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AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM:
UMA QUESTÃO ÉTICA 

Naiola Paiva de Miranda

Introdução
 
Avaliação do Ensino-aprendizagem : uma questão ética, 

objetiva aprofundar estudos na temática, provocar inquieta-
ções aos atores da educação a exercer na prática educativa 
uma avaliação consciente e libertadora. A atualidade e relevân-
cia são emergentes e prendem-se ao fato de subsidiar e apro-
fundar os debates da avaliação educacional a todos aqueles que 
se debruçarem sobre os estudos aqui expostos. 

 O estudo alcança as categorias de análise educação, ava-
liação e ética. A educação segundo Durkheim (1987, p.42), “é a 
ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não 
se encontram ainda preparadas para a vida social”. É o processo 
vital de desenvolvimento da personalidade do homem, envol-
ve todas as instâncias, teoricamente consiste em uma fi losofi a 
de vida, em uma realidade concreta que se enraíza e perpassa 
nas instituições básicas, tais como: Sociedade, Estado, Família, 
Igreja e a Escola. 

 Freire (1977, p.69), aduz que, “a educação é comunica-
ção, é diálogo, na medida em que não é a transferência de sa-
ber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 
signifi cação dos signifi cados”. A troca de saberes sugere a ima-
gem, da educação dialógica, educação escolar, educação como 
prática pedagógica que forma o homem, um ser inacabado que 
está sempre em processo de busca e nesse processo educativo, 
na visão de Stake citado por Vianna (2000, p.22), a “a avaliação 
surgiu com o próprio homem [...], o homem observa, o homem 
julga, isto é, o homem avalia”, o homem constrói a sua própria 
história. 
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A educação cria no homem um ser novo que o torna his-
tórico e ético, Freire (1996, p.15) evoca a “ [...] ética universal 
do ser humano”, e nesta perspectiva hominizada e existencial, 
a natureza da prática educativa, promove entre educadores e 
educandos a humanização no ato educativo, a responsabilidade 
em olhar o aluno como ser humano e respeitar as sua  diferenças. 

Contextualizando a Ética na Avaliação 
 
Considera-se que qualquer sociedade, que inicia o seu 

processo de humanização na agregação de critérios de valores 
ao puramente biológico, adere assim sendo aos requisitos de 
sobrevivência do homem, isto é aos conceitos de bem, mal, 
justo, injusto, permitido, proibido, dever, certo, errado, censu-
rável e elogiável, pode se inferir que a ética é tão antiga como 
a existência humana. Neste ínterim, o aspecto interessante da 
ética é o fato da mesma não ser parte do ser humano, mas faz 
parte do agir humano. 

Quando se estuda ética, pensa-se, qual o conceito de éti-
ca que se aplica nas relações que envolvem sociedade, educa-
ção e avaliação? 

O que é ética? A etimologia explica que vem do grego 
ETHOS, signifi ca originalmente, a morada do homem, lugar 
onde ele se sente acolhido e abrigado; algo que diz respeito 
à intimidade da pessoa, ao seu caráter e que se manifesta em 
suas ações. 

O segundo sentido é signifi cado como costume, modo ou 
estilo habitual de ser. O sentido moral é concebido no sentido que 
o espaço do mundo em que o homem habita durante sua vida. 
Mas se atribui aos valores e virtudes, ao comportamento humano, 
ações e reações que se desenvolvem no fazer do cotidiano.

 Poder-se-ia conceituar nesse construto social a ética, 
como idéia de respeito. Levando em consideração a educação 
informal que o homem adquire na família, comunidade e socie-

dade, a educação formal que recebe na escola e a não formal 
que é estabelecida em outras instituições, a ética se constitui 
em relação a educação como um legado de valores. 

No homem ser racional, egrário, idealista, essa sociabi-
lidade humana, acontece de uma forma artifi cial, pois não se 
trata de uma herança genética, uma vez que as aspirações do 
homem mudam de acordo o movimento das forças, das relações 
de poder em que as ações se realizam de acordo com a geração 
ao longo da história. 

A ordem humana constitui a ética como um conjunto de 
valores, normas, regras, leis, comportamentos que se realizam 
através dos relacionamentos que se constituem na família, na 
comunidade, no trabalho, na escola e na sociedade em geral.

