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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve, como objetivo, levantar e analisar as concepções sobre a 

relação escola e cidadania que estão sendo construídas pelas dissertações e 

teses defendidas nos programas de Pós-Graduação brasileira. A escolha das 

dissertações e teses fundou-se no fato de estarem acessíveis a um levantamento 

possível para uma dissertação de mestrado. Se essas produções não podem ser 

classificadas como “produções de ponta”, expressam, porém, a produção dos 

programas de Pós-Graduação brasileira. Empregou-se, como procedimento, a 

análise qualitativa do conteúdo das pesquisas, com o intuito de demonstrar os 

aspectos abordados nos trabalhos. Utilizou-se, como apoio teórico, Marshall 

(1967), Bobbio (2004), Castilho (2011), Arendt (2009), Carvalho (2011) e autores 

que, em seus estudos, em educação, focalizam a questão da cidadania –

Sacristán (2000; 2002) e Gentili (1998; 2001). Pretendeu-se efetuar balanço em 

profundidade das pesquisas que envolvem a relação entre escola e cidadania, por 

meio dos seguintes indicadores: concepção de cidadania e a relação escola-

cidadania. Constatou-se que as pesquisas analisadas relacionam a cidadania aos 

direitos e deveres, é concebida como histórica – modifica-se de acordo com as 

transformações da sociedade –, é tida como sinônimo de direitos humanos, difere 

das leis proclamadas e das práticas vivenciadas pelas pessoas e, por fim, focaliza 

os excluídos dos direitos da cidadania. Para tratar da relação escola-cidadania, 

adotada pelas investigações, pode-se verificar a predominância dos estudos na 

perspectiva propositiva, as quais consideram o acesso à educação como 

condição de acesso à cidadania. 

 

Palavras-chave: cidadania, escola, pesquisas acadêmicas 
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ABSTRACT 

 

 

In this project it is intended to develop a survey that aims to raise and 

analyze the concepts about the relationship between school and citizenship. 

These concepts were brought up by the educational research, and expressed by 

dissertations and thesis in the Brazilian Graduate Programs. The dissertations and 

the thesis were chosen based on the fact that they are accessible to a possible 

development of a master's thesis, and because if these productions cannot be 

classified as high-end work, they express the production of the Brasilian Graduate 

Programs that can be considered as the locus of the most advanced social 

research in the country. The analysis of the content has been employed as the 

procedure for the analysis of research to demonstrate the subjects pointed out in 

the work. It is based on the contributions of Marshall (1967), Bobbio (2004), 

Castilho (2011), Arendt (2009), Carvalho (2011), and other authors that use 

research in education with the focus on the concept of citizenship. Sacristán 

(2000; 2002) and Gentili (1998; 2001). Intend to make in-depth balance with 

review of research involving school-citizenship through the following indicators: the 

concept of citizenship, and school-citizenship. 

 

Keywords : citizenship, school, academic research 
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Introdução 

 

 

O tema a que me propus investigar, escola e cidadania, foi escolhido por 

ter despertado, desde a graduação em Pedagogia – quando pude trabalhar, em 

1999, no extinto Serviço de Informação Jurídica ao Cidadão (SIJ), pertencente à 

Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura do Município de São Paulo – 

grande interesse em estudá-lo de forma mais aprofundada. 

Esse serviço, com equipe multiprofissional, visava instrumentalizar o 

munícipe paulistano quanto aos seus direitos e deveres, das mais distintas 

esferas (direito civil – família e propriedade – e o direito social – obrigações 

contratuais de direito trabalhista, previdenciário, direito do consumidor, programas 

sociais, dentre outros), viabilizando o acesso à informação e realizando 

encaminhamentos aos órgãos competentes. 

Durante os atendimentos realizados no SIJ, ficava nítida a necessidade de 

informações mínimas para que as pessoas pudessem ser protagonistas da sua 

própria história. Em muitos casos, o munícipe não tinha acesso a um dos direitos 

fundamentais para o exercício da cidadania: o acesso à escola, como aponta 

Sacristán (2000), o que dificultava trilhar pela apropriação dos direitos e deveres 

do cidadão nos mais diversificados âmbitos.  

A partir dessa experiência e considerando as vivências profissionais em 

escolas públicas e no terceiro setor, optei em realizar, na graduação, o Trabalho 

de Conclusão de Curso, em 2001, que considerasse parte das inquietações 

observadas na prática, cujo título é “A divulgação dos Direitos Humanos em prol 

da reconstrução da sociedade civil”. O objetivo principal dessa pesquisa foi  

fomentar a importância que a propagação dos direitos humanos exerce na 

reconstrução da sociedade. Nessa perspectiva, a educação foi ostentada como 

um dos principais instrumentos de formação da cidadania, no sentido do pleno 

reconhecimento dos direitos e deveres. 

Entretanto, com essa pesquisa, observei que havia, indubitavelmente, 

ainda muito a conhecer a respeito desse assunto, então, resolvi aprofundar esse 

tema no mestrado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 
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História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

em 2010. 

Neste Programa, desde o primeiro semestre, durante as aulas das 

disciplinas cursadas, conheci as possibilidades de pesquisa em educação. Em 

diálogo com um de meus professores sobre minha idéia inicial de continuar a 

investigação na área escolhida na graduação, tive a certeza de que precisaria de 

algumas delimitações para que pudesse oferecer contribuição científica 

pertinente: analisaria, então, a questão dos direitos de cidadania, por meio de 

balanço em profundidade – requer leitura das obras – das produções acadêmicas 

brasileiras.  

Um dos primeiros passos aconselhados, na orientação, foi trabalhar com a 

concepção de cidadania nas pesquisas acadêmicas paulistas. Entretanto, a partir 

de alguns apontamentos realizados pelo parecer da Comissão de Bolsas e com a 

Banca de Qualificação, estabeleci um recorte mais preciso que redundou na 

proposta de realizar um balanço em profundidade das produções acadêmicas das 

regiões brasileiras que tratassem da relação escola-cidadania, pois, além de ser 

um desafio pessoal, esse tema representava, para a Academia, uma proposta 

ainda não realizada e poderia corroborar com as futuras pesquisas nessa área. 

Bueno (2006, p. 333) chama a atenção para a importância e o crescimento 

dos balanços bibliográficos na educação, o que me motivou, ainda mais, a acatar 

essa proposta: 

 

Os balanços bibliográficos e de pesquisas na área de educação têm 
crescido nos últimos anos e são um excelente recurso para indicar as 
principais tendências do campo e apontar aos pesquisadores enfoques e 
abordagens diversos, bem como lacunas a serem preenchidas.  

 

 Para prosseguir com esta intenção de estudo, defini que o balanço de 

pesquisas acadêmicas, que me propus realizar, deveria focalizar a relação escola 

e  cidadania. A escolha da pesquisa deveu-se ao fato de que a cidadania 

consubstanciou-se em tema notório, nas discussões sobre a educação, 

margeando, especialmente, os campos da política e da legislação educacional e 

ganhou mais expressão na década de 1990, com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei N° 9394/96, e com a 

criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997, cujo objetivo é 
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o de oferecer uma base de educação nacional comum. Nesses documentos, um 

dos objetivos e finalidades da educação é preparar o aluno para o exercício da 

cidadania, ou seja, o espaço escolar foi concebido como locus privilegiado dessa 

aprendizagem. 

A concepção de cidadania instituída pela LDBEN e a que os PCNs 

procuraram consagrar, no âmbito da educação escolar, condiz com o disposto na 

Constituição de 1988 que, em seu artigo 205, a ratificou como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil: “A educação como direito de 

todos é dever do Estado e da família e será promovida e incentivada (...), visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988).  

Apesar da busca de uma maior precisão na concepção, a concepção de 

cidadania, por sua própria abrangência e complexidade, caracteriza-se como 

polissêmica e, portanto, dinâmica, designando um processo inacabado e 

retomado, sucessivamente. Toda vez que as condições históricas e sociais se 

transformam, a concepção de cidadania modifica-se, conforme apontam, mais 

incisivamente, Bobbio (2004) e Arendt (2009). 

A contenda entre os teóricos e autores focalizados neste estudo, em 

relação aos direitos à cidadania, apresenta perspectivas distintas: Marshall (1967) 

traça importante contribuição sociológica sobre a divisão clássica dos direitos à 

cidadania; Bobbio (2004) e Castilho (2011) analisam a questão por meio 

filosófico-jurídico, sob óticas díspares; Arendt (2009) focaliza, histórica, política e 

filosoficamente, a questão dos direitos; e, Carvalho (2011), embora não negue a 

esfera jurídica, enfoca o campo político brasileiro e procura situar o problema 

historicamente. 

Sacristán (2000; 2002) e Gentili (1998; 2001) relacionam, em seus estudos, 

a concepção de escola e cidadania, sob perspectivas diferenciadas. O primeiro 

autor, embora não deixe de ter uma visão política, aponta as contradições da 

educação como mecanismo de libertação e adaptação do indivíduo, e concebe, 

de modo propositivo, a relação da escola para a formação da cidadania. O 

segundo autor, ao contrário, tem um foco político de denúncia frente às 

influências da política neoliberal, que dita as leis de mercado, na educação. 
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Toda essa discussão mostra que a cidadania envolve aspectos filosóficos, 

jurídicos, políticos, históricos e, por isso, a sua relação com os processos de 

escolarização pode ser tratada por meio de distintas abordagens, o que justifica a 

realização do balanço pretendido. 

Após toda a análise inicial realizada, considerando a importância de se 

efetuar balanço bibliográfico, o tema da pesquisa foi definido: “Escola e cidadania: 

balanço das concepções expressas pelas dissertações de mestrado e teses de 

doutorado das Universidades Brasileiras”. 

Tendo em vista o caráter polissêmico do termo cidadania – que implica 

distintas posições políticas –, a indagação que consubstancia o meu problema de 

pesquisa pode ser assim delimitado: que concepção de cidadania e sua relação 

com a escola tem sido construída pela produção acadêmica brasileira? Há 

predominância de alguma concepção?  

O objetivo central desta pesquisa é, portanto, levantar e analisar as 

concepções sobre a relação escola-cidadania que estão sendo construídas pelas 

dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas nos Programas de 

Pós-Graduação Brasileira. 

Os objetivos específicos do estudo são: realizar levantamento das teses de 

doutorado e dissertações de mestrado dos Programas de Pós-Graduação 

Brasileiros; selecionar e analisar; entre o conjunto de trabalhos, aqueles que têm, 

como foco central, a discussão da relação entre escola e cidadania. 

Na medida em que se trata de pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório, não defini uma hipótese norteadora da pesquisa, mas entendi que, 

ao final do balanço em profundidade, pude indicar algumas propostas para futuras 

investigações. 

O primeiro capítulo deste estudo visa oferecer conhecimento sobre a 

etimologia do termo cidadania e focaliza a concepção adotada por alguns teóricos 

e autores. Em seguida, é apontada a relação específica entre escola e cidadania, 

mediante percepções distintas dos seguintes autores: Sacristán (2000; 2002) e 

Gentili (1998; 2001). 

O segundo capítulo procura detalhar o procedimento de pesquisa, 

focalizando alguns trabalhos importantes desenvolvidos no próprio programa e 
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que me ofereceram referenciais valiosos para o balanço em profundidade ao qual 

me propus realizar. 

O terceiro capítulo visa analisar a relação entre escola e cidadania, 

expressa pelas produções acadêmicas brasileiras, selecionadas para a amostra 

deste estudo. A análise foi realizada mediante teóricos estudados, com apoio da 

bibliografia clássica e atual. 

Ao final, e a título de contribuição, encaminho algumas sugestões para 

futuras pesquisas, enfatizando a predominância dos estudos e focalizando o que 

não tem sido privilegiado pelas investigações.  
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CAPÍTULO I  

 

CONCEPÇÃO DE CIDADANIA E A RELAÇÃO ESCOLA-

CIDADANIA 

 

 

Este capítulo apresenta a origem do termo cidadania, as concepções de 

cidadania e da relação escola-cidadania apresentadas por teóricos clássicos e 

autores contemporâneos. 

Dessa forma, o subdividi em três tópicos, a saber: o primeiro deles traz 

uma breve origem do termo cidadania e a concepção de cidadão deparada não só 

pelo Dicionário Etimológico de Língua Latina como também pelo Dicionário de 

Sociologia. O segundo tópico volta-se aos estudos dos teóricos clássicos e 

autores que focalizam os direitos à cidadania, sob perspectivas distintas, tais 

como: Marshall (1967), Bobbio (2004), Castilho (2011), Arendt (2009) e Carvalho 

(2011). O terceiro tópico focaliza a relação entre escola e cidadania apresentadas 

por Sacristán (2000; 2002) e Gentili (1998; 2001), sob perspectivas diferenciadas. 

 

 

1.1. Etmologia do termo cidadania 

 

Com o intuito de me remeter à origem do termo cidadania, consultei o 

Dicionário Etimológico de Língua Latina (MAGNE, 1953), o qual considera o termo 

cidadão, como derivado de civis, possivelmente, de origem latina que designava 

os habitantes das cidades, não de qualquer habitante, mas apenas daqueles que 

tinham direitos, que participavam das atividades políticas. Civitas, civitatis 

constituía a condição de cidadão; civitate donare significava dar a alguém a 

condição de cidadão; civitatem amittere era perder o direito à cidadania, ou o 

direito de ter direitos políticos.  

Similarmente, a palavra político deriva da palavra grega polis que também 

queria dizer cidade. Na Grécia antiga, os habitantes das cidades dividiam-se entre 
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políticos e idiotas. Os políticos eram os que participavam da vida da polis; aos 

idiotas cabia, no máximo, preocuparem-se consigo mesmos.  

