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Resumo 
O artigo busca compreender a educação moral e filosófica brasileira e a construção do 
conceito “cidadão de bem”; visa também explorar os conceitos filosóficos educacionais de 
Anísio Teixeira e Paulo Freire. A metodologia é bibliográfica e exploratória, os referenciais 
teóricos principais são a Pequena introdução à filosofia da educação de Anísio Teixeira e 
Pedagogia do oprimido e Educação e atualidade brasileira de Paulo Freire. O artigo resulta 
em um novo olhar sobre o conceito “cidadão de bem”, como parte um processo histórico e 
ideológico e apresenta uma perspectiva de educação progressista filosófica para a moral. 
Conclui-se que as perspectivas filosóficas educacionais de Freire e Teixeira contribuem para 
uma formação moral que vai além do conceito “cidadão de bem”. 
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Introdução  

Em setembro de 2018, período de eleições presidenciais, Juliana 

Carpanez, cobrindo eleições pela UOL, publicou uma matéria intitulada O que está 

por trás do termo ‘cidadão de bem’, usado pelos presidenciáveis? A jornalista 

levantou uma questão a ser pensada sobre a identidade e caráter do brasileiro do 

ponto de vista dos candidatos. Na matéria, citando o historiador Leandro Karnal, ela 

tenta compreender o conceito ‘cidadão de bem’: 

Karnal detalha o que, a seu ver, seriam os valores por trás da 
expressão “de bem”. Uma pessoa trabalhadora, honesta, pai/mãe de 
família, temente a Deus, não assassino, não drogado e não 
envolvido com maracutaias políticas. “O curioso é isso estar sempre 
associado a um valor ético. Ser temente a Deus implica uma adesão 
a um conjunto de crenças que marcam e não, exatamente, uma 
pessoa ética. Tanto que os tementes a Deus levaram a inquisição 
adiante”, lembra o historiador. (CARPANEZ, 2018). 
 

Outro fator preocupante que ela detalha deste conceito, é o fato do 

antigo jornal norte-americano da KKK (Ku Klux Klans) ser chamado de “Good 

Citizen”, que traduzido é “bom cidadão” ou “cidadão de bem”. O jornal disseminava 

                                            
1 Mestranda em Educação. 
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ódio aos afrodescendentes, utilizando-se da religião para justificar atrocidades, 

oprimir, excluir e até matar. Percebe-se, portanto, que o conceito “cidadão de bem”, 

muitas vezes esteve ligado a padrões de branquitude, religião cristã, constituição 

familiar padrão, trabalho e honestidade. A intenção do artigo não é julgar estes 

conceitos como certos ou errados, mas compreender o significado do conceito e ir 

buscar parâmetros morais que vão além desta construção.  

Considerando o jargão repetitivo na política atual, que diferencia 

alguns indivíduos como “cidadão de bem”, é pertinente investigar como o ensino 

moral brasileiro culminou neste conceito classificatório de indivíduo social. Formula-

se então, a seguinte problemática: Em que consiste a formação moral na educação 

e filosofia do Brasil? Em resposta a tais questões, é possível pensar na hipótese de 

que o ensino da moral na filosofia e educação brasileira segue uma trajetória 

formatada por padrões sociais que refletem no conceito “cidadão de bem”. A outra 

hipótese sugere que Anísio Teixeira e Paulo Freire são precursores de um novo 

paradigma de educação filosófica para a moral, que vai muito além do conceito de 

“cidadão de bem”. Diante do contexto atual, em que se classificam indivíduos como 

“cidadão de bem” ou não, a educação é desvalorizada e sofre um retrocesso 

histórico; sendo até mesmo acusada de alvoroçadora; o tema justifica-se então, na 

necessidade de se repensar a moral na educação e resgatar os valores morais dos 

conceitos renovadores, libertadores e progressistas dos filósofos brasileiros da 

educação, pois acredita-se que eles possam contribuir para esta discussão.  