Esta constituição da ordem humana se volta para os julga-
mentos de valores, objetivos de ordem pública e jurídica; e os 
valores subjetivos que dizem respeito ao indivíduo na consciência 
moral, que envolve atos humanos; esta ordem subjetiva é bem 
mais antiga que a objetiva, pois invade o ontológico humano, o 
ser que o capacita a discernir o bem do mal, o certo do errado.

Quando se aborda a avaliação no conceito da ética, en-
contram-se dois sujeitos que envolvem essa relação. O avalia-
dor e ou educador que sustenta o agir e o fazer, no trabalho 
investigativo diante das instituições e do sujeito epistêmico e o 
educando que tem a sua história pessoal, o saber da experiên-
cia e suas limitações e desafi os. 

Nessa relação a ética se interpõe de uma forma solidá-
ria, generosa, em que a cumplicidade se apresenta através da 
interação; conceitua-se portanto a ética como um conjunto de 
ações que partem da relação de interação conforme expressam 
Ribeiro Luis, Marques e Ribeiro Marco (2003, p.104), em que os 
sujeitos apresentam uma “ [...] dupla direção de uma exterio-
rização objetivante e de uma interiorização refl exiva”. 

A ética problematiza e efetua uma análise crítica nas 
concepções do que é ético, não ético e aético, na dimensão 
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moral do comportamento humano; isto é discute o jeito de ser 
do comportamento, faz o juízo de valor, uma avaliação diagnós-
tica das questões éticas. 

Quando se avalia o aluno com o costume antigo que o edu-
cador foi avaliado se torna uma concepção aética, sem convic-
ção do que está fazendo por força do hábito. E ao avaliar o aluno 
nesse patamar, o educador apresenta-se com comportamentos 
não éticos, não respeita o aluno, o seu saber, ou o seu não sa-
ber. Mas a terceira concepção, remete a uma situação em que 
o educador avalia de forma ética a bem da moral, com convic-
ção, preparo, cônscio de sua responsabilidade, considerando o 
educando como sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem. 

 Qual a competência do estudo da ética, para se ter uma 
idéia conclusiva ou aproximada do seu conceito? Tradicional-
mente é entendida como um estudo ou uma refl exão sobre os 
costumes ou sobre as ações humanas. Pode ser entendida tam-
bém como a própria realização de um tipo de comportamento.

 Vasquez (2008, p.18 e 19), contextualiza que “[...] in-
vestigar o modo pelo qual a responsabilidade moral se relaciona 
com a liberdade e com o determinismo ao qual nossos atos estão 
sujeitos é um problema teórico, cujo estudo é da competência 
da ética”.a ética explica, esclarece, e investiga a realidade do 
sujeito isto é as ações, os fatos, diante das situações que o ho-
mem se posiciona, acompanha a história e, se caracteriza e se 
identifi ca no processo avaliativo.

Diferentes Concepções Éticas na História da Civilização 

Quando se fala em ética, vem à tona a concepção históri-
ca das idéias éticas do mundo material e o mundo que envolve 
os valores da sociedade. Para os gregos constituía-se a Polis, o 
lugar onde era decidido o melhor para a formação do cidadão. O 
mundo ético consistia em racionalidade e liberdade. O diálogo 
deveria ser praticado entre os homens de um mesmo status quo. 

Na sociedade medieval a concepção de ética passou a ser 
entendida com fruto de uma interiorização em que o individuo 
perdeu a sua autonomia e passou a depender de sua fé cristã 
imposta na época pela igreja. 

Na sociedade moderna a ética passou a ser identifi ca-
da no trabalho como um construto de identidade de realização 
pessoal em que as relações interpessoais estão presentes no 
Estado, na Sociedade, na Família, e na Escola. 

Na pós-modernidade, o conceito de ética tem sido nive-
lado como um conjunto de regras que regem relações interpes-
soais e profi ssionais. Em geral as profi ssões acoplam princípios 
em códigos de ética para regulamentar direitos e deveres, ob-
servâncias, procedimentos, comportamentos, responsabilida-
des, direitos e deveres. 

Diferenças entre Ética e Moral 

A ética, segundo Vasquez (2008, p.22) “não cria a moral, 
[...], é a ciência da moral, isto é de uma esfera do compor-
tamento humano”. A moral não é ciência, porém se constitui 
objeto da investigação da ética que por sua vez se constitui 
do estudo dos vários tipos de comportamentos humanos quer 
sejam conscientes e voluntários que afetam a si ou a outros in-
divíduos, ou a outros grupos sociais e ou a sociedade em geral.