Para a compreensão da concepção de cidadão e cidadania, na perspectiva 

sociológica, consultei o Dicionário de Sociologia, o qual define a cidadania com 

base nas contribuições de Thomas H. Marshall (apud JOHNSON, 1997, p. 34): 

 

(...) cidadania é uma situação social que inclui três tipos distintos de 
direitos, especialmente em relação ao ESTADO: 1) direitos civis, que 
incluem o direito de livre expressão, de ser informado sobre o que está 
acontecendo, de reunir-se, organizar-se, locomover-se sem restrição 
indevida e receber igual tratamento perante a lei; 2) direitos políticos, que 
incluem o direito de votar e disputar cargos em eleições livres, e 3) 
direitos socioeconômicos, que incluem o direito ao bem estar e à 
segurança social, a sindicalizar-se e participar de negociações coletivas 
com empregadores e mesmo o de ter um emprego.  

 

 O autor (idem), como se pode observar, dividiu os direitos clássicos da 

cidadania, respectivamente, em direitos civis, políticos e sociais. A cidadania, 

nesse caso, refere-se ao exercício de determinado conjunto de direitos, ou seja, 

não existe cidadão sem direitos assumidos.  

Após verificar como a concepção de cidadania tem sido concebida desde 

sua origem – e isso nos remete à desigualdade de condição do indivíduo ser, ou 

não, um cidadão –, convém ressaltar que, no século XXI, embora se preconize 

que a sociedade calcada no modelo de representatividade política seja a 

sociedade dos direitos, ainda se está distante de implementá-la, como afirma 

Bobbio (2004), pois a própria história revela a exclusão que o Estado faz em 

instituir os direitos a alguns em detrimento de outros, ainda que de modo 

camuflado.  

 

 

1.2. Focalizando a cidadania na perspectiva dos teó ricos e autores 

 

Para alicerçar essa investigação sobre cidadania, apoiei-me na bibliografia 

clássica e em estudos de autores contemporâneos que se remetem, sob 

perspectiva diferenciada, a essa temática.  

Será apresentada, respectivamente, a concepção de cidadania adotada por 

Marshall (1967), na perspectiva sociológica, que dividiu, de modo clássico, a 
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sequência dos direitos de cidadania em civis, políticos e sociais; Bobbio (2004), 

na perspectiva filosófico-jurídica, que relaciona a cidadania como sinônimo dos 

direitos humanos; Castilho (2011), na perspectiva jurídica, contrário a Bobbio 

(2004), que diferencia a cidadania dos direitos humanos; Arendt (2009), na 

perspectiva histórico-filosófica que, diferentemente de Castilho (2011), focaliza os 

direitos de cidadania como subordinados aos direitos humanos; e Carvalho 

(2011), na perspectiva político-histórico, que conceitua a cidadania no Brasil de 

modo clássico, mas inverte a sequência da origem dos direitos da ordem inglesa, 

proposta por Marshall (1967) – para ele, primeiro vieram os direitos socias, em 

seguida os direitos políticos e, por fim, os direitos civis. 

Marshall (1967, p. 75), como vimos anteriormente, traçou importantes 

contribuições no campo da cidadania inglesa ao relacioná-la à questão dos 

direitos e dividi-la de modo clássico em três partes: direitos civis, políticos e 

sociais. Para esse autor, o aparecimento desses direitos estava circunscrito aos 

seguintes períodos: 

 

(...) os direitos civis surgiram em primeiro lugar e se estabeleceram de 
modo um tanto semelhante à forma moderna que assumiram antes da 
entrada em vigor da  primeira Lei de Reforma, em 1832. Os direitos 
políticos se seguiram aos civis, e a ampliação deles foi uma das 
principais características do século XIX, embora o princípio da cidadania 
política universal não tenha sido reconhecido senão em 1918. Os direitos 
sociais, por outro lado, quase que desapareceram no século XVIII e 
princípio do XIX. O ressurgimento destes começou com o 
desenvolvimento da educação primária pública, mas não foi senão no 
século XX que eles atingiram um plano de igualdade com os outros 
elementos da cidadania. 

 

Para ele, os direitos civis deram poderes legais aos homens, cujo uso não 

surtiu efeito por preconceito e falta de oportunidade econômica. Os deveres 

políticos deram poder aos homens, cujo exercício exigia experiência, organização 

e uma mudança de ideais quanto às funções próprias de governo e, portanto, foi 

necessário muito tempo para que esses se desenvolvessem. Os direitos sociais, 

segundo o autor, chegaram quase a desaparecer nos séculos XVIII e XIX; o 

desenvolvimento da  educação primária pública, durante o século XIX, constituiu o 

passo decisivo em prol do restabelecimento dos direitos sociais da cidadania no 

século XX.  
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À luz de Marshall (1967), o direito civil, relaciona-se aos direitos 

necessários à liberdade individual, tais como: a liberdade de ir e vir, o direito à 

propriedade e o direito à justiça. O direito político compreende a participação no 

poder político, seja como uma autoridade política ou como um eleitor. O direito 

social diz respeito ao direito a um mínimo de bem-estar econômico, segurança, ao 

direito de participar inteiramente da herança social e levar uma vida civilizada. As 

instituições mais estreitamente relacionadas aos direitos sociais são o sistema 

educacional e os serviços sociais. 

Para ele, a cidadania tem sido uma instituição em desenvolvimento, na 

Inglaterra, desde a segunda metade do século XVII, e seu crescimento coincide 

com o desenvolvimento do capitalismo – sistema de desigualdade e não de 

igualdade.  

Nesse aspecto, Marshall (1967, p. 76) relaciona a cidadania ao status 

como forma de agravar a estratificação social – processo ou sistema social em que 

a população se distribui, de maneira mais ou menos rígida, em estratos, classes e 

castas – “(...) todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos 

direitos e obrigações pertinentes ao status (...)”.  

  Para ele, não há nenhum princípio que institua a todos o que serão esses 

direitos e obrigações, porém, nas sociedades nas quais a cidadania encontra-se 

em expansão é criada uma imagem de cidadania ideal em relação a qual o 

sucesso pode ser medido e em relação a qual a aspiração pode ser direcionada. 

Para o autor (idem), o status associado, historicamente, à classe, função e 

família foi substituído, no final do século XIX, pelo único status uniforme de 

cidadania que ofereceu o fundamento da igualdade sobre a qual a estrutura da 

desigualdade foi edificada. Essa igualdade como um princípio de justiça social e 

consciência do reconhecimento formal de uma capacidade igual no que se refere 

a direitos, não era suficiente. 

Os direitos nos quais o status geral da cidadania estava incutido foram 

extraídos do sistema hierárquico do status da classe social, privando-o de sua 

essência. O princípio de igualdade implícita na concepção de cidadania, embora 

limitada em conteúdo, minou a desigualdade do sistema de classe, que era 

inicialmente uma desigualdade total. 



21 

 

Esse autor esclarece que, embora a cidadania, na prática, pouco tivesse 

corroborado para amenizar a desigualdade social, no final do século XIX, já que a 

classe operária não exercia um papel político efetivo nesse período, criou um 

componente importante num processo de integração. Para Marshall (1967, p. 84): 

 

(...) A cidadania (...) exige um sentimento direto de participação numa 
comunidade baseado numa lealdade a uma civilização que é um 
patrimônio comum. Compreende a lealdade de homens livres, dotados 
de direitos e protegidos por uma lei comum. Seu desenvolvimento é 
estimulado tanto pela luta para obter tais direitos quanto pelo gozo dos 
mesmos, uma vez adquiridos (...). 

 
Ainda de acordo com esse autor, através da Educação e suas relações 

com a estrutura ocupacional, a cidadania age como estrato social, ou seja, os 

indivíduos são divididos hierarquicamente em uma sociedade, em termos de 

poder e riqueza. Por fim, segundo Marshall (1967, p. 102), embora não haja razão 

para se lamentar a respeito disso; deve-se ter consciência de suas implicações. 

“(...) O status adquirido por meio da educação acompanha o indivíduo por toda 

vida como um rótulo de legitimidade, porque foi conferido por uma instituição 

destinada a oferecer aos cidadãos seus justos direitos”.  

Para Bobbio (2004), as diversas tentativas de definir a linguagem dos 

direitos permanece muito ambígua, pouco rígida e usada com frequência de modo 

retórico. Para ele, nada impede que se use o mesmo termo para indicar direitos 

apenas proclamados numa declaração e direitos efetivamente protegidos pela 

ordem jurídica. Essa mesma alusão pode ser considerada quando se trata da 

questão da cidadania, que está, implicitamente, contida na concepção de direitos. 

Além de alocar os Direitos Humanos sobre denúncia, com relação à 

inexpressiva prática da garantia, Bobbio (idem) afirma que a Declaração Universal 

(ver anexo II) não é o único e possível direito do homem, pois esses direitos são 

históricos e se configuraram na mente dos redatores, após a tragédia da Segunda 

Guerra Mundial e não surtiram efeito na vida cotidiana da humanidade.  

Segundo Bobbio (idem), os direitos de cidadania são sinônimos de direitos 

humanos – constituídos por uma classe alterável que se modifica com as 

mudanças das condições históricas. Poucos são os direitos considerados 

fundamentais, ou seja, aqueles que não permitem escolha quanto a serem aceitos 

em qualquer situação, como por exemplo: o direito de não ser escravizado e o 
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direito à vida. Os demais direitos modificam-se de acordo com a civilização, pois o 

que parece básico numa época pode não ser em outra. Diante dessa concepção, 

a cidadania é assumida quando há o exercício concomitante dos direitos e 

deveres humanos. 

Destarte, ainda para o autor, não é possível atribuir um fundamento 

absoluto a direitos historicamente relativos. Isso não é apenas uma ilusão, em 

alguns casos, é também ensejo para defender posições conservadoras. Para ele, 

na prática, não se trata de encontrar fundamento absoluto, mas os vários 

fundamentos possíveis, considerando o estudo das condições, dos meios e das 

situações nas quais esse ou aquele direito pode ser realizado. 

O reconhecimento à proteção dos direitos humanos sugere a importância 

do cidadão do mundo e consta na base de constituições democráticas. A 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (DUDH) foi precedida pela 

revolução americana de 1776 e pela revolução francesa de 1789, porém ambas 

só eram válidas para o campo dos Estados particulares. 

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Bobbio (2004, p. 29-

30) reconhece o caráter universal e positivo do documento, sem desconsiderar 

que somente no Estado moderno é que esses direitos foram efetivamente 

conformados: 

 

(...) a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva: 
universal no sentido de que os destinatários dos princípios nela contidos 
não são mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos 
os homens; positiva no sentido de que põe em movimento um processo 
em cujo final os direitos do homem deverão ser não mais apenas 
proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente 
protegidos até mesmo contra o Estado que os tenha violado. No final 
desse processo, os direitos do cidadão terão se transformado (...) em 
direitos do homem. (...)  

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, portanto, representou 

somente o processo de conversão universal em direito positivo1 dos direitos do 

homem. Na prática, pensa-se na dificuldade em implementar medidas efetivas 

para a sua garantia na comunidade internacional.  

                                                           
1 Direito positivo é o conjunto sistemático de normas, que regem a vida social de determinado 
povo em determinada época, destinado a disciplinar a conduta dos homens na convivência social, 
asseguradas pela proteção-coerção do Estado. (RÁO, 2004, p. 82). 
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Para o autor (idem), essa Declaração, porém, apresenta problemas com 

relação ao seu conteúdo, no que tange à quantidade e à qualidade dos direitos 

elencados. Além disso, esse documento não pode apresentar nenhuma pretensão 

de ser definitivo; pois os direitos arquitetados como humanos são produto da 

civilização; enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de 

transformação e ampliação.  

Segundo Bobbio (idem), o desenvolvimento dos direitos do homem passou 

por três fases: a primeira refere-se ao momento em que foram afirmados os 

direitos de liberdade reservado ao indivíduo em relação ao Estado; num segundo 

momento, foram defendidos os direitos políticos, os quais culminaram na 

participação mais ampliada dos membros de uma comunidade no poder político. 

Por fim, foram proclamados os direitos sociais que traduzem o amadurecimento 

de novas exigências e valores, tais como: o bem-estar e a igualdade, não 

somente formal, o que poderia ser chamado de liberdade através, ou por meio, do 

Estado. 

Para o autor (idem), é com o surgimento do Estado de Direito que ocorre a 

mudança do ponto de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos, pois, 

em outros sistemas políticos (tirania ou monarquia), os indivíduos só possuem 

deveres ou têm direitos privados – no Estado de Direito, o cidadão possui direitos 

privados e direitos públicos. Assim, o Estado de Direito está diretamente 

relacionado ao Estado dos Cidadãos. 

Nessa perspectiva, a democracia e o Estado de Direito estão 

intrinsecamente acoplados ao Estado do Cidadão. Segundo Bobbio (2004, p. 40), 

pode haver direito sem democracia, mas não há democracia sem direito: “(...) 

Chamamos de “Estados de Direito” os Estados onde funciona regularmente um 

sistema de garantias dos direitos do homem: no mundo, existem Estados de 

Direito e Estados não de direitos (...)”. 

O reconhecimento e a proteção dos diretos do homem são a base das 

constituições democráticas. Essa percepção é justificada, por Bobbio (2004, p. 

203), com a seguinte afirmação: 
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(...) sem direitos do homem reconhecidos e efetivamente protegidos não 
existe democracia, sem democracia, não existem as condições mínimas 
para a solução pacífica dos conflitos que surgem entre os indivíduos, 
entre grupos e entre as grandes coletividades tradicionalmente indóceis 
e tendencialmente autocráticas que são os Estados, apesar de serem 
democráticas com os próprios cidadãos.  