O objetivo geral do trabalho é compreender a educação filosófica da 

ética e moral no Brasil e seu potencial opressor ou libertador. De forma mais 

específica, os objetivos consistem em: analisar como se deu o ensino da moral na 

filosofia e educação brasileira; apresentar o conceito de moral e ensino renovador e 

libertador na filosofia de Anísio Teixeira e Paulo Freire, como resposta para a 

realidade educacional brasileira. Para cumprir o primeiro objetivo específico, buscou-

se compreender a história da filosofia moral no Brasil a partir da obra Educação e 

Atualidade Brasileira de Paulo Freire, e como textos históricos como o Ratio 

Studiorum e uma apostila da disciplina Moral e Cívica da década de 70, dentre 

outras consultas. Para cumprir o segundo objetivo específico, que é o foco principal 

deste trabalho; serão usadas obras que fundamentam a proposta pedagógica e 

filosófica de educação moral, sendo as principais: Pequena introdução à filosofia da 
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educação de Anísio Teixeira e Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire.  

Surgem então, duas partes.  A primeira intitulada A formação moral 

do cidadão brasileiro e a segunda, Educação filosófica renovadora e libertadora 

para a formação moral do cidadão, com os subcapítulos: Anísio Teixeira e a 

Conduta Humana na Moral Científica e na Moral Tradicional e A Educação Moral 

Libertadora em Paulo Freire. Assim, partindo de uma pesquisa bibliográfica, de 

cunho exploratório, o artigo espera compreender a formação moral do brasileiro e 

resgatar conceitos de Paulo Freire e Anísio Teixeira, para uma perspectiva de 

educação filosófica para uma moral que vai além do conceito “cidadão de bem”. 

 

Objetivos 

1 Objetivo geral: Compreender a educação filosófica da ética e 

moral no Brasil e seu potencial opressor ou libertador.  

2. Objetivos específicos: analisar como se deu o ensino da moral 

na filosofia e educação brasileira; apresentar o conceito de moral e ensino renovador 

e libertador na filosofia de Anísio Teixeira e Paulo Freire, como resposta para a 

realidade educacional brasileira.  

 

Metodologia  

Consiste em uma pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, que 

buscou primeiramente, dar um panorama histórico do ensino filosófico na formação 

moral do cidadão. Posteriormente, explorou os conceitos de educação filosófica para 

a moral em Anísio Teixeira e Paulo Freire.  

 

Referencial teórico 

1 A FORMAÇÃO MORAL DO CIDADÃO BRASILEIRO 

Na obra Educação e Atualidade Brasileira, escrita em 1959, Paulo 

Freire inicia seu primeiro capítulo afirmando o reflexo do processo histórico na 

compreensão da atualidade: “Sabe-se que não há atualidade nacional que não seja 

processo histórico. Desta forma, toda a atualidade é dinâmica e se nutre, entre 

outros valores, dos que se situam no ‘ontem’ do processo” (FREIRE, 2002, p.25). E 

na busca de compreender a identidade do cidadão brasileiro e investigar as 
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possíveis origens do conceito de cidadão de bem, é pertinente analisar o processo 

histórico que contribuiu para a formação moral e sobre quais perspectivas filosóficas 

esta educação foi embasada. Freire destaca dois fatos históricos que deixaram 

marcas nos brasileiros: o colonialismo e o processo de industrialização, sendo 

possível associar com a Concepção Pedagógica Tradicional Religiosa, que 

compreende o período de 1549 a 1759; e a Concepção Pedagógica Produtivista e 

Tecnicista, que compreendeu o período da Ditadura Militar de 1964 a 1985.  

O estado colonial que permeia a origem do Brasil “apresenta uma 

série de ‘marcas do ontem’ manifestadas no comportamento social do homem 

brasileiro [...] e que se exteriorizam ainda hoje em disposições mentais [...] se 

fazendo antinômica” (FREIRE, 2002, p. 25). Assim, o homem brasileiro encontra-se 

em uma situação contraditória a vida pública, evidenciando o que Freire identificou 

como uma inexperiência democrática “formada e desenvolvida nas linhas típicas de 

nossa colonização” (Ibid, p.26). Para Freire (2002), o homem foi formado para ser 

ingênuo e nada crítico, mas massificado, tendo sua consciência distorcida para 

assumir uma posição quietista que não compreende sua própria realidade injusta.  

