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A ética na escola para a formação do cidadão integral 

 

Max Welber Romeu dos Santos 

 

RESUMO: O presente trabalho propõe uma investigação sobre como o trabalho da ética nas escolas 
pode ajudar na formação do aluno de forma a alcançar a condição de cidadão integral, ou seja, não 
apenas sua formação acadêmica, mas também sua formação moral. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica de forma a dar consistência aos argumentos e teses defendidas. Objetiva-se, 
assim, demonstrar a influência que o trabalho da ética nas escolas tem na formação do caráter do 
indivíduo. Pretende-se explicar o que seria ética, bem como o que consta em nossas leis sobre o papel 
da escola na formação do aluno e o que seria considerado um cidadão integral. 

Palavras-chave: Ética. Cidadão. Escola. Formação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

          Toda discussão no tocante ao campo da ética parece, hoje em dia, estar 

dissociado do conteúdo escolar trabalhado com os alunos, como se escola e ética 

fossem universos estanques, que não tivessem relação um com o outro, 

principalmente em tempos em que o assunto está tão em evidência, devido à flagrante 

crise ética e moral que o país atravessa, onde escândalos estouram a todo momento, 

onde honestidade parece, cada vez mais, um artigo de luxo, exclusividade de poucos, 

quando regra tornou-se exceção. Pouco se escreve sobre a possibilidade de 

trabalhar-se ética na raiz do problema, nas escolas, visto ser papel da escola não só 

a formação intelectual do aluno, mas, também, a sua formação moral. 

Tendo em vista esta lacuna, este trabalho objetiva definir o conceito de ética de 

acordo com alguns autores centrais, caracterizar o papel da escola de acordo com 

suas atribuições legais, estudar as possibilidades de se trabalhar ética nas escolas, 

bem como o que seria a concepção de um cidadão integral, as características a serem 

trabalhadas e alcançadas, de forma que direções possam ser apontadas para 

possíveis soluções nas quais a escola apareça como agente privilegiada neste 

processo, para tanto, empregou-se o método de pesquisa bibliográfica com o intuito 

de dar sustentação ao que se pretende demonstrar através de autores já consagrados 

que possam ratificar os argumentos utilizados na pesquisa. 
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2 ÉTICA 

          Ética não pode ser vista como um saber acabado, um código a ser decorado e 

aplicado às situações da vida, ética requer reflexão, raciocínio, desenvolvimento de 

qualidades intelectivas, discernimento, é uma ciência dinâmica, pois, se ousasse 

almejar uma universalidade, tornar-se-ia obsoleta no momento seguinte. Para se 

pensar em ética necessita-se coragem, encarar as vicissitudes da vida no calor do 

momento, sem regras prévias a serem adotadas, mas aceitar a dinamicidade da vida 

com sinceridade, sendo verdadeiro consigo mesmo, pois como afirma Kant (2007, 

p.21):   

Neste mundo, e até mesmo fora dele, nada é possível pensar que possa ser 
considerado  como bom sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa 
vontade. Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar e como 
quer que possam chamar-se os demais talentos do espírito, ou ainda 
coragem, decisão, constância de propósitos, como qualidades do 
temperamento, são sem dúvida a muitos respeitos coisas boas e desejáveis; 
mas também podem  tornar-se extremamente más e prejudiciais se a 
vontade, que haja fazer uso destes dons naturais e cuja constituição particular 
por isso se chama caráter, não for boa. 

            Fica claro, assim, que no que diz respeito à ética, não pode-se acomodar a 

qualidades inatas ou mesmo adquiridas ou treinadas, o que realmente importa é poder 

de decisão no momento que se apresenta, por isso, ética requer introspecção, 

autoconhecimento. 