 

Para ele, o problema de uma maior proteção dos direitos do homem está, 

dessa forma, atrelado ao desenvolvimento geral da civilização humana. Esse 

problema não pode ser isolado, sob pena de não resolvê-lo ou sequer 

compreendê-lo em sua dimensão concreta. 

Bobbio et al (2004, p. 355) acrescentam que, atualmente, a sociedade luta 

pelos direitos civis, políticos e sociais, pois, mesmo após as grandes 

transformações sociais, eles podem não coexistirem definitivamente. Esses 

direitos, para que sejam efetivos, devem existir solidários. “(...) As ameaças 

podem vir do Estado, como no passado, mas também da sociedade de massa, 

com seus conformismos ou da sociedade industrial, com sua desumanização 

(...)”. 

Por fim, Bobbio (2004) frisa as discrepâncias existentes entre a teorização 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem e a realidade vivenciada pela 

civilização humana. É possível verificar que o caminho a ser percorrido do 

reconhecimento dos direitos do cidadão de cada Estado, até o reconhecimento 

dos direitos do cidadão do mundo, ainda é longo, e quiçá só tenha iniciado.   

Castilho (2011, p.1), diferentemente de Bobbio (2004) e Arendt (2009), 

estabelece nítida distinção entre cidadania e direitos humanos:  

 
Os direitos de cidadania referem-se aos direitos públicos subjetivos2 
consagrados por um ordenamento jurídico, concreto e específico (...) e 
os direitos humanos são considerados uma expressão muito mais 
abrangente e referem-se à própria pessoa humana como valor-fonte de 
todos os valores sociais.  

 
Para ele, os direitos humanos – direito à vida, direito a não ser submetido à 

tortura, direito a não ser escravizado...– são postos em outro plano de análise 

teórica que abrange o global, o universal, numa perspectiva jusnaturalista – 

doutrina a qual explica que os direitos naturais do homem são dados a ele, desde 

                                                           
2 Direitos Públicos Subjetivos: é a faculdade concedida aos indivíduos de agir de acordo com a 
norma garantidora de seus fins e interesses, bem como de exigir de outrem aquilo que por força 
da mesma norma, lhes for devido. (RÁO, 2004, p. 215-6). 
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o seu nascimento –, e não da perspectiva do positivo – princípio que rege a vida 

social de um povo específico em determinada época. 

A Revolução Francesa consagrou a questão dos direitos em estatuto 

jurídico, e o documento mais importante foi, indubitavelmente, os Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789, cujos direitos naturais dos homens que haviam 

sido esquecidos foram resgatados. Esses direitos são individuais e coincidem 

com o artigo 5° da Constituição Brasileira de 1988,  que trata do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  

Na percepção do autor, a Revolução Francesa consolidou o ideal de 

“liberdade pública”, ou seja, direitos públicos subjetivos, consagrados pelo direito 

positivo. Porém, a expressão “liberdades públicas”, no plural, só surgirá, 

tardiamente, com a Constituição Francesa, em 1852, contemplada pelo artigo 5°. 

Desse modo, antes do século XVIII, era impossível pensar em direitos subjetivos 

oponíveis ao Estado, que se caracterizava pelo absolutismo monárquico.  

Nesse aspecto, o cidadão passa a ser titular de direitos individuais num 

Estado regido por leis, e não mais um vassalo do rei; mas, incide que, na prática, 

não importava se esses direitos estavam sendo, de fato, exercidos, ou não, pois, 

juridicamente, eles estavam sendo afirmados. 

Na concepção clássica do Direito Constitucional, o cidadão é aquele que 

desempenha, meramente, os direitos políticos perante o Estado, o qual exerce o 

direito de votar, de ser votado e de participar de concursos para cargos públicos. 

Assim, “(...) a cidadania surge com o alistamento eleitoral (...) é uma idéia restrita 

e formal e, por isso, não compatível com a ampliação dos direitos inerentes à 

afirmação da cidadania”. (CASTILHO, 2011, p. 3). 

O autor (idem) afirma que no século XX, os direitos fundamentais 

individuais ou coletivos exigiam uma inação do Estado e passaram a serem tidos 

como social e positivo, exigindo do Estado um serviço a ser feito. 

A Constituição Brasileira de 1988, por sua vez, elenca alguns direitos 

sociais, contemplada no artigo 6°:  “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção a maternidade e a infância, e a assistência aos desamparados, na forma 

da lei”. (BRASIL, 1988).  
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Castilho (2011, p. 5) garante que exigir do Estado a garantia dos direitos 

sociais supracitados, concretamente, é difícil, porque isso demanda 

desenvolvimento eficaz de políticas públicas de longo prazo. Nesse ponto de 

vista, afirma que o Judiciário pouco poderá fazer para a implantação dos direitos 

supracitados, pois seriam necessárias medidas de natureza política e não, 

necessariamente, judicial para a sua efetivação: 

 

(...) o processo de avanço das garantias dos direitos de cidadania é 
muito mais uma questão de poder do que uma questão jurídica. 
Depende fundamentalmente dos “fatores reais de poder” que integram a 
Constituição real do Estado (...) do que das formas e modelos jurídicos. 
O direito tal como a democracia não pode se reduzir a uma forma. Daí a 
importância que ganham as reivindicações da sociedade civil organizada 
em movimentos sociais, em comunidades de base, em associações (...) 
uma vez que só através dela que a cidadania e a democracia (conceitos 
indissociáveis) serão efetivamente conquistadas. 

 

Essa apreensão do autor confere importância à atuação dessas instituições 

organizadas pela sociedade, pois elas podem corroborar com o fortalecimento do 

Estado democrático. “(...) A idéia atual de cidadania está na ordem do dia porque 

ela significa o avanço da própria democracia substancial, ou seja, aquela que 

caminha para a igualdade social e econômica”. (CASTILHO, 2011, p. 5). Por outro 

lado, caso o desenvolvimento permita o usufruto de todos os direitos humanos e 

das liberdades públicas, a ausência de desenvolvimento sustentado não pode ser 

apresentada como justificativa para a sua limitação. 

À luz de Castilho (2011, p. 6), a verdadeira base da transformação reside 

na educação política do povo, constituída pela participação na vida coletiva e na 

educação para a ética na política: “(...) a educação além de ser um direito 

elementar é o caminho que permitirá o exercício e a conquista do conjunto de 

direitos de cidadania, que se ampliam a cada dia (...)”.  

Por fim, o autor (idem) assevera que a educação para a cidadania deve 

possibilitar o acesso igual ao direito. Isso denota o acesso ao ordenamento 

jurídico das liberdades públicas por parte de todas as pessoas e à constituição 

das consciências dos sujeitos sociais para a necessidade de sua afirmação no 

nível dos fatos e da vida real. 

Arendt (2009) resgata, historicamente, as atrocidades advindas da Primeira 

e da Segunda Guerra Mundial, destacando a incapacidade dos estados-nações – 
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compreendem um território combinado por uma composição étnica cultural e um 

governo coeso, quase homogêneo – em garantir os direitos humanos dos que 

haviam perdido os seus direitos fundamentais.  

Expressar a aspiração de um direito, proclamá-lo, pode ser algo longínquo 

da efetivação, pois, na prática, a maioria da humanidade não possui os direitos 

humanos: 

 

Os Direitos do Homem, solenemente proclamados pelas revoluções 
francesa e americana como novo fundamento para as sociedades 
civilizadas, jamais haviam, constituído questão prática em política. 
Durante o século XIX esses direitos haviam sido invocados de modo 
bastante negligente, para defender certos indivíduos contra o poder 
crescente do Estado e para atenuar a insegurança social causada pela 
Revolução Industrial (...). (ARENDT, 2009, p. 326.) 

 

Isso ratifica que a lei proclamada não se apresentava igual para todos e 

acabou se transformando em privilégios, o que contraria a natureza do estado-

nação.  

Para Arendt (2009, p. 302), as práticas totalitárias demonstravam 

descontentamento ao propósito apresentado pelos direitos humanos que, nessa 

perspectiva, teve o uso desse termo corrompido:  

 

 (...) não havia direitos humanos inalienáveis3, enquanto as afirmações 
das democracias (...) revelavam hipocrisia e covardia ante a cruel 
majestade de um mundo novo. A própria expressão “direitos humanos” 
tornou-se para todos os interessados – vítimas, opressores e 
expectadores – uma prova de idealismo fútil ou de tanta e leviana 
hipocrisia.  

 

A autora, impactada pelo holocausto nazista, que feriu o direito à vida de 

milhões de pessoas, considerou, diferentemente de Castilho (2011), os direitos de 

cidadania como subordinados a direitos mais elevados: os direitos humanos. 

Destarte, dentre o grupo de desprivilegiados, destacou os judeus que eram 

considerados o “refugo da terra”, sem nacionalidade, sem governo próprio, sem 

pertencerem à própria comunidade, estavam em condição de “apátridas”. 

A primeira perda que sofreram as pessoas privadas de direito não foi à 

proteção legal, mas a perda de seus lares, da comunidade as quais haviam 

                                                           
3
 Os direitos humanos inalienáveis compreendem as diversas conquistas de direitos pertencentes a 

todos os seres humanos, tais como o direito à vida e à liberdade. 
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nascido. O mais inadmissível era a impossibilidade dessas pessoas encontrarem 

um novo lar, pois, quando elas eram expulsas de uma dessas comunidades 

rigidamente fechadas, viam-se banidas de toda a família das nações. A segunda 

perda sofrida pelas pessoas que estavam a mercê de seus direitos foi à falta de 

proteção das instituições legais e isso significava ser privado da condição jurídica 

no próprio país e em todos os outros. 

Os “tratados das minorias” reconheciam que só podiam ser cidadãos as 

pessoas da mesma nacionalidade. A perda da cidadania privava a pessoa não 

apenas da proteção, mas também de qualquer identidade estabelecida e 

oficialmente reconhecida.  

Nesse contexto, Arendt (2009, p. 335) enfoca o risco de as pessoas serem 

obrigadas a viverem sem pertencerem a lugar nenhum, porque são restituídas, 

em plena civilização, a sua natureza e sua distinção. “(...) Falta-lhes (...) a 

equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de alguma 

comunidade (...)”.  

A perda dos direitos humanos acontece no momento em que a pessoa se 

torna um ser humano em geral, – desprovido de profissão, sem cidadania, sem 

opinião, sem ação – e diferente – representando apenas a sua individualidade 

absoluta e singular–, que, privada da expressão e da ação sobre um mundo 

comum, perde todo o seu significado.  

Todavia, a autora (idem) focaliza a situação dos excluídos, relaciona a 

cidadania aos direitos humanos e conclui que não é possível a existência de um 

desarticulado com o outro. A cidadania é construída e requer o acesso ao espaço 

público cuja construção de um mundo comum só é permitida através da asserção 

dos direitos humanos. 

Carvalho (2011) também historiciza a concepção do termo cidadania como 

complexo e histórico, assevera que ela se desenvolveu dentro do estado-nação e 

data da Revolução Francesa, em 1789, que consolidou os ideais de liberdade 

pública. A construção da cidadania tem relação com o Estado e com a nação, ou 

seja, as pessoas se tornavam cidadãs à medida que passavam a se sentir parte 

de uma nação e de um Estado.  
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Segundo Carvalho (2011, p. 9-10), tornou-se comum dividir a cidadania em 

direitos civis, políticos e sociais. Para explicitar esses direitos clássicos, o autor os 

descreve da seguinte maneira: 

 

(...) Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei. (...) são eles que garantem as 
relações civilizadas entre pessoas e a própria existência da sociedade 
civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo (...). Os direitos 
políticos (...) se referem à participação do cidadão no governo da 
sociedade. Seu  exercício é limitado a parcela da população e consiste 
na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, 
de votar e de ser votado (...), os direitos sociais garantem a participação 
na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao 
salário justo, à saúde, à aposentadoria (...). Os direitos sociais permitem 
as sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de 
desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o mínimo de bem-
estar para todos (...).  

 

De acordo com essa afirmação, o cidadão pleno seria aquele que fosse 

titular dos três direitos: civis, políticos e sociais. Aqueles que não se 

beneficiassem de nenhum dos direitos, por isso, não poderia ser considerado 

cidadão. 

 Carvalho (2011), diferentemente de Marshall (1967), apesar de se utilizar 

da divisão clássica da cidadania em direitos, não partilha da sequência inglesa. 

Ele afirma que, pelo menos, no ocidente, o ideal de cidadania plena era almejada 

de modo similar, entretanto, os caminhos percorridos foram distintos e nem 

sempre seguiram linha reta uma vez que eram passíveis de avanços, desvios e 

retrocessos. 

O autor (idem) constata importantes diferenças na origem da sequência do 

surgimento dos direitos no Brasil. Para ele, foi dada maior ênfase aos direitos 

sociais em detrimento dos outros, e essa alteração, provavelmente, afetaria a 

lógica da cidadania, pois, em nosso país, não foi reforçada a lógica democrática 

inglesa em que a base de tudo eram as liberdades civis.  

Essa inversão da ordem do surgimento dos direitos reforçou, no Brasil, a 

supremacia do Estado e, se há algo importante a fazer, em termos de efetivação 

democrática, é reforçar a organização da sociedade para dar embasamento social 

ao político, para democratizar o poder. 

Os direitos sociais, no Brasil, foram, efetivamente, implantados no primeiro 

Governo de Getúlio Vargas (1930-1945), quando suprimiu grande parte dos 
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direitos políticos e reduziu os direitos civis. Com a redemocratização do país, 

foram recuperados os direitos políticos e, finalmente, os direitos civis, mas esses 

últimos continuam inacessíveis à maioria da população.  

