do mundo e não uma mera apresentação do
conteúdo sistematizado do saber.

O artigo destaca paradigmas, ora conservadores, ora inovadores, no sentido de concatenar as ideias capazes de
fundamentar uma conclusão sobre o papel da sociedade na educação, considerando sua influência, forma de
organização e aplicação epistemológica, especialmente quanto ao conceito de ética em seu desdobramento aplicável
ao ensino. Para alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho, quanto à análise e avaliação da importância e
contribuição dos estudos de ética sob uma orientação voltada ao ensino, faz-se um pequeno histórico sobre a
evolução do paradigma conservador e sua transmutação com recortes mais inovadores e emprego de técnicas
modernas de aprendizado. A ética orienta o habitus, sob o qual a filosofia designa a tarefa de garantir a capacidade
inventiva preterindo ao intelectualismo cartesiano (SAVI, 2013, p. 9).

A realização do estudo busca analisar e sistematizar os dados bibliográficos obtidos, complementando-o com uma
pesquisa documental. O objetivo geral visa investigar a presença e a necessidade de implementação de algumas
considerações quanto à conceituação de ética no âmbito do ensino. Este desenvolvimento foi fundamental para definir
as diretrizes do trabalho e a análise quanto às diversas opiniões e/ou sugestões dos autores.

Uma análise descritiva também se justifica pelo fato de denotar, ainda que brevemente, os aspectos conceituais do
processo ensino-aprendizagem, além da abordagem acerca de alguns conceitos, como exemplo a ética, assim como
os paradigmas conservadores e inovadores. Quanto ao levantamento, o trabalho foi desenvolvido por pesquisa
bibliográfica, essencialmente, dessa forma, aprouve o embasamento teórico dos diversos autores observados,
conquanto consolidaram-se os ensinamentos com uma pesquisa de consulta documental, especialmente às
legislações referentes ao ensino, visando corroborar com as teorias trazidas pelos autores estudados.

O artigo aproveita os ensinamentos de Lakatos e Marconi (2003, p. 248) para desenvolver uma análise e interpretação
crítica do material bibliográfico, levando-se a cabo um juízo de valor sobre todo o material científico estudado. Os
autores orientam que os assuntos devam ser abordados em suas acepções e experiências, cabendo compor as ideias
e hipóteses no sentido de concatenar as posições lançadas pelos expositores.
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3 A produção do conhecimento, processo dialético, técnicas inovadoras que estimulam a participação do
aluno

É imperioso destacar acerca da extrema necessidade em considerar o protagonismo do aluno no processo
ensino-aprendizagem. Deve-se dar apreço ao meio social em que vive e sopesar as suas diferenças culturais, assim
será possibilitada a construção de conhecimentos. O professor tem a tarefa de estimular a reflexão por parte dos
alunos, pois a participação deles no processo ensino-aprendizagem estimula a interação, fortalece o ensino, que
torna-se mais efetivo. E essa interação possui enfoques diferentes, como aluno – aluno, e aluno – professor, quando
deve-se extrair os pontos factíveis, o que permite a comparação de valores, o favorecimento da ética de colaboração,
e principalmente, o incremento da aprendizagem, inteligência, capacidade de argumentação e de análise
(IMBERNÓN, 2012, p. 90).

Os educadores devem lidar com a ideia de que o conhecimento está em constante construção, há uma necessidade
da comunidade acadêmica em absorver mais conteúdo que outrora, principalmente face às evoluções globais
presentes em todas as sociedades historicamente constituídas. Lopes (1996, p. 250) aponta o conceito de Bachelard
no que tange à construção do conhecimento, quanto enuncia que ele é intrinsecamente histórico, depende-se da
história das ciências para que ocorra a perfeita produção do conhecimento, contudo,

Ser professor requer não mais uma formação pontual, técnica, racional, mas uma formação
de deve acontecer ao longo da vida profissional; isso significa dizer que a formação inicial,
de nível médio e/ou superior, já não responde às necessidades econômicas, políticas e
sociais e passa a ser vista como apenas um dos momentos do processo formativo do
educador. O tempo limitado e pontual de formação, 3 ou 4 anos, já não permite contemplar
as demandas de uma sociedade em constante mudança. (MARZARI, 2016, p. 66)

O conhecimento e sua afirmação possui o poder de orientar o ensino, quando por meio da confirmação do
conhecimento o docente vale-se da mitigação entre as técnicas de ensino possíveis, haja vista que a variação delas
pode permitir o atendimento às peculiaridades individuais dos alunos, pois uns aprendem mais debatendo, outros
ouvindo, alguns nas técnicas coletivas, uns dialogando, enfim, é importante lançar mão de uma variação de métodos e
não só de uma única técnica, dado que pode ser favorecido um grupo limitado de alunos, carecendo os
remanescentes de uma aprendizagem efetiva (MASSETTO, 2003,p. 88).