          Ética está ligada, também, à ideia de busca pela felicidade, por uma vida digna 

de ser vivida, parte da premissa da liberdade, não somos escravos de nossos 

instintos, sempre podemos viver de forma diferente, pressupondo, sempre, que 

podemos viver melhor conjuntamente, ela é uma espécie de inteligência 

compartilhada, que nos tira a possibilidade de culpar outras pessoas ou situações por 

nossos fracassos, obriga-nos a assumir responsabilidades frente a nossa felicidade, 

como fica claro nas palavras de Chaui (2009, p.442): 

 

 

O bem ético pertence ao gênero da vida excelente e a felicidade é a vida 
plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso não é alcançável 
imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma 
realiza por toda a vida (...) de acordo com a sua excelência mais completa, a 
racionalidade. 
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            Portanto, ética requer reflexão e hábito, é uma conquista cotidiana, fruto de 

esforço e consequência da liberdade, mas liberdade que é uma escolha pessoal, 

escolher não usar mentiras como desculpa por não ser feliz. Ética consiste em ousar, 

ousar pensar, ousar ser feliz, ousar fazer diferente, sempre de forma consciente e 

refletida, mas sempre pronto para assumir os erros e tentar novamente de outra forma, 

mas ética tem sempre relação com perseverança. 

          Diante da crise ética sem precedentes que vivemos na nossa sociedade, é de 

causar indignação ver que um texto de mais de um século de publicado continua tão 

atual, pois, como afirma Barbosa (1914, P.86): 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se o poder nas mãos dos 
maus, o homem chega a desaminar da virtude, a rir-se da honra, a ter 
vergonha de ser honesto. 

          Salta, então, aos olhos a necessidade de se pensar seriamente a ética, em 

tratar-se de ética de forma prioritária, pois, somente aprendendo a ser ético, em toda 

a completude da palavra, o ser humano aprenderá a se respeitar e conseguirá, enfim, 

alcançar a autonomia de sua vida e, desta forma, desfrutar da felicidade de uma vida 

digna. 

            As nossas escolhas de vida devem ser pautadas sempre pela razão, que deve 

ser a mestra, a guia de nossas ações, pois, atitudes impensadas, por impulso das 

emoções, não dizem respeito à ética, visto ética dizer respeito à reflexão. 

          De acordo com Spinoza (2003, p.307): “Agir por virtude não é em nós outra 

coisa que agir, viver, conservar o seu ser sob a direção da razão.”Assim, tem-se a 

importância da educação para se pensar e se tratar de ética, visto que razão deve ser 

exercitada, treinada, aprimorada, não apenas tratada como um dom que se recebe ou 

não, mas sim como uma virtude ao alcance de quem se dispuser a obtê-la através de 

aprofundamento intelectivo. 

           Podemos, pelo que foi dito até aqui, ter a noção errada de que ética diz respeito 

a atitudes unicamente individuais, uma espécie de egoísmo. Ética não é algo 

descolado do coletivo, mas parte juntamente do princípio de que o homem é um ser 

social, um ser coletivo, antes de mais nada um cidadão. 

3 EDUCAÇÃO INTEGRAL 
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A Educação Integral foi trazida para o Plano Nacional de Educação – Lei n. 

13.005/2014 – como meta para que “crianças e adolescentes permaneçam na escola 

o tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente 

o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira” 

(BRASIL, 2014), pois, só assim, alcançar-se-á a verdadeira cidadania, aquela que 

ultrapassa a simples aquisição de informações. 

Tratar a educação de forma integral, passa pela ética, em como dar respostas 

às perguntas que as situações de vida nos apresentam, respondê-las segundo ações 

práticas, amarradas à realidade, pois, segundo Freire; Faundes (1985, P.54): 

[...] é preciso deixar claro, mais uma vez, que a nossa preocupação pela 
pergunta, em torno da pergunta, não pode ficar apenas a nível da pergunta 
pela pergunta. O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível, a 
pergunta e a resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem 
vir a ser praticadas ou refeitas.  