Segundo Carvalho (2011), a Constituição Brasileira de 1988 assinalou a 

constituição mais democrática que o país já teve, digna de receber o nome de 

Constituição Cidadã. Os direitos políticos incorporados até o presente momento 

adquiriram amplitude nunca anteriormente atingida, embora a estabilidade 

democrática não fosse considerada fora de perigo. Esse documento ampliou os 

direitos sociais, embora as maiores dificuldades, nessa área, tenha se voltado 

para persistência das desigualdades sociais que caracterizam o país desde o 

Brasil colônia. 

A Constituição Cidadã recuperou, após o Regime Militar, em 1985, os 

direitos sociais: criou o habeas data contemplado no 5° artigo, inciso LXXII – 

correspondente ao direito da pessoa saber tudo que lhes diga respeito registrado 

nos documentos oficiais – e o mandado de injunção, previsto também no 5° 

artigo, inciso LXXI, pela qual se poderia recorrer à justiça para exigir o 

cumprimento de dispositivos constitucionais ainda não regulamentados. 

Ainda, de acordo com Carvalho (idem), analisando os direitos que compõe 

a cidadania no Brasil, os civis apresentam as maiores deficiências, tanto no que 

tange ao seu conhecimento quanto a sua extensão e garantias. Conforme 

pesquisa realizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 1997, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud Carvalho, 2011, p. 210), a 

precariedade do conhecimento dos direitos civis, e também dos políticos e 

sociais, é nitidamente demonstrada: “Os dados revelam (...) que educação é o 

fator que mais bem explica o comportamento das pessoas no que se refere ao 

exercício dos direitos civis e políticos. Os mais educados se filiam a sindicatos, a 

órgãos de classe, a partidos políticos”.  

Sob a ótica desse autor, a segurança individual, a integridade física e o 

acesso à justiça apresentam, nitidamente, a falta de garantia dos direitos civis no 

Brasil. 

À luz de Carvalho (2011, p. 215-6), a garantia dos direitos civis brasileiros 

podem ser divididos em classes, ou seja, há os “doutores”, os “cidadãos simples” 

e os “cidadãos de terceira classe”: 
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(...) Há os de primeira classe, os privilegiados, os “doutores”, que estão 
acima da lei, (...) são invariavelmente brancos, ricos, com formação 
universitária (...). Ao lado dessa elite privilegiada existe uma grande 
massa de “cidadãos simples”. São a classe média modesta, os 
trabalhadores assalariados com carteira de trabalho assinada, os 
pequenos funcionários, os pequenos proprietários urbanos e rurais (...) 
os cidadãos de terceira classe, sã o a grande população marginal das 
grandes cidades, trabalhadores urbanas com ou sem carteira assinada, 
posseiros, empregdas domésticas, biscateiros, camelôs, menores 
abandonados,mendigos. São quase invariavelmente pardos ou negros, 
analfabetos ou com escolaridade fundamental incompleta (...). 

 

Esse autor (idem) exorta que, após a redemocratização, a concepção de 

cidadania estaria incipiente e corrompida por interesses do novo liberalismo, 

havendo a redução do papel do Estado – como fonte de direitos e como espaço 

de participação – e o deslocamento da nação como principal fonte de identidade 

coletiva. 

Por fim, Carvalho (2011) esclarece sobre a impossibilidade de a cidadania 

plena existir, pois ter certos direitos não gera o usufruto de outros. Para ele, uma 

cidadania plena, que conceda a todos liberdade, participação e igualdade é um 

ideal desenvolvido no mundo ocidental e, talvez, seja inatingível. 

Tendo em vista a apresentação das perspectivas apresentadas –  

sociológica, jurídico-filosófica, política e histórica – pelos teóricos clássicos e 

autores que focalizam a cidadania, pode-se considerar que a concepção desse 

termo caracteriza-se como amplo, histórico, alterável e abrange eminentes 

campos. 

 

 

1.3. Investigação sobre a relação escola-cidadania 

 

Para tratar da relação estabelecida entre a concepção de cidadania e a sua 

relação com a escola, foram focalizados os estudos de Sacristán (2000; 2002) e 

Gentili (1998; 2001) que a apresentam sob óticas distintas. O primeiro autor trata, 

de modo propositivo, das possibilidades de formação da cidadania na escola 

desde que haja formação igualitária, mas com atendimento diferenciado para as 

classes menos favorecidas. O segundo autor assinala que educar para a 

cidadania pode significar tanto a formação de indivíduos conhecedores dos seus 

direitos quanto a sua adaptação ao mundo do trabalho. Dessa forma, na 
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sociedade capitalista, não é possível a existência da cidadania, pois essa significa 

apenas um ajustamento social do indivíduo à ideologia do mercado vigente. 

Sacristán (2000) enfoca a educação escolar como fonte de acesso aos 

direitos, ressaltando que a escolarização obrigatória universalizou-se nas diversas 

sociedades e culturas, sendo assimilada com diferentes significações e 

aspirações.  

Para ele, as lutas para implementar a educação obrigatória refletem 

objetivos ambíguos que tiveram, em sua origem, a idéia de escolarizar todas as 

crianças. As primeiras leis que a indicaram como ideal, trataram da sua utilidade 

social, acreditando que era um dever moral; mais tarde, a educação obrigatória foi 

reconhecida como uma compulsão de rigoroso cumprimento e como um direito 

das pessoas. 

Desse modo, a educação obrigatória indicava a sua faceta contraditória: 

libertadora pela orientação do projeto que a orienta, ao mesmo tempo em que 

pode ser percebida como prescrição pouco atrativa para os que a recebem – que 

nem sempre conseguem ver o seu caráter emancipatório.  

Para o autor, a luta que ainda precisa ser ultimada é a de procurar fazer 

com que a experiência escolar seja enriquecedora e atraente, além de real e 

gratuita. 

Sacristán (2000) remete-se ao valor da educação e insiste na necessidade 

de reflexão sobre esse conceito, pois o seu significado encontra-se desvanecido 

na sociedade e entre os próprios professores.  

Para ele, a educação é um conceito que não era inteligível e evidente por si 

mesmo – razão pela qual se perderam as referências que deram origem a sua 

existência e as formas adquiridas. 

Essa percepção do autor (idem) aponta a necessidade de se restabelecer o 

sentido da educação, para que possa ser conceituada em profundidade, pois, 

atualmente, a temática encontra-se dispersa, deixa de ser visível o “para quê” do 

ensino obrigatório e perde-se de vista os valores fudamentais que a representa.  

Para Sacristán (2000, p. 14), a educação deve oferecer aos sujeitos 

condições reais de igualdade aos que mais necessitam:  
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(...) Numa democracia social a educação tem que ser niveladora das 
desigualdades de partida, o que leva implicitamente, a políticas 
compensatórias de ação discriminatória positiva a favor daqueles que 
mais necessitam. Dar a mesma educação a sujeitos desiguais não é 
uma política igualitária, sempre que partimos do pressuposto 
antropológico e social de que é possível modificar a desigualdade (...).  

 

O fato de a educação ser um direito universal, portanto, não siginifica, 

necessariamente, colocá-la na condição de igualdade, a propósito, o autor (idem) 

ressalta que as teorias sociológicas da reprodução demonstraram que a escola 

dissemina desigualdades sociais, e assim, ela pode ser vista, apenas, como um 

dos meios para se atingir a equidade. Outrossim, caso não sejam oferecidas 

condições mínimas, necessárias para que as desigualdades possam ser 

corrigidas, por parte do Estado, permaneceremos em um problema de injustiça e 

de um abismo entre os seres humanos. 

Embora nem todos tenham o mesmo acesso aos meios para adquirir 

igualdade de direitos, não será conferida dignidade às pessoas caso não sejam 

mais que idealmente iguais. Enquanto existir exclusão, a democracia encontra-se 

por realizar-se ou doente. A falta de educação escolar tolhe e inibe a participação, 

uma vez que a democracia fica reduzida à eleição de representantes sem 

comunicação com aqueles que a representam. 

Sacristán (2002, p. 154), ao focalizar a relação escola-cidadania, assevera 

que as desigualdades de educação são também desigualdades de cidadania. 

Considerando essas implicações, o autor acrescenta os prejuízos acarretados aos 

indivíduos pela falta de escolaridade: 

 

A desigualdade entre uns e outros, a exclusão supõe um distaciamento 
irrecuperável, a degradação do excluído, que passa à categoria de 
negado. Ser mais ou menos educado, ter usurfruído ou não da 
escolarização, é um problema de poder ser, estar e sentir-se como 
sujeito que se saber ator na sociedade, necessário e importante para 
algo e para alguém. Não ter tido essa possibilidade não só é um motivo 
de diferenciação social, como também de afastamento do mundo, com 
impossibilidade de entendê-lo, de ser alguém dentro dele e de ter algum 
papel em sua transformação. Para os excluídos sem educação, chegam 
a faltar as possibilidades para sair desse estado; mal podem reclamar da  
injustiça de sua condição.  

 

A desigualdade no acesso à educação impossibilita o indivíduo a 

desenvolver-se como cidadão, capaz de compreender o espaço social e se 
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enxergar como agente transformador desse espaço, pois a vantagem mais 

significativa da educação para todos é a inclusão. 

Para ele, embora a escolaridade seja vista, em geral, como um progresso, 

parece ser um fenômeno também contraditório, pois alguns a consideram-na 

como uma imposição disciplinadora; outros a contemplam como necessária ao 

mercado econômico; outros, ainda, a valorizam como saber redentor da 

ignorância. 

Sacristán (2002) exorta que na tradição moderna democrática, a cidadania 

constitui-se um grande projeto que gera alguns problemas a serem considerados 

a partir da educação. É possível, pois, sugerir um programa de temas para 

abordar as finalidades e os conteúdos dos currículos, das práticas educativas, a 

micropolítica das instituições escolares e a política educacional, em geral.  

Nessa perspectiva, a cidadania é edificada, não é um mero status 

consentido aos membros de uma comunidade que os define como iguais e 

outorga-lhes uma série de direitos. A cidadania é uma prerrogativa do sujeito e 

cabe à educação e ao seu currículo propiciar condições materiais favoráveis à 

afirmação dessa cultura.  

“(...) A educação para a cidadania é toda uma visão de como se deve 

pensar, planejar e desenvolver a escolarização sob o ponto de vista de que assim 

se contribui para a reconstrução e a melhoria da sociedade”. (SACRISTÁN, 2002, 

p. 148). Diante disso, a cidadania age em um sentido propositivo capaz de dar 

direção à práxis educativa e preenchê-la de conteúdos e atuar para realizar uma 

leitura crítica da realidade insatisfatória. 

Sob esse prisma, a educação pode corroborar com a construção do 

cidadão, ao estimular as condições necessárias para o exercício ativo e 

responsável:  

 
(...) a racionalidade, a autonomia do pensamento e das virtudes cívicas, 
o pensamento crítico, a sensibilidade para os que são diferentes dele, a 
cooperação, a capacidade de diálogo para resolver conflitos, (...) a 
preocupação com os direitos humanos (...). (SACRISTÁN, 2002, p. 148.) 

 

Segundo ele, essas são funções que a educacão cumpre: procura o 

conhecimento da vida social, pratica hábitos coerentes, afirma sentimentos e 
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comportamentos nos sujeitos para que se instale a cultura que possibilite a vida 

cidadã. 

Destarte, a instituição escolar deve, além de selecionar os objetivos e 

conteúdos, também realizar práticas coerentes com os princípios providos da 

compreensão do sentido de cidadania democrática. Posto isso, a escola torna-se 

um ambiente passível de aprender o significado da cidadania e de praticá-la, 

desde que esse ambiente o permita.  

De acordo com Sacristán (2002, p. 150), o universo discursivo sobre a 

cidadania é fundamental para determinar o conteúdo semântico que atribuímos a 

conceitos-chave do discurso sobre educação, para construir um novo sentido 

comum: 

(...) A “cidadania” é uma forma de ver, de entender e de aspirar a algo na 
educação. Ela proporciona uma plataforma discursiva importante para 
ver, entender e melhorá-la, para compreender o papel de seus agentes. 
É como uma lente através da qual vemos tudo o que se refere ao 
“educativo” e, especialmente, ao sujeito da educação, o aluno.  

 

Decerto, para esse autor, os modos de compreender a cidadania podem 

ser uma poderosa metáfora necessária para guiar o desenvolvimento dos 

destinatários da educação; é outra forma de se aproximar da formação da 

subjetividade, evidenciando a importância da dimensão política na construção da 

idéia de sujeito da educação.  

Para ele, o acesso à educação obrigatória é condição imprescindível ao 

exercício da cidadania plena, bem como o acesso aos demais direitos. O direito 

social à cultura e à educação é fundamental, não só porque dele depende a 

dignificação da pessoa, na medida em que pode enriquecer as possibilidades do 

seu desenvolvimento, mas também porque se entrelaça com os outros direitos 

civis, políticos e econômicos dos indivíduos, capacitando-os para o exercício dos 

mesmos.  

Por fim, conforme Sacristán (2000), sem o cumprimento satisfatório do 

direito à educação, a vida de cada um é empobrecida e limitada ao seu horizonte 

e, dificilmente, poderão ser alcançados outros direitos. Outrossim,  a concepção 

de cidadania moderna relaciona-se, portanto, ao direito conduzido para facilitar a 

inclusão dos indivíduos com todas as possibilidades de participar plenamente na 

sociedade.  
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Gentili (1998; 2001), diferentemente de Sacristán (2000; 2002), procura 

estabelecer relação entre cidadania, instituição escolar e as condições históricas 

concretas atuais. Nesse sentido, coliga a educação escolar às políticas 

neoliberais e sua influência, submetendo-a às leis do mercado, desvirtuando-a da 

sua função social proclamada de desenvolvimento do processo educativo para 

atender as necessidades de formação do aluno.  