A prática docente deve se revestir e sustentar pela adequação às especificidades do aluno, pois o conhecimento da
formação social e cultural vivida por ele proporciona ao professor o confronto entre a teoria e a realidade empírica,
onde há constatações plausíveis. Não se deve exigir do aluno a mera repetição de conceitos extraídos de obras
bibliográficas, mas uma construção do ensino voltada para a realização do processo dialético de aprendizagem, o que
leva ao docente à extrema necessidade de uma formação continuada que tem por finalidade qualificar a sua prática
educacional (GRILLO e MATTEI, 2005, p. 106).

4 A ética na perspectiva educacional

A ética na educação segundo apontamentos de Arroyo (2007) propõe que há farta teorização no pensamento
educacional no que diz respeito ao conhecimento e sobre os processos de ensinar-aprender, entretanto, demonstra
escassez de reflexão sobre sua própria etimologia, necessariamente sobre ética, sobre o que seja a moral e a
formação do sujeito moral. Na edição de 2000 dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, é
corroborado o pensamento acerca da extrema importância da formação ética do estudante, senão vejamos:

[…] Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação escolar, “deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96). Essa
vinculação é orgânica e deve contaminar toda a prática educativa escolar. Em suma, a Lei
estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, numa mesma e única
modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma
educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos: • a formação
da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração de
seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; o aprimoramento do
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educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico; • a preparação e orientação básica para a
sua integração ao mundo do trabalho, com as competências que garantam seu
aprimoramento profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a
produção no nosso tempo; • o desenvolvimento das competências para continuar
aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. (BRASIL,
2000, p. 10).

A ética se apresenta sob o conceito filosófico e normativo, definições que abrangem a importância da discussão de
seus fundamentos. A sua gnosiologia requer uma técnica para a verificação de um objeto qualquer, ou a
disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante, conforme enuncia Abbagnano (2007, p. 174). Ao fazer um
parâmetro com a ética o desdobramento filosófico a retrata como ciência da conduta, que deduz tanto o fim quanto os
meios da natureza do homem, traduz o conhecimento como fruto de motivos ou causas da conduta e da força que a
determina (ABBAGNANO, 2007, p. 380).

É imprescindível que a formação ética do educador esteja calcada na centralidade, já que a escola possui
fundamental importância no sentido de potencializar, de sensibilizar quanto à necessidade de atendimento aos
preceitos éticos na vida civil dos alunos, haja vista funcionar como uma espécie de preparação para a boa convivência
e participação ativa na sociedade (FREIRE, 1996, p. 17).

Conforme lição de Arroyo (2007, p. 3) as escolas se defrontam no dia-a-dia com a presença constante de um conjunto
de dimensões que fazem parte do campo da formação do sujeito ético, quando relaciona a ordem, a disciplina, as
normas, a justiça, o bem, os sentimentos, os afetos, a liberdade, o fazer escolhas, a responsabilidade, o trabalho, a
assiduidade, o companheirismo, a amizade, o cuidado, a sociabilidade, os valores, a verdade, as condutas, a
felicidade, a culpabilidade, o castigo, a reprovação-aprovação, a consciência, os direitos e deveres como dimensões
que fazem parte da reflexão ética no ambiente estudantil.

5 Contradições do ser humano: espaço para o trabalho da ética e educação

Embora haja diferenciação entre os conceitos de ética e moral, vez que ambos possuam significados próximos, ambos
fazem menção ao conjunto de princípios ou padrões de conduta que regulam as relações humanas no âmbito de seu
habitat. A educação deve ser fundamentada nesses princípios, pois auxilia na análise crítica da realidade cotidiana e
das normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de
convivência (ARAÚJO, 2007, p. 13). JOHANN (2009) na apresentação da obra Ética e Cidadania realiza
considerações acerca de ética e educação,

Educação e Ética analisa e fundamenta a possibilidade de se reduzir as contradições em
que se movimentam os seres humanos em todo o mundo. A Educação não será o único
caminho de solução dos problemas atuais. Porém, o espaço educativo se constitui em um
espaço de excelência para que a semente de uma nova realidade seja plantada e possa
germinar. Impõe-se, assim, aos profissionais da educação a tarefa histórica de se
aperceberem da ambiguidade de suas práticas e assumirem o seu papel transformador.
Somente um compromisso ético verdadeiramente assumido fará com que a escola cumpra
o seu papel na construção da esperança de um mundo melhor para toda a humanidade.
(JOHANN, 2009, p. 9).