Em 1500, as caravelas portuguesas chegavam ao território que seria 

posteriormente um país, o Brasil. A apropriação do território resultou em uma série 

de mudanças na vida dos nativos, de forma que eles passaram a ter que se adequar 

aos princípios e valores impostos pelos portugueses. Assim, em 1549 implantaram 

escolas com formação filosófica e educacional partindo da concepção pedagógica 

tradicional religiosa católica. Ainda que no resto do mundo tal concepção do período 

Medieval estivesse em decadência devido aos movimentos de Reforma Protestante, 

dentre outros fatores, no Brasil o ideário religioso medieval prevaleceu até 1759, 

devido aos padres jesuítas terem implantado os primeiros colégios subsidiados pela 

coroa portuguesa. O ensino era marcado por um dualismo ontológico maniqueísta, 

que consistia em alegorias do bem contra o mal em que o bem, consistia na 

religiosidade que era imposta. Assim a liturgia tupi dos nativos passou a ser vista 

como resultado de espíritos maus que o levavam a praticar atos perversos.  

Posteriormente, a Companhia de Jesus, liderada por Inácio de 

Loyola, implantou um novo plano de regras, o Ratio Studiorum, que publicado em 

1599, consiste em um conjunto detalhado de 467 regras que seguia a tradição 

filosófica de São Tomás de Aquino e sua releitura aristotélica na Summa Teológica 
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(SAVIANI, 2019). Deste documento, percebe-se que os alunos eram educados para 

uma moral religiosa,  de forma repetitiva, doutrinária, metafísica2 e seguindo 

brevemente os textos que eram permitidos, sem abertura para questionamentos. 

Tais principios estendiam-se até aos alunos externos, que não residiam como 

internos na companhia e também possuiam regras bem rígidas que iam além da 

vida escolar, requeria uma inteireza da vida dedicada a fé e a ser um exemplo 

dentro e fora da comunidade. A vida deveria ser de abstinência, obediência e 

submissão, sob risco de castigos. As permissões e proibições dos líderes afetavam 

as escolhas até mesmo nas leitura de livros, nas amizades e idas à teatros e 

espetáculos:  

De que se devem abster. – Abstenham-se completamente de 
juramentos, insultos, injúrias, detrações, mentiras, jogos proibidos, 
lugares perniciosos. [...] Abstenham-se completamente da leitura de 
livros perniciosos e inúteis.[...]  Proibidos espetáculos e teatros. - Não 
vão a espetáculos públicos, comédias, nem à execução de 
condenados; e sem licença dos Professores e do Prefeito de estudos 
[...]. (RATIUM STUDIORUM, 2019. 
 

Compreende-se, portanto, que o ensino tradicional no Brasil, iniciou 

por uma imposição a devoção da fé católica que excluiu a cultura dos nativos, 

demonizando-as. Posteriormente, os instintos humanos foram ainda mais 

rechaçados, sendo rejeitada qualquer prática externa a fé católica. O ensino jesuíta 

consistia na obediência e segregação de qualquer ato que não fizesse parte dos 

estudos dogmáticos e devoção a fé tradicional. A própria razão, leitura, amizades, 

cultura e vida como um todo deveriam ser inteiramente submetidas à liderança 

religiosa. A educação filosófica no período colonialista, era, portanto, formatada e 

não permitia questionamentos e a não concordância com o conjunto de valores 

adotados resultava em punição e exclusão.  

Freire (2002) também aborda a influência do processo de 

industrialização para se compreender a formação do homem, que para ele, poderia 

até ser positivo se não viesse acompanhado de caminhos de desumanização. Mas 

constata que a produção industrial em série exige do homem um: 

[...] comportamento mecanizado pela repetição de um mesmo ato, 
com que realiza uma parte apenas da totalidade da obra, que se 
desvincula, ‘domestica-o”. Não existe atitude crítica total diante de 
sua produção. Desumaniza-o. Corta-lhe os horizontes com estreiteza 

                                            
2 O que transcende ao mundo físico, o que está além desta natureza, sobrenatural. Na 

tradição religiosa, relaciona-se ao conceito de espiritual e divino.  
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da especialização exagerada. Faz dele um ser passivo. Medroso. 
“Ingênuo”. (FREIRE, 2002, p.42). 
 

Esta mecanização humana tem sua origem a partir das décadas de 

1950 e 1960, com a Concepção Pedagógica Produtivista e Tecnicista que “[...] 

postula que a educação é um bem de produção e não apenas um bem de consumo. 