Para o autor (idem), o atual cenário de mercados globais tem impacto 

direto sobre a reforma educacional nos países da América Latina, principalmente, 

se considerarmos a presença das agências internacionais, muito influentes nas 

políticas educacionais. 

Gentili (1998, p. 320) acrescenta o processo de privatização que o 

neoliberalismo implementa na educação pública, ao isentar o Estado das suas 

responsabilidades: 

 

(...) a ampla reestruturação da vida econômica, política, jurídica e cultural 
das sociedades capitalistas contemporâneas cuja característica 
fundamental é o desmantelamento do Estado como agência produtora 
de bens e serviços e como aparelho institucional orientado a garantir e 
promover os direitos de cidadania. A proposta e a defesa neoliberal é o 
Estado Mínimo (...). 

 

  Diante dessa conjuntura político-econômica, segundo ele, educar para a 

cidadania na escola pode significar tanto a formação de indivíduos que conheçam 

seus direitos e sejam capazes de exercerem a participação política, quanto dotá-

los de competências necessárias para adaptá-los ao mundo produtivo, 

contribuindo, assim, para o crescimento econômico do país. 

Sob a ótica do autor, a educação para a cidadania, bem como os direitos 

que a garantem, é proclamada, socialmente, como fundamental para a 

consolidação e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática. 

Entretanto, não há uma definição unívoca aos significados implicados nessa 

afirmação, pois, como vimos, dificilmente a formação para a cidadania pode ser 

alcançada de forma consensual. 

Embora Gentili (2001, p. 71) reconheça, como fundamental, a concepção 

da cidadania vinculada aos direitos, considera que isso “(...) limita a cidadania a 

um conjunto de atributos formais, reconhecimento de direitos comuns, que 

restringem as possibilidades e os alcances da ação cidadã”.  
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Nesse aspecto, a redução do campo da cidadania a uma questão 

meramente jurídica condena a condição cidadã à esfera da lei e ao compromisso 

em respeitá-la. Para ele, invocar aos indivíduos a sua condição de cidadãos e 

cidadãs significa referir-se aos direitos que lhes pertencem e não a certo tipo de 

reponsabilidade, de deveres ou de ações que os mesmos devem conquistar ou 

cumprir. 

A interpretação limitada da educação cidadã acaba favorecendo uma 

compreensão limitada da própria cidadania, e isso encontra-se presente nos 

enfoques educacionais que restringem a formação cidadã à mera transmissão 

pedagógica dos direitos reconhecidos pela lei.  

  Destarte, para o autor, a concepção formal de cidadania provém sempre de 

uma concepção de educação formalista. A educação formalista volta-se à 

cidadania outorgada, mediante a atribuição dos direitos. Ao contrário de 

considerá-la pretensão de uma vida emancipatória, a cidadania é edificada, 

socialmente, como espaço de valores, de ações, de instituições nas quais se 

afiançam condições efetivas de eqüidade.  

Gentili (2001, p. 75), referindo-se à educação cidadã, na perspectiva 

emancipatória, afirma: 

 

A cidadania e, desta forma, o exercício de uma prática inegavelmente 
política fundamentada em valores como a liberdade, a igualdade, a 
autonomia, o respeito à diferença e às identidades, a solidariedade, a 
tolerância e a desobediência a poderes totalitários.  
 

A posse de direitos, portanto, deve combinar com atributos e virtudes que 

fazem dos cidadãos além do que aquilo que a lei lhes confere, ou seja, um sujeito 

não se torna cidadão porque conhece seus direitos. Nesse caso, embora, a 

Educação que difunde os direitos à cidadania, não forme ou confira cidadania, 

ela, pelo menos, a faz mais consciente. 

A formação de cidadãos e cidadãs é um desafio ético e político. No desafio 

ético de formação cidadã, põe-se, em jogo, o caráter constitutivamente político da 

ação educativa. Assim, pensar na educação para a cidadania significa refletir 

sobre os valores, normas, direitos legais e morais que configuram a ação cidadã e 

que devem constituir a práxis educativa: 
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(...) a formação da cidadania supõe a possibilidade de criar espaços 
educativos nos quais os sujeitos sociais sejam capazes de questionar, 
de pensar, de assumir e também, é claro, de submeter à crítica os 
valores, as normas e os direitos morais existentes, inclusive aqueles 
tidos como democráticos e justos. Sem uma prática efetiva de autonomia 
por parte do sujeito moral, não há possibilidade de constituir-se uma 
moralidade livre. Sem uma prática efetiva de democracia, não há 
possibilidade de uma moralidade democrática. (...) O problema mais 
grave é que nossas escolas não sempre exercem um papel relevante na 
formação dos valores, das normas e dos direitos constitutivos de uma 
identidade cidadã que ultrapasse os limites do formalismo jurídico ou do 
cinismo discursivo que entroniza o “fazer de conta”. (GENTILI, 2001, p. 
94.) 

 

Não se pode, dessa forma, educar para a autonomia, utilizando-se de 

práticas heterônomas, nem para a liberdade a partir de práticas autoritárias. Não 

se pode educar, portanto, para a democracia através de práticas autocráticas.  

Nessa perspectiva, a escola deve oferecer oportunidades pedagógicas 

para que seus alunos e alunas compreendam, criticamente, as moralidades 

vigentes por ela mesma, evidenciando suas razões ocultas, seus significados 

explícitos e seus silêncios, suas promessas e suas ameaças. Nesse sentido, o 

exercício da cidadania não se fundamenta ao mero reconhecimento formal dos 

direitos e deveres, mas tende a fazer parte da realidade cotidiana dos indivíduos. 

Segundo Gentili (2001, p. 72), a cidadania definida como exercício 

desejável exige a posse de direitos combinada com atributos e virtudes que fazem 

dos indivíduos cidadãos ativos, mais além do que a lei lhes concede. “O exercício 

da cidadania se vincula, assim, ao reconhecimento de certas responsabilidades 

derivadas de um conjunto de valores constitutivos daquilo que poderia definir-se 

como o campo da ética cidadã”.  

Todavia, os valores e as atitudes que definem a cidadania consubstanciam-

se em movimentos constantes de consensos e dissensos e a fazem pertencer a 

uma esfera instável.  

Para o autor (idem), a cidadania é tida como processo em constante 

construção e possibilita a definição, sempre conflitante, dos valores e das práticas 

que compõem sua esfera de ação. Portanto, quando a cidadania se encerra em 

valores e práticas imutáveis ou predeterminadas, deixa de ser “cidadã”.  

Assim, a cidadania implica ética cidadã e torna-se imprescindível definir as 

ações pedagógicas que, dentro ou fora da escola, sejam mais coerentes com os 

princípios éticos que a sustentam. Diante disso, Gentili (2001, p. 90) assevera: 
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Contrariamente do que poderia supor-se, o que debilita a cidadania não 
é que ela esteja dotada de um universalismo definido com anterioridade 
(produto de valores “essenciais” do ser humano) ou posterioridade 
(produto da persuasão pedagógica do consenso ou de qualquer outro 
meio), mas sim o fato de que ela seja arbitrariamente fundada em 
valores absolutos e, aparentemente, naturais. A absolutização de 
qualquer visão de mundo (toda cidadania pressupõe também, de certa 
forma, uma e várias visões de mundo), mais do que dotar de força os 
argumentos que a definem, acaba sempre contribuindo para seu 
enfraquecimento (...).  

 

Diante das percepções do autor, a educação moderna deve questionar o 

processo através do qual a escolarização de massa serve para treinar a força de 

trabalho global, ou seja, é necessário indagar: qual é o tipo de formação oferecida 

pela escola? A favor de que segmento o exercício da cidadania está sendo 

exaltado? Para ele, tais perguntas instigam amplas reflexões e são 

imprescindíveis ao processo de mudança; caso contrário, a escola, influenciada 

pela política neoliberal, usa o termo cidadania para prestar um desserviço à 

população. 

Decerto, os estudiosos Sacristán (2000; 2002) e Gentili (1998; 2001) 

focalizam a relação escola-cidadania sob pontos de vista diferenciados. O 

primeiro autor focaliza a contradição da educação, libertadora e adaptadora, mas 

aponta a escola como possibilidade de formação da cidadania através do 

currículo e considera o acesso ao ensino formal condição necessária para a 

obtenção dos demais direitos. O segundo autor vai além da cidadania 

apresentada como mero acesso aos direitos e deveres; critica, incisivamente, as 

influências do neoliberalismo na educação e suas implicações e tece 

considerações ambíguas a respeito da educação voltada para a formação da 

cidadania. 

Com o intuito de sintetizar as principais concepções de cidadania e da sua 

relação entre a escola adotada pelos teóricos e autores contemporâneos, 

explicitados neste capítulo, que servirão de base como referência teórica para 

esta investigação, foi elaborado o quadro a seguir: 
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QUADRO 1 
Síntese das concepções de cidadania e relação escola-cidadania adotada por teóricos e 

autores 
 
 

Teóricos e 
autores  

Concepção de Cidadania e a relação entre escola - cidadania  
 

Marshall 
(1967) 

 
Dividi a cidadania inglesa nos direitos clássicos, de acordo com a 
seguinte sequência: direitos civis, políticos e sociais. Relaciona a 
cidadania ao status como forma de acentuar a estratificação social. 
Nesse caso, não há nenhum princípio universal que determine o que 
esses direitos e obrigações serão. O status associado à classe, função 
e família foi substituído, no final do século XIX, pelo único status de 
cidadania, e isso ofereceu o fundamento da igualdade sobre a qual a 
desigualdade se edificou. O princípio de igualdade, implícita no 
conceito de cidadania, embora limitada em conteúdo, minou a 
desigualdade do sistema de classe. A cidadania exige participação 
numa comunidade baseada numa lealdade ao patrimônio comum. 
 

Bobbio 
(2004) 

Os direitos de cidadania são concebidos como sinônimos dos direitos 
humanos e se constituem como um fundamento histórico e não 
absoluto, ou seja, modificam-se de acordo com a civilização. São 
poucos os direitos tidos como fundamentais, tais como: o direito à vida 
e o direito de não ser escravizado. A democracia e o Estado de Direito 
estão diretamente relacionados ao Estado do Cidadão, porém há uma 
distância entre os direitos proclamados e os garantidos.  
 

Castilho 
(2011) 

 
 
 
 

 
 

 
Arendt 
(2009) 

Diferentemente de Bobbio (2004), ele estabelece distinção entre os 
direitos humanos e os direitos de cidadania. Os direitos de cidadania 
referem-se aos direitos públicos subjetivos, consagrados por um 
ordenamento jurídico (previsto na Constituição Federal Brasileira de 
1988), e os direitos humanos são considerados expressão mais 
abrangente na perspectiva universal e designa os direitos da pessoa 
humana como valor.  
 
Contrária a Castilho (2011), ela considerou os direitos de cidadania 
como subordinados aos direitos humanos. Os direitos do homem são 
percebidos como uma proposta formal que não foi capaz de impedir 
atrocidades, tais como as cometidas pelos governos totalitários. Nessa 
perspectiva, não há direitos humanos inalienáveis (direitos 
pertencentes a todos os seres humanos), já que existem pessoas que 
se encontravam excluídas dos direitos. 
 

Continua... 
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... continuação 

Teóricos e 
autores 

Concepção de Cidadania e a relação entre escola- ci dadania 
 

  

Carvalho 
(2011) 

Antagônico a Marshall (1967), ele apresenta inversão da sequência 
inglesa do surgimento dos direitos no Brasil. Primeiro, vieram os 
direitos sociais, depois os direitos políticos e, por último, os direitos 
civis. Essa inversão reforçou a supremacia do Estado e afetou a 
própria cidadania. Embora a Constituição Brasileira, de 1988, tenha 
corroborado para a ampliação dos direitos políticos e sociais, a maior 
deficiência, em termos de conhecimento por parte da nação, extensão 
e garantias, é composta pelos direitos civis. Após a redemocratização, 
o conceito de cidadania estaria incipiente e corrompida pelos 
interesses do novo liberalismo. Existe apenas o exercício relativo dos 
direitos, pois, a cidadania plena é, provavelmente, inatingível. 
 

Sacristán 
(2000; 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gentili 
(1998; 2001) 

 
 
 
 

Aponta a contradição na educação: libertadora e adaptadora. 
Preconiza o acesso igualitário à educação obrigatória, mas com 
tratamento diferenciado aos desiguais, pois as desigualdades de 
educação são também desigualdades de cidadania. A diferença no 
acesso à educação impossibilita o indivíduo de desenvolver-se como 
cidadão, capaz de compreender o espaço social e se enxergar como 
agente transformador do mesmo. Focaliza a educação escolar 
obrigatória como fonte do exercício da cidadania, bem como 
possibilitadora do acesso aos demais direitos. A educação pode 
corroborar com a construção do cidadão, adotando hábitos coerentes 
com os princípios derivados do entendimento do sentido de cidadania 
democrática.  
 
Contrário a Sacristán (2000/2001), relaciona a escola às políticas 
neoliberais, submetendo-a ao mercado e não se comprometendo com 
a formação do indivíduo. A educação para a cidadania pode significar 
tanto a formação de indivíduos que conheçam seus direitos quanto 
dotá-los de competências necessárias para adaptá-los ao mercado de 
trabalho. A redução da cidadania à questão dos direitos, atribuída por 
enfoques educacionais que limitam a transmissão dos direitos 
reconhecidos por lei, restringe e condicionam as possibilidades da 
ação cidadã; pois esta deve se tornar uma realidade na vida cotidiana 
dos indivíduos. Pensar a educação de cidadãos e cidadãs significa 
pensar normas, direitos legais e morais que configuram a ação cidadã 
e que deve constituir a práxis educativa. A cidadania se constitui como 
um processo em constante construção, a qual inclui a possibilidade de 
definir os valores e as práticas que compõem sua própria esfera de 
ação, pois, quando a cidadania se fecha em normas imutáveis ou 
predeterminadas, deixa de ser cidadã.. 
 