Portanto, é inconcebível pensar numa formação integral se não for condizente 

com a realidade, que forme cidadãos conscientes e capazes de modificarem suas 

realidades, de buscarem, através de ações racionais, uma condição de vida mais 

digna e justa. 

Afinal, o homem necessita de educação para tornar-se, efetivamente, homem, 

ele não pode contar com seus instintos como os outros animais, ele precisa aprender 

a viver, como mostra Freire (1987, p.30):“humanização e desumanização, dentro da 

história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como 

seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão.” E somente através da  

educação o homem terá condições de participar ativamente da sociedade e exercer, 

assim, a sua cidadania de forma plena, sendo, então, capaz de transformar sua 

realidade em algo mais justo e não apenas aceitar passivamente seu destino herdado 

historicamente 

O verdadeiro papel social que cabe à educação ainda está muito longe do ideal, 

de realizar sua função na formação integral do cidadão, pois, ainda de acordo com 

Freire (2001, p.104)  

Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou 
discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. 
Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe 
propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas 
que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a 
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incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, 
esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção (FREIRE, 2001, p. 104). 

Logo, somente com uma mudança na forma como a educação é encarada, 

chegar-se-á a resultados que possibilitem uma formação ética que transforme o 

homem num ser ético, capaz de agir na sociedade de forma a transformá-la em algo 

mais justo, um local que tenha-se prazer em viver, não vergonha de fazer parte. 

A missão da escola como instituição democrática, consciente de seu 

compromisso social, é uma conquista que deve ser preservada e vigiada de forma que 

não se torne instrumento de manipulação por parte de nenhum tipo de ideologia, mas 

que seja espaço para todos, como afirma Lima (2002, p. 71) “A educação escolar para 

a cidadania só é possível através de práticas educativas democráticas, desta forma, 

promove valores, organiza e regula um contexto social em que se socializa e se é 

socializado.” Este processo inclusivo, que dê voz a todos, possibilitará o convívio com 

a diversidade, fator imprescindível para o crescimento pessoal e social do aluno. 

Então, a escola apresenta-se como um local privilegiado para trabalhar-se 

valores éticos e transformar alunos em cidadãos integrais, pois, ética é uma qualidade 

intelectiva, e, como tal, deve ser aprendida, trabalhada e discutida em sala de aula. 

4 O PAPEL DA ESCOLA 

A transmissão de conhecimento de pessoa a pessoa é uma característica 

tipicamente humana, todo progresso alcançado pelo homem foi devido a este 

processo, alguém testa algo e percebe que dá certo, então, transmite a outros que 

aperfeiçoam e retransmitem, como esclarece Aquino (2001, p.31-32): 

 

Ora, o conhecimento preexiste no educando como potência não puramente 
passiva, mas ativa, senão o homem não poderia adquirir conhecimentos por 
si mesmo. E assim há duas formas de cura: a que ocorre pela ação da 
natureza e a que ocorre pela ação da natureza ajudada pelos remédios, 
também há duas formas de adquirir conhecimento: de um modo, quando a 
razão por si mesma atinge o conhecimento que não possuía, o que se chama 
descoberta; e, de outro, quando recebe ajuda de fora, e este modo se chama 
ensino.[...]o professor deve conduzir o aluno ao conhecimento do que ele 
ignorava, seguindo o caminho trilhado por alguém que chega por si mesmo à 
descoberta do que não conhecia. 
 

É aí, então, que evidencia-se a importância do papel da escola como local onde 

esta transmissão será realizada, onde haverá a possibilidade da troca de informações 
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seguido do respectivo progresso de alunos, bem como professores, ratificando o atual 

paradigma de que a escola é local de troca de conhecimento. 

           Mas nem todo tipo de conhecimento cabe à escola trabalhar, o processo de 

valoração do conhecimento, o que será e o que não será ensinado na escola, exige 

debate e reflexão, como diz Young (2007, p.1288):“[...] alguns tipos de conhecimento 

são mais valiosos que outros, e as diferenças formam a base para a diferenciação 

entre conhecimento curricular ou escolar e conhecimento não-escolar”. 