Tem, pois, importância decisiva no processo de desenvolvimento econômico” 

(SAVIANI, 2019, p. 34). Esta ideologia capitalista da educação visava educar para o 

trabalho, para a técnica e produção e não para compreensão do processo de 

conhecimento, como um todo. Em 1969, visando controlar a juventude que 

contestava o Regime Militar, tornou-se obrigatória no currículo escolar, a disciplina 

de Educação Moral e Cívica que vigorou até 1993. “Além de ter como objetivo 

legitimar o poder constituído, a disciplina de Educação Moral e Cívica também teria 

o objetivo de formar “o ‘bom cidadão’ que cumpria seus deveres” (PAVIANI, 2014, 

p.1). O objetivo da Educação Moral e Cívica visava construir um cidadão brasileiro 

obediente, cristão e anticomunista. (DA SILVA E BARTHOLO, 2017). 

O Ministério da Educação e Cultura publicou em 1970 uma apostila, 

assinada por Advenir de Souza Lima, que consistia em um Curso de Educação 

Moral e Cívica e ao analisar este documento, é possível ter uma dimensão do teor 

da disciplina. Sobre liberdade, entendia-se que:  

Liberdade é a capacidade de autodeterminação racional. [...] É 
necessário não confundir a liberdade com a capacidade de escolha, 
sendo esta um dos efeitos da liberdade. Kierkegaard afirma que 
"existir é escolher [...]. O homem possui o poder de autodeterminar-
se neste mundo e de continuamente superar suas próprias 
determinações. Tudo isto se realiza porque a liberdade do homem se 
baseia numa transcendência fundamental: Deus. (LIMA, 1970, p. 28). 
 

Emprestando o conceito de um filósofo (Kierkegaard), a Liberdade 

na ótica da educação Moral e Cívica, era, portanto, uma escolha racional de 

autodeterminação e sujeitar os instintos às normas culturais e religiosas.  Tal 

controle e determinação fundamentavam-se em uma relação transcendente com 

Deus. Outro fator inquestionável para o bom cidadão era a obediência as leis, à 

autoridade, o pagamento de impostos, defesa da pátria e amor ao trabalho, com a 

ideia de que “Todo cidadão pode concorrer para melhorar a lei [...]. Outro dever 

essencial do cidadão para com a pátria é concorrer com os impostos ou 

contribuições para as despesas públicas.” (LIMA, 1970, p.48). E fazendo jus ao 
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ensino tecnicista, ressaltava que o bom cidadão, para ter dignidade, deveria ter 

“Amor ao trabalho” pois o trabalho “é um excelente meio para fazer prosperar a 

Pátria.”. 

Entende-se que a educação Moral e Cívica, resgatou muitos dos 

princípios da pedagogia tradicional católica e plantou padrões morais nos brasileiros 

e os levou a entender liberdade como autocontrole através do auxílio divino. Os 

valores morais consistiam em obediência ao estado, rejeição dos próprios instintos e 

foco no trabalho e na pátria. Tais valores eram classificatórios na definição e 

formação daquilo que era entendido como a dignidade de um bom cidadão. Tanto o 

ensino colonialista como o tecnicista, calou o homem que desejava compreender o 

processo de seu mundo e o tornou uma máquina de trabalho e produção para 

manter o capital e confiar nos padrões religiosos. A filosofia por trás destas formas 

de educar, formou um sujeito que aceita trabalhar e obedecer sem questionar, 

acreditando assim, ser um cidadão digno, de bem e aceito por Deus.  Para Paulo 

Freire, o tecnicismo de toda esta industrialização, tornou o homem ingênuo de sua 

própria condição, pois o educou para uma inexperiência democrática.  

 

2 EDUCAÇÃO FILOSÓFICA RENOVADORA E LIBERTADORA PARA A 

FORMAÇÃO MORAL DO CIDADÃO 

Em busca de compreender a formação moral do sujeito brasileiro, 

percebeu-se através da parte anterior, que houve dois períodos históricos em que a 