No dia a dia, as concepções de ética e moral, tendem 
a se confundir ou se identifi car, porém andam de mãos dadas. 
Ethos (grego) e Mores(latino), signifi cam costumes, jeito de ser. 
Essa interrelação leva o sujeito a entender que costumes, con-
textualiza tradições, culturas,valores que são construídos nas 
relações de uns com os outros. E nessas relações há o domínio 
do ethos que fundamenta a moralidade, no surgimento de de-
veres, regras, na interação, reiteração e integração e reinte-
gração do indivíduo na sociedade.

Segundo Vasquez (2008, p.25), a moral se defi ne como “ 
um conjunto de normas e regras destinadas a regular as rela-
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ções do indivíduo numa comunidade social dada”. Nesse con-
texto moral, as normas e regras estabelecem o comportamento 
dos indivíduos nas suas relações e também nas ações.

Rios (2007, p.24), advoga que, “a moral não é ciência, 
mas objeto da ciência;” “[...] a ética, sua missão é explicar a 
moral efetiva, [ ...]”; ou seja para explicar a postura do indiví-
duo, a tomada de posição e decisão. A ética “[...] pode servir 
para fundamentar uma moral”. Ou seja, diluir o seu signifi cado. 
Porém cabe à moral dizer o que deve ser feito em determinada 
situação, essa concepção ontológica do ser e do vir a ser está 
inserida no cerne da avaliação do ensino-aprendizagem, uma 
vez que as decisões conjugadas na moral e fundamentadas na 
ética circundam avaliação no sentido de conduzir o processo 
eticamente. 

Contextualiza-se alguns posicionamentos que diferenciam 
a ética e a moral, a ética tem caráter permanente e universal, 
é um conjunto de regras que envolvem a teoria e princípios de 
conduta. A moral é temporal, não tem qualquer conteúdo fi lo-
sófi co, criada por diferentes grupos, é apenas o que as pessoas 
pensam e fazem envolve conduta de regras no contexto cultu-
ral, envolve a prática e aspectos específi cos de conduta. 

A ética na relação educador e educando, se constitui uma 
relação de poder, que evidencia a intervenção humana, a ética 
se constitui uma questão absolutamente humana, em que a mo-
ral se reveste dos pressupostos da ética na possibilidade de es-
colha, opção e de decisão, com a seguinte indagação : em como 
devo agir com os outros?. Esta postura na avaliação é muito 
válida, constitui-se em como se importa com o outro, o seu de-
senvolvimento e seu progresso, inclusive no ato da intervenção. 

Ética, Costumes, Valores e Crenças

Ética é um tema complexo porque se dá na prática por 
meio das pessoas. A Ética é, portanto, um produto das relações 

humanas. De forma pragmática, a ética se apresenta como o 
assunto cujo estudo tem tornado possível maximizar a efi cácia 
das relações humanas nas instituições. 

Em seu sentido mais abrangente, a ética signifi ca o con-
junto de valores e da moral que conduzem um indivíduo a to-
mar decisões, no que se refere principalmente às suas relações 
com o mundo. Não se pode estudar a ética de forma isolada, 
mas com foco no ambiente e nas relações humanas ali existen-
tes. Por isso está ligada estritamente a avaliação. 

Na busca de facilitar o convívio em sociedade são criadas 
normas formais, que podem estar escritas ou normas morais, 
que são simbólicas e se manifestam por comportamentos forta-
lecidos nas teias sociais ao longo dos anos. O objetivo das nor-
mas é o de se tentar prever, racionalizar e evitar que confl itos 
éticos ocorram. 

O homem é um ser social, e no trato com a convivência 
com seu semelhante vive em sociedade, surgem então as ques-
tões éticas que se delineiam nessas relações no que se refere 
aos costumes, valores e crenças. 

Os costumes estão vinculados a educação informal, que 
o indivíduo recebe na família, comunidade e na sociedade, ao 
conhecimento que é passado de geração a geração, e que se 
perpetuam no modus vivendi de uma determinada região, e que 
são cultivados e transformam-se em cultura, se modifi cam com 
o tempo no âmbito de uma mesma sociedade..

Os valores são fundamentos através das crenças, que lhes 
dão princípios, que se tornam em normas, podem ser compar-
tilhados, aprendidos, servem como referencial, modelo para as 
atitudes e decisões que o homem realiza em toda a sua.vida. Os 
valores servem como base para formar o caráter nas questões 
éticas. 