Elaborado pela autora, 2011. 
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CAPÍTULO II  

 

PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo pretende apresentar o procedimento de pesquisa adotado 

nesse estudo, a que me propus realizar, e a seleção da amostra. Para isso, 

subdividi-o em três tópicos, a saber: levantamento bibliográfico, seleção da 

amostra e rol de trabalhos selecionados.  

Diante da escolha da pesquisa bibliográfica sobre a relação escola-

cidadania, fiz um levantamento de teses e dissertações que tivessem, como foco 

principal, as produções acadêmicas voltadas a balanços em profundidade na 

educação. O objetivo desse levantamento inicial foi o de verificar como tais 

produções poderiam contribuir, do ponto de vista teórico-metodológico, para a 

minha pesquisa, que redundou na seleção das seguintes obras do próprio 

programa: Rosseto Júnior (2003), Guimarães (2007) e Gusmão (2001).4 

 

 

2.1. Levantamento bibliográfico 

 

No que tange às dissertações de mestrado e teses de doutorado, Rosseto 

Júnior (2003) procurou mapear e analisar as produções acadêmicas, com base 

em revisão bibliográfica das pesquisas defendidas nos Programas de Pós-

Graduação em Educação, no período de 1981 a 2001, que abordaram os jogos e 

brincadeiras na educação infantil.  

Para isso, o estudioso, realizou o seguinte percurso metodológico: revisão 

bibliográfica sobre as teorias que sustentavam as pesquisas quanto aos 

significados dos termos, conceitos e características do jogo, brincadeira e 

brinquedo, e suas funções no desenvolvimento das crianças, apresentando suas 

principais premissas. Em seguida, realizou um levantamento quantitativo que 

teve, como fonte de dados, os resumos do catálogo de teses de doutorado e 

                                                           
4 Levantamento realizado no Banco de Teses da CAPES. (BRASIL. MEC/CAPES, 2011). 
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dissertações de mestrado do CD-ROM da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd, 1998), abrangendo o período de 

1981 a 1998, com o intuito de identificar as tendências e as suas principais 

características, por meio dos seguintes indicadores: distribuição institucional, 

níveis, orientadores, métodos utilizados e referenciais teóricos adotados. 

Com base nesse levantamento, o pesquisador selecionou, para leitura, na 

íntegra, os estudos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Universidade Estadual de Campinas e Universidade de São Paulo, sobre as quais 

realizou análise mais minuciosa e qualitativa. Para tanto, empregou a análise de 

conteúdo como procedimento de análise das pesquisas, com o intuito de 

demonstrar os aspectos abordados nos trabalhos, quais referenciais teóricos 

sustentaram os estudos, como também as considerações dos discentes sobre o 

emprego do jogo na educação infantil.  

Guimarães (2007) procurou analisar a produção discente sobre a criança, 

no período de 1978 a 2004, na perspectiva de entender a maneira pela qual ela 

foi sendo construída como objeto de pesquisa. Para isso, realizou um 

levantamento exaustivo das dissertações de mestrado e teses de doutorado 

defendidas em determinados Programas de Pós-Graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

O trabalho fez, inicialmente, uma análise global de caráter quantitativo, 

abordando os dados de toda a produção, abrangendo 144 trabalhos. Após esse 

processo, a produção voltou-se para uma análise exaustiva de caráter quantitativo 

e qualitativo da produção, abrangendo 23 trabalhos com foco centrado na criança. 

A parte quantitativa envolveu os seguintes indicadores: ano da defesa, programa, 

orientadores, temáticas gerais, temáticas específicas, tipo de pesquisa, 

procedimentos de pesquisa, fontes e bases teóricas, principais achados, 

resultados e conclusões. Na etapa qualitativa, realizou-se análise detalhada dos 

trabalhos, centrada na concepção de criança adotada.  

Gusmão (2001) pretendeu observar a importância dada pelos 

pesquisadores brasileiros ao fenômeno do preconceito e como o explicam dentro 

da instituição escolar, por meio do seguinte problema de pesquisa: como o 

preconceito, em sua manifestação na escola, vem sendo estudado pelos 

pesquisadores brasileiros? 
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No campo de investigação, a pesquisadora utilizou, como fonte, os dados 

do CD-ROM ANPEd/99 (ANPEd, 1999). A escolha das pesquisas registradas 

deveu-se à restrição do tema na Educação; facilidade de acesso; abrangência 

nacional; diversidade de instituições de ensino superior e programas de pós-

graduação. O levantamento inicial correspondeu a 1.177 teses de doutorado e 

7.511 dissertações de mestrado, totalizando 8.688 produções acadêmicas. 

Para a obtenção dos trabalhos que tratam do preconceito na escola, 

Gusmão (idem) utilizou três formas de acesso: por descritores, por títulos e por 

palavras-chave. Com o descritor preconceito, não houve registro de pesquisa; em 

títulos, foram encontradas três dissertações em que a palavra preconceito 

aparece; com a palavra-chave preconceito, encontrou 46 registros de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado; com outras palavras-chave, 

associadas ao fenômeno, foram encontradas 123 teses e 1.113 dissertações. 

Após a leitura dos 1.236 resumos de trabalhos que tratam das questões de 

gênero, deficiências físicas ou mentais, pobreza e etnia, foram distinguidos, nesse 

estudo, 101 trabalhos que mencionavam o preconceito na escola. Delimitou-se, 

então, o campo empírico: 95 dissertações de mestrado e seis teses de doutorado, 

produzidas entre 1981 e 1998, que tratavam direta, ou indiretamente, do tema. 

Sobre os 101 trabalhos, a autora focalizou a distribuição por tipos de preconceito 

pesquisados, por região brasileira e por instituição.  

Foram selecionadas, para a amostra, oito dissertações e uma tese, que 

focalizavam, de forma mais detalhada, o tema proposto por essa investigação. 

Além disso, a pesquisadora considerou que a maior incidência de trabalhos 

concentrava-se na região Sudeste e, com a possibilidade de ter mais facilidade de 

acesso aos estudos, elegeu as produções acadêmicas elaboradas pelos estados 

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela observou os referenciais 

teóricos e os procedimentos de pesquisa utilizados e analisou o conteúdo, com 

base no referencial da Teoria Crítica, representada pelos autores Max Horkheimer 

e Theodor Adorno.   

Toda essa produção de balanços acadêmicos em profundidade, além de 

fornecer elementos para a elaboração do balanço pretendido, reforçou minha 

disposição em efetuar pesquisa bibliográfica sobre a relação entre escola e 
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cidadania, na medida em que não encontrei, entre todos eles, algum que se 

voltasse a esse tema.   

Diante disso, resolvi levantar e analisar as produções acadêmicas de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado brasileiras junto ao “Banco de 

Teses” da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), no período coberto pelo Banco. 

A fim de executar esta investigação, houve a necessidade de leitura 

detalhada do conteúdo das produções, para a qual estabeleci os seguintes 

passos: 

a) seleção por meio dos títulos, das produções que tratam, 

especificamente, da relação entre escola e cidadania; 

b) leitura dos resumos das produções selecionadas no item “a” para 

refinamento da amostra; 

c) seleção das obras que comporão o corpus de análise, por meio 

dos seguintes procedimentos: 

a. conteúdo explícito nos resumos, e em alguns casos leitura 

de algumas introduções dos trabalhos, de existência da 

discussão sobre a relação escola-cidadania; 

b. possibilidade de acesso ao texto integral por região 

brasileira: 

i- arquivamento em biblioteca de acesso possível;  

ii- acesso ao texto integral por meio da internet. 

 

 

2.2. Seleção da Amostra 

 

A partir do levantamento inicial, realizado junto ao “Banco de Teses” da 

CAPES, por meio do descritor “escola cidadania”, na forma de “todas as 

palavras”, foram encontradas 1.487 produções.  

Após verificar os títulos e fazer uma “leitura flutuante” (Bardin, 1995) dos 

resumos, encontrei 754 títulos que focalizavam a temática da escola e a 

cidadania. A leitura flutuante, segundo Bardin (idem), estabelece o primeiro 

contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto. 
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Diante da quantidade dos trabalhos levantados, com o objetivo de afinar o 

campo da pesquisa e explorar o material, reli, mais incisivamente, os títulos e li os 

resumos das produções com o intuito de encontrar os que de fato traziam a 

relação escola-cidadania. Considerando o critério do acesso aos trabalhos, esse 

processo culminou numa terceira triagem na qual foram selecionadas 47 

produções acadêmicas. 

Como a intenção do balanço em profundidade era a leitura na íntegra de 

alguns trabalhos, refinei ainda mais a amostra, considerando os seguintes 

critérios: abrangência nacional, diversidade de instituições brasileiras de ensino 

superior que possuem cursos de Pós-Graduação com história prolongada e a 

proporcionalidade entre as obras das regiões, considerando seleção e produção. 

Desse modo, como a Região Norte possuía apenas três pesquisas que 

focalizavam, mais incisivamente, a temática da escola e a cidadania, elegi essa 

quantidade por região. Ponderei que, nas regiões em que o número de trabalhos 

ultrapassou três pesquisas, deveria utilizar o critério de leitura de algumas 

introduções, bem como o grau de alinhamento ao tema. Isso correspondeu à 

escolha total de 15 trabalhos, sendo três obras por cada região brasileira (norte, 

nordeste, sul, sudeste e centro-oeste).  

Com base nesse levantamento, selecionei, para a constituição do corpus 

do trabalho, leitura na íntegra e minuciosa dos estudos que focalizaram a relação 

escola-cidadania, como tema central das suas investigações. Para isso, 

empreguei a análise de conteúdo como procedimento de estudo das pesquisas, 

com a finalidade de demonstrar os aspectos abordados pelas produções 

acadêmicas. A análise de conteúdo pode ser definida por Bardin (1995, p. 44) 

como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos as condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

A análise teve, como base, as contribuições que Marshall (1967), Bobbio 

(2004), Castilho (2011), Arendt (2009) e Carvalho (2011) oferecem em relação à 

concepção de cidadania, e de Sacristán (2000; 2002) e Gentili (1998; 2001), no 
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modo como relacionam a escola e a cidadania. O objetivo foi verificar exatamente 

as tendências que dão sustentação a essas investigações, por meio dos 

seguintes indicadores: 

- concepção de cidadania; 

- relação escola-cidadania. 

 

 Para analisar esses indicadores, adotei os seguintes procedimentos: 

 

a) seleção dos trechos em que os autores especificaram o significado da 

concepção de cidadania e da relação escola-cidadania; 

b) agrupamento dos trechos selecionados em categorias que, conforme 

Bardin (1995, p. 48): “(...) repartem-se da melhor maneira possível os elementos à 

medida que vão sendo encontrados (...)”; e  

c) apresentação dos achados sobre essas categorias. 

 

 

2.3. Rol de pesquisas selecionadas  

 
Seguem as pesquisas acadêmicas brasileiras, dissertações de mestrado e 

tese de doutorado, que foram selecionadas para compor a amostra, conforme os 

critérios estabelecidos anteriormente (consta no anexo I). 

 
 

Tabela 1 
Rol de pesquisas selecionadas 

 
ANO AUTOR TÍTULO IES NÍVEL 

 
2005 

 
Wilson da Costa 
Barroso 

 
Educação e cidadania no Republicanismo 
Paraense: a instrução pública primária nos 
anos de 1889-1897. 
 

 
UFPA 

 
M 

2009 
 

Inês Trevisan 
 

Práticas de cidadania em narrativas de 
professores de ciências: trabalho coletivo 
de ensino e aprendizagem. 
 

UFPA M 

2006 José Ricardo da Silva 
Alencar 
 

A formação da cidadania em discursos de 
professores de física. 

UFPA M 
 

continua... 
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...continuação 

ANO AUTOR TÍTULO IES NÍVEL 

2006 Késsia Mileny P. Moura 
 

Representações sociais de professores e 
alunos sobre a Cidadania: um estudo de 
caso. 
 

UFPB M 

2007 Beatriz de Castro Rosa 
 

Educação para a cidadania: uma 
exigência Constitucional para a efetivação 
da democracia no Brasil. 
 

UNIFOR M 

2006 Leontina Pereira Lopes A construção da cidadania e da cultura de 
paz com adolescentes da 5° série das 
escolas públicas estaduais de Teresina. 
 

UFPI M 

2009 Marluce de Oliveira As representações sociais de cidadania no 
ensino médio brasileiro. 
 

PUC/ 
GO 

 

M 

2007 Ranilce Mascarenhas 
Guimarães Iosif 

A qualidade da educação na escola 
pública e o comprometimento com a 
cidadania emancipada: implicações para a 
situação de pobreza e desigualdade social 
no Brasil. 
 

UNB D 

2007 Shirlei Dudt Rodrigues Cidadania e espaço público a partir da 
escola: resgate, recriação ou abandono? 
 

UFB M 

2008 Fabíola Olivo A educação como condição de acesso à 
cidadania. 
 

PUC/PR M 

2007 Luigi Chiaro Estado e políticas públicas educacionais: 
uma análise sobre o conceito de cidadania 
em textos escolares após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988. 
 

UTP M 

2006 Luciana Rosniak Tibola A formação do cidadão no ensino público 
fundamental entre década de 70 e 90: 
considerações sobre a legislação 
educacional. 
 

UFSM M 

2008 
 

Manoel Cipriano 
Oliveira 

O ensino para o exercício da cidadania na 
educação básica brasileira (1960-2000). 
 