educação consistiu em ideologias e filosofias religiosas e repetitivas que não 

permitiam uma reflexão autônoma, mas de obediência, punição e exclusão para os 

que não se adequassem aos padrões impostos por tais modelos educativos. Tanto a 

pedagogia católica, como a moral e cívica, exploraram a fé e defenderam ensinos 

que se opuseram aos movimentos questionadores dos valores tradicionais; como a 

Reforma Protestante e o Comunismo. Assim, os valores ensinados nestes modelos 

educacionais, muitas vezes consistiram em contrariar ideologias que ousassem 

questionar o padrão vigente. A educação brasileira, em uma roupagem filosófica, 

convencia que ser abençoado e bom cidadão, era aderir ao conjunto de valores que 

consistia em obedecer, não questionar autoridades, negar os prazeres do corpo, 

trabalhar, cumprir deveres e estudar somente o que fosse permitido.  
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Mas em meados de 1930, antes mesmo da Ditadura Militar, começa 

a se cogitar uma Concepção Pedagógica Renovadora, em 1932 um grupo de 

educadores, publicaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que defendia 

o direito de todos a uma escola pública, laica a gratuita. Este modelo de Escola 

Progressiva foi criticado por permitir espontaneidade e abrir mão de conteúdos 

tradicionais, mas ainda que este modelo contrariasse os modelos tradicionais, é 

possível defender o teor educacional deste movimento, que não consistia em uma 

ausência de regras, mas em uma educação que proporcionasse a satisfação do 

sujeito e não do capital. “Nesta nova concepção da escola, que é uma reacção 

contra as tendencias exclusivamente passivas, intellectualistas e verbalistas da 

escola tradicional, a actividade que está na base de todos os seus trabalhos, é a 

actividade espontanea, alegre e fecunda, dirigida á satisfacção das necessidades do 

proprio individuo” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, p. 416 

[sic.]). Dentre estes educadores que escreveram o Manifesto, destacou-se Anísio 

Teixeira, que em 1933 vai publicar a obra Educação progressiva: uma introdução à 

filosofia da educação, a partir desta, vai posteriormente escrever outras obras para 

disseminar as ideias progressivas da formação de uma Escola Nova.  

Seguindo a ideia de que a educação deve ser estendida a todos e 

considerar a natureza e experiência humana, nos anos 60, já no contexto da 

Ditadura Militar, surgem os movimentos de Pedagogia Popular e Educação 

Progressiva e Libertadora de Paulo Freire. Trata-se de uma pedagogia humanista 

moderna que se conecta à pedagogia renovadora em resposta aos anos de uma 

educação filosófica repressora na formação ética e moral do brasileiro. Acredita-se 

que as concepções progressistas da Escola Nova e da Pedagogia Libertadora, 

contribuam para uma educação moral consistente, que vai além de conceitos de 

religião e civismo. Assim, elegeu-se como fundamento, as teorias dos filósofos 

brasileiros da educação, Anísio Spinola Teixeira (1900-1971) e Paulo Reglus Freire 

(1921-1997).  

 

2.1 Anísio Teixeira e a Conduta Humana na Moral Científica e na Moral 

Tradicional 

No capítulo 5 de sua obra Pequena Introdução à Filosofia da 

Educação (1968), Anísio Teixeira aborda a Conduta Humana e inicia diferenciando o 
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que seria uma moral tradicional de uma científica e observa que a sociedade nega a 

natureza humana para adequar todos a um padrão social de conduta homogênea. 

Ele chega a comparar a sociedade a um “[...] rebanho, que uniformiza atitudes 

entendidas como uma boa educação”. Esta normatização que ele chama de 

“niveladora”, exclui a natureza humana e se fecha no que ele chama de 

convencionalismo. Para Anísio Teixeira (1994), o embasamento pedagógico e 

filosófico da moral tradicional é “[...] uma concepção falsa da moral e da vida”, pois, 

“[...] a moral, para ser eficiente e progressiva tem que se fundar, como qualquer 

outra ciência, na experiência humana” (TEIXEIRA, 1994, n.p.). Assim, a conduta, 

não se fundamenta em convencionalismos sociais, mas em uma ciência da moral, 

que consiste em uma experiência da natureza humana: 

Os princípios que regulam a conduta humana têm que ser refeitos à 
luz dessa nossa realidade. Tenhamos a coragem de refazê-los, 
fundando a moral nas mesmas bases experimentais que permitiram 
o progresso de todas as demais ciências. Nem por timidez, nem por 
amor à autoridade, nem pelo desejo secreto de defender os 
interesses da atual ordem de coisas, crie-se embaraço à 
indispensável reconstrução moral de nossos tempos. (TEIXEIRA, 
1994, n.p.). 
 