Infere-se, pelas considerações dos autores citados acima, que ética e educação possuem papel solidário e recíproco.
Sendo assim, a promoção de uma educação ética e voltada para a cidadania tem por obrigação proporcionar
condições para que os alunos desenvolvam suas habilidades dialógicas e desenvolvam a capacidade autônoma de
tomada de decisão em situações contestantes, notadamente do ponto de vista ético (ARAÚJO, 2007, p. 16). Reale
(2001, p. 31) faz considerações acerca das normas éticas, quando enuncia que estas não envolvam tão somente um
juízo de valor sobre os comportamentos humanos, mas devam culminar na escolha de um parâmetro considerado
obrigatório no convívio em sociedade. Numa apreciação quanto aos preceitos voltados à educação a expressão de um
complexo processo de opções valorativas, dedica-se à melhor aplicação na formação ética, dessa forma é importante
fazer menção ao que leciona Arroyo:
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Da educação se espera que contribua na formação de uma razão transparente em si
mesma, auto justificada, guia da liberdade e da arte de fazer escolhas morais certas,
racionais, em qualquer contexto e por todo ser humano. A função da educação de
engendrar o sujeito moral passaria por iluminar sua mente, por torná-lo sujeito de
razoamento e decisão. Esta visão se contrapõe a todo naturalismo e biologismo. A
moralidade ou imoralidade do sujeito e dos coletivos não vem da natureza, nem do berço,
elas são construídas, formadas. Aí cabe a articulação entre ética e educação. Na
pedagogia moderna essa relação é mediada pelo conhecimento. (ARROYO, 2007, p. 7)

Por todo o contexto, há de se concluir que a educação encontra-se diante de um grande desafio, que se apresenta
hodiernamente neste contexto caracterizado por profundas e desconcertantes incertezas, numa transição de
paradigmas, assim como insegurança política. Com isso, há de se estabelecer uma relação entre as exigências da
ética e os valores sobre os quais se estriba uma sociedade globalizada e neoliberalizante (JOHANN, 2009, p. 86).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Restou cristalino o objetivo do artigo, sem pretender esgotar o assunto, conquanto o papel do docente e do aluno é
definido como complemento um do outro, haja vista o processo dialético existente entre os dois seguimentos. O aluno
deve ser preparado não só para absorver conceitos, mas questioná-los, entende-los para defendê-los ou rechaçá-los,
mas sempre por meio de fundamentos calcados na relação teoria-prática, de aplicação de preceitos éticos,
estimulados por seu senso crítico.

O assunto abordado possui relevância, especialmente no que concerne às evoluções tecnológicas, que possuem
papel preponderante na transição de paradigmas e, também nas orientações epistemológicas quanto ao conceito de
ética e sua aplicação. Fica registrada a importância em pensar sobre o momento atual do ensino no sentido de realizar
uma reflexão sobre a necessidade de atender aos anseios de discentes e docentes, estes na melhoria da formação e
capacitação, aqueles como principais participantes na evolução do processo de aprendizado. Salienta-se que os
professores devem substituir a retórica simples pela dialética, chamar o discente ao debate, estimulá-lo a expor seus
argumentos, pois não basta ao docente falar bem, comunicar-se de forma convincente, mas trazer o aluno para
processo didático como o centro das atenções, pois ao aluno deve-se encarregar, prioritariamente, de desenvolver o
seu próprio aprendizado com o apoio do facilitador, mediador docente, pois trata-se de uma relação humana.

Embora as escolas produzam conhecimento via estrutura setorizada, fragmentada e centralizada (CARVALHO e
RIBAS, 1999, p. 23), faz-se necessário que o docente valorize a relação humana que se baseia na solidariedade, o
que pressupõe apoio mútuo, divisão de responsabilidades, o que sugere uma oferta ao aluno acerca da prática
epistemológica, a qual valoriza a reflexão, a ação, espírito crítico, entre outros atributos, conforme aborda Behrens
(2011, p. 55). Reale (2002, p. 389) faz acepção ao valor da conduta, pois seu valor a reveste de força e é importante
esclarecer que esta pesquisa busca evidenciar a importância de se ensinar ética, especificamente quanto ao aspecto
filosófico, conquanto haja esclarecimento pleno aos discentes, demonstrando-lhes os passos utilizados para qualificar
o que seja boa ou má conduta, necessariamente com aporte epistemológico no sentido de concatenar as ideias
obtidas por meio dos trechos dos autores que trataram o assunto, conforme mencionado durante o bojo da pesquisa.

Portanto, o tema abordado reveste-se de considerada importância, especialmente no que concerne ao momento
político vivido por nosso país, onde a ética tem-se visto afastada dos procedimentos administrativos em alguns
setores. Com isso, o estímulo à discussão é se suma importância no papel da construção de conceitos éticos,
especialmente sob o fundamento filosófico.
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