UFU M 

2009 
 

Dione Ribeiro Basílio Direito à educação: um direito essencial 
ao exercício da cidadania. Sua proteção à 
luz dos direitos fundamentais da 
Constituição Federal Brasileira de 1988. 
 

USP M 

1994 
 

Maria Luiza P. Ferreira  Cidadania para alunos, professores e pais: 
o espaço escolar. 

PUC/SP M 

Elaborado pela autora, 2011. 
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CAPÍTULO III  

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS PESQUISAS INVESTIGADAS 

 

 

Este capítulo apresenta a tentativa de responder à principal questão desta 

dissertação: que concepção de cidadania e sua relação com a escola está sendo 

construída pelas teses de doutorado e dissertações de mestrado brasileiras? Para 

isso, foi necessário fazer um levantamento dessas obras e, depois de lê-las, reuni 

as principais concepções a fim de analisá-las. 

Foram tomados, então, como principal referência teórica, para a análise 

dos estudos que compõe o corpus de análise da amostra, com base nos  autores: 

- Marshall (1967) dividiu a cidadania inglesa em direitos clássicos, os quais 

teriam surgido na seguinte sequência: direitos civis, direitos políticos e direitos 

sociais. Relaciona a cidadania ao status como forma de acentuar a estratificação 

social. Para ele, a cidadania exige participação numa comunidade baseada numa 

lealdade ao patrimônio comum. 

- Bobbio (2004) considera os direitos de cidadania como sinônimos dos 

direitos humanos. Esses direitos relacionam-se aos direitos e deveres, 

constituem-se como fundamento histórico e não absoluto - se altera de acordo 

com as transformações da sociedade. Para esse autor, são bem poucos os 

direitos tidos como fundamentais, tais como: o direito à vida e o direito de não ser 

escravizado. A democracia e o Estado de Direito estão diretamente relacionados 

ao Estado do Cidadão, entretanto há uma distância entre os direitos proclamados 

pelas leis e direitos garantidos, efetivamente. 

- Castilho (2011), diferentemente de Bobbio (2004), estabelece a distinção 

entre os direitos humanos e os direitos de cidadania. Segundo ele, os direitos de 

cidadania referem-se aos direitos públicos subjetivos, consagrados por um 

ordenamento jurídico específico, e os direitos humanos expressam, de modo mais 

abrangente, perspectiva universal, os direitos da pessoa humana como valor.  
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- Arendt (2009), contrária a Castilho (2011), considerou os direitos de 

cidadania como subordinados aos direitos humanos. Para ela, os direitos do 

homem referem-se a uma proposta formal que não foi capaz de impedir 

atrocidades, tais como as cometidas pelos governos totalitários. Nessa 

perspectiva, não havia direitos humanos inalienáveis – direitos pertencentes a 

todos os seres humanos–, já que as pessoas encontravam-se excluídas dos 

direitos de cidadania. 

 - Carvalho (2011), diferentemente de Marshall (1967), apresenta a 

inversão da sequência do surgimento dos direitos de cidadania no Brasil: primeiro 

vieram os direitos sociais, depois os direitos políticos e, por último, os direitos 

civis. Essa inversão reforçou a supremacia do Estado e afetou a própria lógica da 

cidadania. Existe somente o exercício relativo dos direitos, pois a cidadania plena 

é, provavelmente, inatingível. 

-  Sacristán (2000; 2002), na perspectiva propositiva, aponta a contradição 

na educação: libertadora e adaptadora. Ele preconiza que deve existir o acesso 

igualitário à educação obrigatória para todos, porém com tratamento diferenciado 

aos desiguais, pois as desigualdades de educação refletem-se nas desigualdades 

de cidadania. Esse autor focaliza a educação escolar obrigatória como fonte de 

exercício da cidadania, bem como condição para o acesso aos demais direitos.  

-  Gentili (1998; 2001), contrário a Sacristán (2000; 2002), na perspectiva 

de denúncia, relaciona a escola às políticas neoliberais, ou seja, como está 

voltada para o mercado, ela não se empenha com a formação do indivíduo. 

Nesse caso, a educação, para a cidadania, pode significar a formação de 

indivíduos que conheçam seus direitos ou para que tenham competências para o 

mercado de trabalho. A redução da cidadania a transmissão dos direitos 

reconhecidos por lei restringem e condicionam as possibilidades da ação cidadã; 

pois esta ação deve se tornar uma realidade na vida cotidiana dos indivíduos. A 

educação para a cidadania deve questionar os valores, às normas e os direitos 

morais existentes na sociedade e os que vigoram na própria escola. 
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3.1. O que as pesquisas têm produzido acerca da con cepção de cidadania e 

a relação escola-cidadania 

Antes de proceder à análise das produções acadêmicas, focalizei, 

sucintamente, os trabalhos, pois eles tratam da relação escola-cidadania, sob 

perspectivas distintas. 

Trevisan (2009) e Alencar (2006) investigaram a concepção da formação 

da cidadania nos discursos dos professores de ciências e física, respectivamente, 

das escolas públicas. 

Moura (2006) e Oliveira (2009) procuraram examinar como estão sendo 

construídas as representações sociais dos professores e alunos a respeito da 

cidadania. 

Barroso (2005), Rosa (2007), Chiaro (2007), Tibola (2006), Oliveira (2008) 

e Basilio (2009), ao contrário dos outros pesquisadores, dedicaram seus trabalhos 

à análise da cidadania, tomando como base as legislações brasileiras, seja à luz 

da Constituição Brasileira de 1988 e/ou da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira de 1996 (LDB). 

Iosif (2007), Rodrigues (2007), Lopes (2006), Olivo (2008) e Ferreira (1994) 

tomaram a escola como espaço privilegiado de formação para a cidadania ou, ao 

contrário, focalizaram-na como meio favorável à acentuação das desigualdades 

sociais.  

Após essa súmula – consta no anexo III, quadro subsidiário à análise 

realizada –, foi feita a descrição e a análise dos trabalhos, agrupando-os com 

base nas referências teóricas adotadas neste estudo.  

Os teóricos e autores utilizados nesta investigação, muitas vezes, não 

foram mencionados nas produções acadêmicas que compõem o corpus de 

análise deste trabalho. No entanto, as concepções empregadas pelos estudiosos 

apresentam indícios que, possivelmente, os justapõem ao referencial utilizado. 

Ressalta-se que um mesmo trabalho pode ter se aproximado de mais de uma das 

concepções adotadas. 

 

 

 



52 

 

Pesquisas sobre os direitos clássicos da cidadania  

 

Com relação aos direitos clássicos da cidadania, advindos da sequência 

inglesa dos direitos elencados por Marshall (1967) – direitos civis, políticos e 

sociais –, constatei que houve grande incidência nas pesquisas sobre esse 

assunto, os quais apresentam enfoques bastante similares. 

Os pesquisadores Trevisan (2009), Moura (2006), Rodrigues (2007), 

Chiaro (2007), Basilio (2009) e Ferreira (1994) mencionam que a cidadania 

envolve o gozo dos direitos civis, políticos e sociais e tem relação com a condição 

de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e deveres de cidadão.  

Na perspectiva dos direitos de cidadania clássicos, Moura (2006), por 

exemplo, acrescenta que esses direitos foram sendo construídos, nunca de forma 

harmoniosa, mas conflituosa e gradual. Basilio (2009, p. 71), também acresce aos 

direitos clássicos os direitos econômicos e culturais. Para ele, “(...) todas essas 

categorias do direito se constituem um todo indissolúvel que encontra em suas 

bases no reconhecimento da dignidade da pessoa humana”.  

Os estudos de Ioisf (2007), Lopes (2006), Rodrigues (2007), Chiaro (2007), 

Oliveira (2008), Oliveira (2009), Tibola (2006) e Rosa (2007) consideram a 

cidadania na tipologia tripartite de Marshall (1967), relacionada aos direitos civis, 

políticos e sociais, e acrescentam que esses direitos foram se desenvolvendo 

pela sociedade inglesa ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, respectivamente.  

Esses pesquisadores explicitam cada um desses direitos, tal como 

empreende Iosif (2007, p. 42): 

 

Os direitos civis representam o direito de viver em sociedade; da 
propriedade, da igualdade de direitos; da liberdade de ir e vir, de 
manifestar o pensamento. Os direitos políticos representam o direito do 
homem em deliberar sobre sua vida e na sociedade, de participar do 
governo, de reivindicar por leis mais justas, de votar e ser votado, de se 
organizar em partidos políticos. (...) os direitos sociais, relacionados com 
o atendimento as necessidades básicas do homem, que garantem o 
direito à justiça social; a educação, a alimentação adequada, a 
segurança, a habitação, a um salário mais justo, a assistência (...).  

 

Tibola (2006, p. 30), sob a mesma ótica, esclarece que os direitos civis 

materializaram-se como ideal burguês de reconhecimento da individualidade e 

das liberdades do cidadão. Os direitos políticos trouxeram a ampliação para a 
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participação do cidadão na vida pública, na sociedade; porém, serviu também 

para manipulação de interesses e legitimação de certos grupos ou ideais. Os 

direitos sociais e trabalhistas refletiram uma forma de governo protecionista, que 

concebe benefícios em troca da manutenção da ordem social. 

Rosa (2007) e Oliveira (2009) partilham dessa mesma divisão clássica dos 

direitos de cidadania, mas acrescentam que há uma interferência para que esses 

direitos sejam, de fato, efetivados, ou seja, o atendimento dos direitos civis e 

sociais depende de que vigorem os direitos políticos.  

Essas constatações realizadas pelos pesquisadores apresentam 

proximidade com os direitos clássicos da cidadania desenvolvidos por Marshall 

(1967, p. 63-4), conforme os descreve: 

 

Pretendo dividir o conceito de cidadania em três partes. (...) Chamarei 
estas três partes, ou elementos, de civil, política e social. O elemento 
civil é composto dos direitos necessários à liberdade individuais. (...) as 
instituições mais associadas com os direitos civis são os tribunais de 
justiça. Por elemento político se deve entender o direito de participar no 
exercício do poder político (...). As instituições correspondentes são o 
parlamento e conselhos do Governo local. O elemento social se refere a 
tudo que vai desde o direito mínimo de bem estar econômico e 
segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e 
levar a vida de um ser civilizado (...). As instituições mais intimamente 
ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. 

 

  Para o autor (idem) a cidadania estaria atrelada ao surgimento dos direitos 

supracitados, sendo que eles não emergiram no mesmo período, pois, 

percorreram uma longa trajetória de desenvolvimento. 

 

Pesquisas sobre os direitos e deveres  

 

Os pesquisadores Barroso (2005), Alencar (2006) e Olivo (2008) não 

focalizaram, em seus estudos, a questão dos direitos clássicos da cidadania, mas 

a relacionaram aos direitos e deveres, apontados, mais incisivamente, por Bobbio 

(2004). 

Em outras palavras, enquanto os trabalhos dos outros estudiosos 

enfocaram a questão dos direitos clássicos da cidadania – direitos civis, políticos 

e sociais – e trataram dos direitos e deveres como tema complementar (conforme 

consta no Anexo III), os autores Barroso (2005), Alencar (2006) e Olivo (2008) 
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focaram os direitos e deveres da cidadania como questão central de seus 

estudos.  

Barroso (2005), ao se remeter ao governo democrático, afirma que foram 

instaurados, na prática, a participação e o exercício dos direitos e deveres do 

cidadão.  

  Alencar (2006) assevera que a participação é a principal característica do 

cidadão e deve ser conquistada. Para isso, é necessário que haja direitos e 

deveres.  

Olivo (2008, p. 44-5) explicita: “(...) ser cidadão significa ser sujeito de 

direitos e deveres. Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a participar da 

vida da cidade, e, extensivamente da vida na sociedade”.  

Nessa perspectiva, os pesquisadores, possuem indícios que os 

aproximam, provavelmente, da percepção de Bobbio (2004, p. 205): “(...) os 

direitos e deveres são termos correlatos e não se pode afirmar um direito sem 

afirmar, ao mesmo tempo, o dever de outro de respeitá-lo (...)”. Os direitos de 

cidadania estão intrinsecamente relacionados aos direitos e deveres do cidadão. 

 

Pesquisas sobre a relação entre cidadania, lealdade  ao patrimônio comum e 

status  

 

A concepção de Marshall (1967) sobre a cidadania, relacionada ao 

patrimônio comum e status, foi, possivelmente, abordada por um único estudo 

que privilegiou essa questão. 

 Chiaro (2007, p. 62) assevera: “(...) cidadania como participação numa 

comunidade baseada numa lealdade (...) que é o patrimônio comum”. Para ele, a 

lealdade envolve homens livres, imbuídos de direitos protegidos por uma lei 

comum.  

Esse pesquisador acrescenta que as diferenças de status podem receber a 

chancela da legitimidade, em termos de cidadania democrática, desde que não 

sejam muito profundas, mas ocorram numa população unida numa civilização 

única, desde que não se configurem como expressão do privilégio hereditário. 

Foi possível apreender, dessas elucidações, que há proximidade com o 

pensamento de Marshall (1967, p. 84) quando afirma: “(...) a cidadania exige um 
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(...) sentimento direto de participação numa comunidade baseada numa lealdade 

a uma civilização que é o patrimônio comum”. Há, portanto, uma espécie de 

igualdade humana básica associada à cidadania, que não é inconsistente em 

relação às desigualdades que diferenciam os vários níveis econômicos na 

sociedade.  

Para Marshall (1967, p. 76), “a cidadania é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o 

status são iguais em relação ao respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao 

status. (...)”. Nessa perspectiva, a classe social é considerada um sistema de 

desigualdade e, assim como a cidadania, baseia-se em valores e ideais.  