Teixeira convoca para uma postura corajosa que refaça a regulação 

da conduta humana a partir da própria realidade. Os valores morais devem ser 

construídos, portanto, sobre uma base científica e empírica da humanidade, de 

forma que tenha significado para o sujeito e considere sua inteligência, limites. Para 

assim, ter um procedimento integrado e harmonioso, alcançando a felicidade, como 

resultado deste processo de agir compreensivo e unificado: 

Busque-se, antes de tudo, nessa reconstrução, dar a atividade 
sentido e significação, não desprezando nada que a possa 
enriquecer com elementos e conhecimentos novos: faça-se uso 
delicado e constante da inteligência e tenham sempre em vista os 
limites da natureza e os laços que a prendem ao mundo e aos 
demais homens. O procedimento do homem será tanto mais moral, 
quanto for assim largo, integrado e harmonioso o seu ponto de vista. 
E tranquilize-se quanto à felicidade. Ela lhe será dada como 
acréscimo, se conseguir dar à atividade essa feição compreensiva e 
unificada. (TEIXEIRA, 1994, n.p.). 
 

A educação deve formar o sujeito para a moral científica, para que 

esteja preparado para os imprevistos da vida e seja capaz de contribuir para a 

sociedade e bem coletivo. A educação seria o meio pelo qual este sujeito 

desenvolve sua autonomia moral (TEIXEIRA, 1994). A felicidade do sujeito seria o 
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resultado de uma autonomia moral, que reflete os próprios problemas e está 

integrado a natureza e aos outros de forma harmoniosa. A felicidade seria o 

resultado de uma compreensão unificada, harmoniosa e integrada entre os homens. 

A educação para Teixeira proporciona uma reflexão autônoma, que 

prepara os alunos para o inesperado, para uma felicidade e atuação social que 

independe de estar tudo bem, pois sempre haverá injustiças e devemos nos 

posicionar contra elas. Desta forma, a moral e a conduta social são vistas, por um 

viés reflexivo e filosófico, voltado à liberdade e experiência humanas, movido por 

escolhas autônomas e não normatizadas. O pensador traz, portanto, um novo 

paradigma filosófico de moral para a educação para o Brasil, que vai muito além de 

meros convencionalismos.  

 

2.2 A Educação Moral Libertadora em Paulo Freire 

Continuando o legado filosófica da educação para uma autonomia 

moral que critica o tradicionalismo por negar a natureza humana, Paulo Freire, em 

sua obra, Pedagogia do Oprimido (1987), alertou: “[...] é uma imoralidade, para mim, 

que se sobreponha, como se vem fazendo, aos interesses radicalmente humanos, 

os do mercado”. Desta forma, é possível associar que uma escola que ignora os 

interesses humanos para sobrepor aos valores do mercado, é imoral. (FREIRE, 

1987, p. 38). E as concepções pedagógicas vigentes no Brasil demonstraram 

possuir este caráter, de oprimir a população e educar para os valores de interesses 

do capital.  

Freire é pertinente em entender que a essência da moralidade não 

manteria o conformismo com leis injustas, sendo movida a interesses econômicos do 

mercado. O ensino não poderia contribuir para manter este sistema, mas sim, 

libertar o homem da opressão. Assim, retorna-se a busca por uma ética universal do 

ser humano que só é possível através de uma educação libertadora. Esta ética seria 

“[...] a marca da natureza humana e por isso é atitude que não se pode separar da 

prática educativa. Constitui o sentido de reconhecer o outro, de respeitá-lo por si 

mesmo e nas suas diferenças, fazendo-se respeitar também, em coerência com 

seus princípios.” (VASCONCELOS e BRITO, 2010). A ética que Freire propõe vai 

além dos conceitos que professam o tradicionalismo, mas volta-se ao outro e é, 

portanto, inclusiva e indissociável da prática educativa: 
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Falo [...] da ética universal do ser humano. Da ética que condena o 
cinismo [...], que condena a exploração da força de trabalho do ser 
humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém 
falou um A sabendo que foi dito B maiúsculo, falsear a verdade, iludir 
o incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, 
prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar 
mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. A ética 
de que falo é a que se sabe traída e negada nos comportamentos 
grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em 
puritanismo. A ética de que falo é a que se sabe afrontada na 
manifestação discriminatória da raça, de gênero, de classe. É por 
esta ética inseparável da prática educativa, não importa se 
trabalhamos com crianças, 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 nossa relação com eles. 
(FREIRE, 1996, p. 9-10).  
 