Os valores são afi rmações sobre as crenças fundamentais, 
princípios que podem ser compartilhados, aprendidos e formam 
a base a partir da qual as ações e decisões organizacionais serão 
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tomadas. O conjunto de valores orienta a defi nição de políticas 
e diretrizes, que se consolidam nos hábitos e costumes. 

Os valores servem de guia para defi nição de prioridades 
e de como todos devem se conduzir na busca dos objetivos da 
organização. Embora tenham caráter permanente, os valores 
devem ser periodicamente revisitados, para evoluir com a so-
ciedade e com as necessidades do homem, formando um con-
junto vivo de crenças.

Em torno dos valores, as pessoas, constroem modelos 
de referência para atuar de forma independente e delega-
da, respeitando seus interesses, crenças e as variações cultu-
rais.  Além da declaração de valores, outros artefatos culturais 
contribuem para disseminar os princípios éticos também na 
instituição (exemplo dos líderes; código de ética e o conselho 
de ética).

Esses valores são trabalhados na sala de aula e que são 
infl uenciados na avaliação. De forma que ser ético é também 
agir de acordo com os valores de uma determinada sociedade, 
essas regras morais são resultado da própria cultura de uma 
comunidade. A regra ética é uma questão de atitude de escolha 
que se vincula a crença.   

A crença, no sentido etimológico da palavra tem a mesma 
raiz da palavra opinião que origina do grego — DOXA, o que leva 
a crer. Crer é tomar algo como verdade certa, independente 
de comprovações sociais e ou científi cas. É algo pessoal e sub-
jetivo, mas que se relaciona diretamente com os costumes e 
valores e que se desenvolve nas questões éticas na vida do ser 
humano. 

O sujeito do conhecimento que se constitui de essência e 
existência se reveste nas dimensões pessoais e profi ssionais em 
cuidar exatamente em respeitar os elementos de socialização 
que estão ligados aos costumes valores e crenças. As relações 
entre os indivíduos desde os primórdios tempos, vem sendo 
acentuadas pela ética do comportamento, promovendo a cons-

trução e a reconstrução de posturas. Há de se observar que no 
processo avaliativo há a cumplicidade da crença no sentido de 
que ambos, precisam se acreditar para que o processo possa ter 
liberdade de escolha em que caminhos trilhar e na mediação 
intervenção a ser realizada a serviço da aprendizagem. 

Interpondo a Ética entre Sujeito e Objeto na Avaliação 
 
A ética na avaliação não se conduz de forma padroniza-

da, legalizada, circunscrita a um código de ética, mas o de-
frontar-se diante da ação humana, no que concerne a hora da 
oportunidade, do posicionamento em que Ribeiro Luis, Marques 
e Ribeiro Marco ( 2003, p.99), evocam que: “... a ética se aplica 
a toda e qualquer questão com a qual o indivíduo ou coletivida-
de sejam chamados a agir ou a se posicionar perante si próprio 
ou os outros”.

Os autores com muita propriedade contextualizam que a 
ética envolve as dimensões da vida humana, quer seja pessoal, 
familiar ou profi ssional; e que as relações surgem no decorrer 
das atividades cotidianas e que estas exigem ação e posiciona-
mento. acompanha a história 

A avaliação conforme Saul( 1995, p.25), “em seu sentido 
amplo apresenta-se como atividade associada à experiência co-
tidiana do homem”. Logo avaliação e ética se correlacionam.

O educador trabalha numa dimensão humana, em que 
a convivência acontece dentro de uma ordem humana, num 
contexto subjetivo. Gonçalves e Wyse (2005, p10), advogam 
com muita propriedade que “A ordem humana é bem dife-
rente. Ela é artifi cial. O homem não a recebe pronta, como 
herança genética. Ele tem que inventá-la, reinventá-la, cons-
truí-la, desconstruí-la e reconstruí-la”, e estas ações são mo-
mentos de intervenções, em que a ética é indispensável na 
relação que o sujeito é o aluno e o objeto da avaliação é a 
aprendizagem. 
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Valorando a Ética entre Sujeito e Sujeito 

A ética se consubstancia diretamente no ato avaliativo 
na questão inclusiva do sujeito. Freire (1996, p.16 ) clarifi ca a 
responsabilidade ética e declara: 

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na 
manifestação discriminatória de raça, de gênero, 
de classe. É por esta ética inseparável da prática 
educativa, não importa se trabalhamos com crian-
ças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a 
melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa 
prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em 
nossas relações com eles. 