Caracterizando um grande embate político neste processo decisório, mostrando a 

importância da diversidade de opiniões neste debate para que o conteúdo não se torna 

uma espécie de doutrinação ideológica. Ainda mais quando se trata de valores éticos 

a serem trabalhados, que é o objeto de atenção do trabalho. 

Todo cuidado é pouco quando estamos tratando sobre o currículo escolar a ser 

utilizado pelos professores para trabalhar com os alunos, pois é a partir dele que a 

perspectiva do professor trabalhará, daí a necessidade de  refletir-se sobre quais tipos 

de valores éticos e morais os alunos serão educados, pois, a consequência deste 

processo dirá que tipo de cidadão será formado, como esclarece Young (2007, 

p.1288): 

As escolas devem perguntar: “Este currículo é poderoso?”. Para crianças de 
lares desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a única 
oportunidade de adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de 
caminhar, ao menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias 
locais e particulares. Não há nenhuma utilidade para os alunos em se 
construir um currículo em torno da sua experiência, para que este currículo 
possa ser avaliado e, como resultado, deixá-los sempre na mesma condição. 

 

Com isso, reflete-se a respeito de se a escola, realmente, alcança seu objetivo, 

a partir da análise do tipo de cidadão ela está formando para a sociedade, se este a 

torna melhor ou apenas reproduz velhos erros, ou o que é ainda pior, torna a 

sociedade um lugar ainda pior para se viver. 

          O que não se pode negar é o fato da escola ser um local privilegiado para a 

troca de conhecimento, onde todos, quando devidamente motivados, encontram-se 

predispostos ao diálogo, num local onde todos trabalham para isso, como diz Young 

(2007, p. 1288), para quem as escolas são “[...] instituições com o propósito específico 

de promover a aquisição do conhecimento [...]”, um conhecimento específico, que não 

seria ensinado em outro espaço a não ser na escola. 
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A função da escola na formação do cidadão, então, passa muito dos limites do 

simples conhecimento acadêmico medido por provas, sua mais importante avaliação 

encontra-se no tipo de pessoas ela forma, na qualidade da sociedade que ela gera. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Clarifica-se a relevância desta pesquisa ao constatarmos a grave crise ética 

que atravessa nossa sociedade, nossas instituições estão gravemente 

comprometidas por uma mentalidade que necessita ser modificada, ser trabalhada de 

forma corrigirmos tais deturpações, basta acessarmos qualquer meio de comunicação 

para que sejamos bombardeados por notícias de corrupção em todos os setores da 

sociedade, a começar por nossa pretensa elite, social ou cultural, a todo momento um 

novo escândalo estoura, chegando a passar a perigosa sensação de normalidade 

frente aos acontecimentos, uma verdadeira banalização da imoralidade. 

Ficou claro, também, através de alguns autores consagrados, que ética requer 

coragem para encarar os desafios morais com os quais nos deparamos, sem lançar 

mão de pretensas fórmulas prontas de como agir; e requer, também, capacidade 

intelectiva que permita-nos avaliar as situações de forma racional e clara e, assim, 

assumirmos a responsabilidade por nossos atos de maneira digna. 

Evidenciou-se, também, a conceituação do que seria um cidadão integral, 

aquele capaz não de aceitar passivamente uma realidade na qual sente-se 

injustiçado, mas com condições de modificá-la de acordo com sua capacidade e exigir, 

assim, o seu justo lugar na sociedade. 

E, para alcançar tal situação, o lugar, por excelência, para se conquistar essa 

meta é a escola, que através de práticas educativas democráticas que,através de um 

processo dialético, possa contrapor diversidades de ideias e, então, galgar formas de 

pensar mais amadurecidas que abarquem todo o manancial de possibilidades qua a 

vida nos apresenta. 
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