A ética, então, além de ser indissociável da educação, requer uma 

ação libertadora do sujeito e reflete padrões morais como igualdade, justiça e 

condena hipocrisia, discriminação, falsidade. Freire condena cinismos, explorações, 

falsidade, ilusão, golpe, aproveitamento de vulnerável e hipocrisia travestida de 

puritanismo, o que entende como perversão. O autor se posiciona também contra 

qualquer discriminação e esclarece que a ética com os princípios aos quais sugeriu, 

seja inseparável da educação.  

Freire (1996), também entende que somente o sujeito preparado 

para refletir e participar democraticamente, é capaz de se libertar da condição de 

oprimido. Todo ensino é ideológico, a diferença é que a ideologia pode ser 

opressora ou libertadora e a educação tem o papel fundamental nesta libertação 

humana, pois é capaz de direcionar para um exercício democrático, libertador e 

humano de forma que prepare o sujeito para uma postura corajosamente 

participativa: 

Na verdade, se há saber que só se incorpora ao homem 
experimentalmente, existencialmente, este é o saber democrático. 
[...] Daí a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a 
discussão com o homem comum, de seu direito àquela participação. 
De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante 
dos problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com 
eles. A da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha 
repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas 
condições mesmas de vida. A educação do “eu me maravilho” e não 
apenas do “eu fabrico”. (FREIRE, 1967, p. 92,93). 
 

A educação deve, portanto, libertar o homem do “eu fabrico” do 

ensino tecnicista, que eterniza o sujeito a uma condição de mera reprodução. Assim 
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adentra-se no campo corajoso do enfrentamento da própria realidade, na reflexão e 

construção da própria moralidade. Freire (1996) possui um conceito diferenciado do 

que é moral e o que é imoral, o que requer a formação de um sujeito reflexivo, capaz 

de decidir moralmente, onde as decisões morais devem ser norteadas pelo 

“exercício do bom senso” que contraria “a imoralidade e a desordem [que] estão na 

manutenção de uma ‘ordem’ injusta.” (FREIRE, 1996, p. 29). Assim, ele critica a 

moral tradicional ao dizer que os interesses dela correspondem aos do mercado e 

não da natureza humana e sugere a necessidade do uso do bom senso: 

O meu bom senso, me diz por exemplo, que é imoral afirmar que a 
fome a miséria a que se acham exposto milhões de brasileiros e 
brasileiras são uma fatalidade em face de que só há uma coisa a se 
fazer: esperar pacientemente que a realidade mude. O meu bom 
senso diz que isso é imoral e exige de minha rigorosidade científica a 
afirmação de que é possível mudar com a disciplina da gulodice da 
minoria insaciável.” (FREIRE, 1996, p. 26). 
 

Freire (1987) entende que a sociedade é composta por oprimidos e 

opressores. Os oprimidos encontram-se domesticados e tornam-se coniventes com 

o opressor. É pela educação democrática que se torna possível uma libertação 

desta opressão, a qual ninguém se liberta sozinho, “os homens se libertam em 

comunhão” através do “diálogo crítico libertador” e no reconhecimento da própria 

humanidade.  

Na obra Educação como prática para a liberdade, Freire (1967) 

analisa a história brasileira e reforça sua percepção de uma “inexperiência 

democrática” que construiu uma “ingenuidade crítica” e o educador brasileiro deve 

educar de forma “crítica e criticizadora” que possibilita o homem a uma discussão 

“corajosa de sua problemática, de sua inserção nesta problemática”. A concepção 

de educação de Freire visa a liberdade, em suas palavras: “Não podíamos 

compreender [...] uma educação que levasse o homem a posições quietistas ao 

invés daquela que o levasse à procura da verdade em comum, ‘ouvindo, 

perguntando, investigando’.” (FREIRE, 1967, p. 90).  