O autor considera que a ética deve ser sentida e prati-
cada, deve ser dialógica e humana na relação entre educador 
e educando; envolve todos os segmentos da sociedade, a sa-
ber, atitudes, comportamentos, desejos, emoções, sentimentos 
e decisões no cotidiano, enfi m envolve as dimensões da vida 
humana. Freire (1996, p.18), ainda ratifi ca : “Quando, porém, 
falo da ética universal do ser humano estou falando da ética 
enquanto marca da natureza humana, enquanto algo absoluta-
mente indispensável à convivência humana”. 

A ética que permeia a vida do homem valora a todas as 
culturas, raças, etnias, costumes e tradições; ela é universal, 
porque engloba o ser humano no seu todo, no que tange os 
direitos e deveres, compromisso e trabalho, responsabilidade e 
respeito mútuo; não se constitui de regras anotadas e adotadas, 
mas por um construto ético sensibilizador e relacional que se 
torna pedagógico, pois o seu cerne é educativo. 

Porém Freire contextualiza que educar é politizar. Politi-
zar na escola é ter habilidade de conscientizar os seus alunos, 
professores, gestores e demais membros que a consciência dos 
direitos e deveres sociais dos cidadãos requer que seja conside-
rada em todas as atividades escolares, inclusive na avaliação. 

A ética do gênero humano como assegura Morin 
(2007,p.105), “ a ética propriamente humana [..], instrui-nos 
a respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identi-
dade quanto a si mesmo”, Portanto, a ética conduz a exercer a 
coerência nas tomadas de decisão e na avaliação . 

 
Considerações Finais

A avaliação do ensino — aprendizagem tem um contexto 
humano, por isso envolve sentimentos, ideias, emoções, caráter 
e personalidade que são desenvolvidas e formadas. Requer pos-
turas éticas no seu trato, com a conscientização de que educa-
ção e avaliação são parceiras na construção do  conhecimento.

No tocante a ética, a avaliação intervém entre o sujeito 
que é o aluno e objeto que é a aprendizagem, e ao realizar 
qualquer tipo de avaliação, o enfoque é alcançar aprendizagens 
signifi cativas, melhorias na qualidade da educação. A ética se 
integra na relação sujeito e sujeito, realizando a concretização 
da intencionalidade do ensinar e aprender, portanto, requer 
compromisso ético. 

A avaliação está direcionada para a prática educativa e ob-
jetiva a qualidade da aprendizagem e ensino. Está condicionada 
a desenvolver uma prática pedagógica crítica,refl exiva,criativa 
e inovadora. 

No percurso do trabalho, verifi ca-se que as ações e de-
cisões que permeiam a avaliação do ensino-aprendizagem re-
querem dos atores envolvidos, postura e compromisso ético, na 
realização do objetivo maior a avaliação a serviço da aprendi-
zagem com o direcionamento para uma educação de qualidade. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO AUTONOMIA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM LÍNGUA PORTUGUESA

Carlos Roberto Vargas Fraga

Introdução

O Projeto Autonomia, resultante de uma parceria entre 
a Fundação Roberto Marinho e o governo do Estado do Rio de 
Janeiro, tem como objetivo promover a aceleração da apren-
dizagem e a correção da distorção idade-série de alunos dos 
ensinos fundamental (5ª.a 8ª. série) da rede pública estadual, 
por meio de telesalas. 

Os professores da rede pública e participantes do projeto 
foram capacitados segundo a metodologia proposta pela Funda-
ção Roberto Marinho.

O Projeto propõe, por meio de metodologia própria, que 
os alunos com atraso escolar concluam o ensino fundamental 
em 12 meses. 

Para tanto, têm-se as seguintes estratégias:

 • a capacitação continuada de professores da rede pú-
blica, tornando-os orientadores de aprendizagem;

 • a instituição de telessalas nas escolas;
 • o envio de material didático específi co para o profes-

sor e para o aluno;
 • a instituição de uma supervisão específi ca, que apóie 

o professor em sua atuação na telessala;
 • o acompanhamento de todo o processo.

Metodologia

A avaliação foi executada pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Educacional, Cultural e de Ação Comunitária — IDECA — 