Entende-se que Freire defende uma educação prática e libertadora 

através da democracia aliada ao pensar reflexivo. Esta tendência se contrapõe a 

prática moralista da mera transmissão da prática normativa. A sociedade é 

entendida como de oprimidos e opressores, onde até a própria moralidade é fruto de 

uma opressão feita pela racionalidade tradicional, arcaica e autoritária. Assim, é 
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fundamental que a educação seja voltada para a reflexão e a democracia torna-se o 

caminho na construção de uma ética humana, norteada pelo bom senso e 

igualdade.  

 

Resultados e Discussão  

Partindo de uma pesquisa bibliográfica em busca de compreender a 

identidade moral do brasileiro que se classifica como “cidadão de bem”, buscou-se 

responder à questão: Em que consiste a formação moral na educação e filosofia do 

Brasil? A primeira hipótese para tal questão, é que o ensino da moral na filosofia e 

educação brasileira, segue uma trajetória formatada por padrões políticos religiosos 

que refletem no conceito “cidadão de bem”. A outra hipótese sugere que Anísio 

Teixeira e Paulo Freire reconhecem os reflexos negativos deste ensino regimentado 

e tornam-se precursores de um novo paradigma de educação filosófica para a moral, 

que vai muito além do conceito de “cidadão de bem”.  

Na primeira parte, procurou-se confirmar a primeira hipótese, ao 

resgatar dois períodos históricos da educação brasileira, que consistiram em 

filosofias normativas e religiosas. Primeiramente, a Concepção Tradicional Católica 

da educação e posteriormente, a Educação Tecnicista com a disciplina de Educação 

Moral e Cívica no período da Ditadura Militar. A educação moral, em ambos os 

períodos, baseou-se em regras, punições e exclusões quando não eram cumpridas. 

Enfatizavam o controle do corpo, obediência, devoção a fé cristã, árdua dedicação, 

trabalho e aceitação sem questionar a liderança e o padrão apresentado. Assim, 

confirmou-se a hipótese de que o “cidadão de bem” é um conceito construído na 

identidade moral do brasileiro devido a uma formação filosófica e pedagógica de 

períodos opressores.  

Na segunda parte, de forma otimista, procurou-se mostrar que a 

Filosofia e Educação Brasileira nem sempre consistiram em regras e metafísicas 

religiosas e excludentes, mas houve pensadores progressistas que entenderam a 

formação moral por outro viés. Assim, confirmou-se a segunda hipótese com o 

resgate da Pedagogia Renovadora de Anísio Teixeira e a Pedagogia Libertadora de 

Paulo Freire. Ambos os autores, entenderam que a educação é o caminho para 

formação de um sujeito de moral autônoma, que compreende a própria dimensão 

humana e torna-se capaz de se libertar e transformar a realidade rumo à justiça e 
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igualdade. A moral filosófica proposta, resgata os valores universais do ser humano 

e não a repetição de regras normativas que atende os interesses econômicos do 

capitalismo.  

Cumpriu-se portando o objetivo geral do trabalho ao compreender 

que a educação filosófica da ética e moral no Brasil tem o potencial de ser opressor 

ou libertador. Acredita-se que ao resgatar as teorias dos filósofos progressistas, seja 

possível romper com as condições opressoras que a educação tradicional impõe e 

que está sendo aclamada novamente no contexto educacional brasileiro, junto com 

o conceito classificatório e maniqueísta3 de cidadão. O artigo resultou em um novo 

olhar sobre a formação do conceito “cidadão de bem”, como decorrência de um 

processo histórico e ideológico e ao resgatar conceitos de Paulo Freire e Anísio 

Teixeira, surgiu uma perspectiva de educação filosófica libertadora para a moral, que 

considera a real dignidade do ser humano visando a justiça, o que vai muito além do 

conceito “cidadão de bem”. 

 

Conclusões  

A formação moral brasileira consiste em uma educação filosófica 

opressora, mas que encontrou uma resistência libertadora através de alguns 

filósofos da educação, sendo Anísio Teixeira e Paulo Freire, os exemplos utilizados 

neste trabalho para representar esta resistência. 

O conceito “cidadão de bem” tão utilizado em nossa atualidade é 

resultado de um processo histórico opressor que se deu pela educação colonialista e 

tecnicista.  

Anísio Teixeira e Paulo Freire apresentaram um conceito de 

moralidade que considera a humanidade e liberdade indo muito além dos conceitos 

formatados de “cidadão de bem”.  
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