 

Pesquisas sobre a perspectiva histórica e os direit os fundamentais  

 

Para tratar da perspectiva histórica – que envolve as modificações que 

foram submetidas o termo cidadania – adotada, mais particularmente, por Bobbio 

(2004), pude verificar que muitos trabalhos privilegiaram essa temática, como 

constam nos estudos de Moura (2006), Alencar (2006), Oliveira (2008), Trevisan 

(2009), Barroso (2005), Olivo (2008), Lopes (2006), Rodrigues (2007), Chiaro 

(2007), Tibola (2006), Basilio (2009), Iosif (2007), Oliveira (2009) e Rosa (2007). 

Esses pesquisadores, ao atribuírem historicidade ao termo da cidadania, a 

concebem como mutável e dinâmica – evoluiu ao longo das civilizações e sofreu 

modificações e ampliações. Para eles, a cidadania está sempre em um 

movimento que acompanha as transformações incididas na sociedade, conforme 

asseguram, incisivamente, Moura (2006), Alencar (2006) e Oliveira (2008).  

Na perspectiva de Barroso (2005) e Olivo (2008), a cidadania não possui 

uma única concepção no tempo-espaço, são históricos das sociedades humanas 

e podem ser analisados em virtude da transmutação conceitual.  

Lopes (2006) indica que, no curso da história, a dinâmica da sociedade tem 

colocado, em destaque, situações que estão a exigir a garantia de novos direitos, 

– muitos deles coletivos, de alcance universal.  

Para Rodrigues (2007) e Chiaro (2007), a cidadania configura-se como 

uma construção coletiva; é, fundamentalmente, histórica e política, variando de 

acordo com o contexto social e com a intervenção de sujeitos. 
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Tibola (2006) e Basilio (2009) afirmam que a cidadania não possui um 

conceito estático e definitivo, pois os direitos de cidadania de uma sociedade 

podem não ser para outro grupo social; e, numa mesma sociedade, os direitos 

são passíveis de alteração. 

Iosif (2007) e Oliveira (2009) evidenciam que a cidadania é histórica e é 

resultado de conflitos sociais, ou seja, é fruto de batalhas sangrentas e 

reivindicações de grupos desprivilegiados por melhores condições de vida. Essa 

postulação apresenta proximidade com o pensamento de Bobbio (2004, p. 5), ao 

afirmar que “(...) os direitos do homem (...) são direitos históricos, ou seja, 

nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa e novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma 

vez (...)”. 

 Rosa (2007), embora não tenha enfocado diametralmente a historicidade 

do termo cidadania, demonstra esse aspecto, possivelmente, ao delinear sobre a 

progressiva evolução dos direitos clássicos da cidadania, quando se remete às 

Declarações de Direitos dos Homens, americana e francesa, que, segundo ela, 

corroboraram em elevar essa concepção.  

Esses pesquisadores, como se pôde observar, apresentam considerações 

que, possivelmente, aproximam-se da concepção histórica dos direitos de 

cidadania, adotada por Bobbio (2004, p.18), quando afirma:  

 

(...) os direitos do homem constituem uma classe variável, como a 
história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos 
direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a 
mudança das condições históricas. (...) Não é difícil prever que, no 
futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer 
podemos imaginar (...). O que parece fundamental em uma época 
histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras 
épocas e em outras culturas. 
 

  Enfim, os direitos humanos, de modo geral, por mais fundamentais que 

sejam não são absolutos, designam uma categoria alterável que acompanha as 

transformações vividas pela sociedade. Nesse caso, a própria Declaração 

Universal dos Direitos do Homem não pode apresentar nenhuma pretensão de 

ser definitiva, pois como produto do homem histórico deve estar suscetível a 

ampliação e modificação. 
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Pesquisas sobre os direitos fundamentais  

 

Apesar de os direitos de cidadania serem concebidos como históricos e, 

portanto, não absolutos, Bobbio (2004) assevera que são bem poucos os direitos 

considerados fundamentais. Essa percepção foi mencionada, provavelmente, 

apenas nos estudos apresentados por Basílio (2009) e Olivo (2008).  

Basílio reconhece a importância de os direitos fundamentais sociais terem 

sido acolhidos pela Constituição Federal de 1988: “(...) identifica com particular 

importância os princípios instituídos como fundamentais por desempenharem a 

‘função de espinha dorsal’ do sistema jurídico pátrio, quais sejam a dignidade da 

pessoa humana, a cidadania (...)”. 

Olivo (2008) amplia a concepção dos direitos fundamentais para além do 

que foi proposto por Bobbio (2004), quando assevera que é preciso considerar os 

direitos humanos – que englobam os direitos naturais, as liberdades individuais, 

os direitos sociais e os direitos coletivos da humanidade.  

  Depreende-se que essas percepções dos estudiosos aproximam-se, 

possivelmente, do pensamento adotado por Bobbio (2004, p. 20) ao afirmar que 

são bem poucos os direitos fundamentais – “(...) os que não são suspensos em 

nenhuma circunstância, nem mesmo negados a determinada categoria de 

pessoas (...)” –, tais como o direito à vida, o direito de não ser torturado ou 

escravizado. 

 

Pesquisas sobre o descompasso entre a lei e a práti ca dos direitos de 

cidadania  

 

Para abordar o descompasso entre a lei e a prática dos direitos de 

cidadania, enfocado, mais incisivamente, por Bobbio (2004) e Arendt (2009), 

identifiquei que os pesquisadores privilegiaram esse tema, tratando-o de modo 

similar. Esse é o caso de autores, como Barroso (2005), Oliveira (2008), Moura 

(2006), Basilio (2009), Lopes (2006), Olivo (2008), Chiaro (2007), Tibola (2006), 

Oliveira (2009) e Rosa (2007). 

Para Barroso (2005, p. 36), “(...) uma contradição estrutural inerente à 

ordem capitalista (...) entra em choque a formalidade da igualdade de direito e a 
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concretude da desigualdade social e econômica de fato (...)”. Pode-se depreender 

que esse pesquisador ressalta as diferenças que impedem a efetivação da lei e, 

portanto, causa a desigualdade de acesso aos direitos de cidadania na vida das 

pessoas. 

Oliveira (2008) elucida que, no Brasil, embora o projeto da modernidade 

defenda a concepção do homem como finalidade de todas as coisas, na prática, 

seu objetivo falhou, pois se instalaram mecanismos de negação do exercício da 

cidadania.  

Na percepção de Moura (2006), o Estado de Direito vai servir de facilitador 

na proteção dos cidadãos, pelo menos, teoricamente, pois seria visto como a 

instância que promove o bem coletivo e salvaguarda os interesses dos cidadãos.  

Em face do exposto, pode-se depreender que os pesquisadores indicam a 

existência dos direitos de cidadania no plano das leis, mas denunciam a 

inexistência da vivência desses direitos por todos, como pontou Bobbio (2004, p. 

60): “(...) descendo ao plano ideal ao plano real, uma coisa é falar dos direitos 

humanos, direitos sempre novos e cada vez mais extensos (...); outra coisa á 

garanti-los”. 

  Para Basílio (2009) e Lopes (2006), as sociedades modernas democráticas 

encerram uma contradição entre ter de declarar direitos a todos e a resistência à 

sua efetivação. Lopes (2006, p. 19), por exemplo, afirma que “em muitos casos, 

ter acesso à fundamentação legal que prescreve os direitos dos cidadãos, pode 

causar perplexidade diante do que está escrito e do que é vivido”. 

Nessa perspectiva, pode-se compreender que existem incongruências 

eminentes entre as leis promulgadas e a vivência prática dos direitos de 

cidadania, conforme constata Bobbio (2004, p. 77): “Parti da constatação da 

enorme defasagem entre a amplitude do debate teórico sobre os direitos do 

homem e os limites dentro dos quais se processa a efetiva proteção dos mesmos 

nos Estados particulares e no sistema internacional (...)”. 

Olivo (2008, p. 35) pontua que, no Brasil, torna-se imprescindível “(...) 

aplicar princípios de igualdades registrados na lei, pois quando se fala em 

aplicação da lei está se pensando numa aplicação socialmente comprometida”. 

Para ela, foi com a positivação do direito que se instituiu o problema de como 

garantir sua efetivação. 
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Chiaro (2007) identifica, na realidade brasileira, que o princípio legal de que 

todos são iguais perante a lei, não suprime as injustiças e desigualdades sociais 

concretas.  

Na percepção de Tibola (2006), o cidadão brasileiro, da década de 1990, 

contava com inúmeros direitos prescritos em lei; mas havia ampla distância entre 

o direito escrito e o direito vivido. Segundo ela, o cidadão precisaria reconhecer 

esses direitos, buscá-los e fiscalizá-los. Essa explanação se aproxima da acepção 

de Bobbio (2004) ao afirmar que as declarações solenes permaneceram quase 

ininterruptamente, em toda parte, letra morta. 

Oliveira (2009) e Rosa (2009) acrescentam que, no Brasil, a conquista dos 

direitos revela o exercício da cidadania, mas, na prática, esses direitos legais e 

formais não garantem a todos os cidadãos usufruírem dos mesmos direitos. 

Oliveira (2009, p. 26), por exemplo, explicita: 

 

 “(...) A igualdade de direitos só existe nos papéis perante leis. Diante 
disso, torna-se necessário não só reconhecê-los, mas (...) lutar para 
conquistá-los, efetivando uma participação política, permitindo a todos o 
direito à vida no sentido pleno”.  

   

  Essa percepção possui indícios que o aproximam do pensamento de 

Bobbio (2004, p. 72): “(...) o campo dos direitos do homem (...) aparece, 

certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da norma e 

sua efetiva aplicação (...)”. 

Por fim, Rosa (2007) aponta que a Constituição Brasileira de 1988, por si 

só, não é instrumento eficaz de efetivação dos direitos de cidadania, embora seja 

imperativo à preparação de um regime democrático legítimo.  

Essas percepções dos estudiosos podem indicar proximidade com a 

acepção que Bobbio (2004, p. 25) faz entre a distância do trato formal dos direitos 

e o desafio da sua tutela: “(...) Não se trata de saber quais e quantos são esses 

direitos, (...), mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir 

que, apesar das solenes declarações, eles não sejam continuamente violados”. 

  Para ele e Arendt (2009), é inegável que o problema fundamental, em 

relação aos direitos de cidadania, é o da sua proteção, pois existe uma distância 

entre os direitos proclamados e os direitos efetivamente desfrutados. Segundo 

Bobbio (2004, p. 9): 
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(...) não se poderia explicar a contradição entre a literatura que faz 
apologia da era dos direitos e aquela que denuncia a massa dos “sem 
direitos”. Mas os direitos de que fala a primeira são somente os 
proclamados nas instituições internacionais e nos Congressos, enquanto 
os direitos de que fala a segunda são aqueles que a esmagadora maioria 
da humanidade não possui de fato (ainda que sejam solene e 
repetidamente proclamados). 

 

Por fim, sob esse mesmo ponto de vista, Arendt (2009) assevera que os 

direitos de cidadania, supostamente inalienáveis, mostraram-se, na vida cotidiana, 

da maioria da civilização, inexeqüíveis, pois, na prática, a privação desses direitos 

perpetuou-se. 

 

Pesquisas sobre a relação entre os direitos de cida dania e os direitos 

humanos  

 

No tocante à concepção dos direitos de cidadania, como sinônimo de 

direitos humanos, adotada por Bobbio (2004) e Arendt (2009), contrários a 

Castilho (2011), identificou-se, possivelmente, que diversos estudiosos a 

privilegiaram em seus estudos. Isso pode ser percebido nos trabalhos 

apresentados por Barroso (2005), Alencar (2006), Oliveira (2008), Basilio (2009), 

Lopes (2006), Olivo (2008), Chiaro (2007), Rosa (2007), Tibola (2006) e Oliveira 

(2009). 

Para Barroso (2005, p. 48), a instância da cidadania foi colocada no 

mesmo patamar dos direitos humanos, conforme pontua:  

 

(...) a democracia moderna, herdeira do ideal revolucionário francês 
(1789), para o qual a liberdade e igualdade política, econômica e social 
do cidadão deveriam ser garantidas pelo Estado, teve seu ideal 
registrado na “Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão” de 26 de agosto de 1789. 
 

Alencar (2006) e Oliveira (2008) explicitam que os direitos de cidadania 

materializaram-se com a Declaração dos Direitos do Homem, compreendidos 

como os direitos que se referem à condição humana e coerente com a lei natural; 

ou seja, é possível que esses termos sejam decodificados como unívocos. 
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Basilio (2009) assevera que os direitos humanos e os direitos de cidadania 

são meios para a preservação e a promoção da dignidade da pessoa humana – 

valor fundamental das ordens jurídicas internacionais e nacionais.  

Na concepção de Lopes (2006), no exercício da cidadania, é indispensável 

a compreensão e o respeito aos direitos humanos, ou seja, ter uma vida cidadã 

implica usufruir seus direitos e respeitar seus deveres à luz dos direitos humanos. 

Para ela, a premissa fundamental é de que os direitos humanos devem ser 

interpretados a partir da consideração do ser humano, como objeto e sujeito dos 

direitos de cidadania, a partir do qual se reforça a sua própria natureza: a 

dignidade humana.  

De acordo com Olivo (2008, p. 46), a imposição de limites a um poder 

absoluto, por meio do respeito aos direitos fundamentais, precisa levar em 

consideração os Direitos Humanos – que englobam direitos, designados naturais, 

liberdades individuais, direitos sociais de fruição individual e coletiva. Para ela, os 

direitos de cidadania são, provavelmente, sinônimos dos direitos básicos e 

fundamentais do cidadão: 

 

Fala-se muito mais em cidadania como a própria expressão dos direitos 
humanos em seu mais amplo significado, do que no conceito meramente 
político de participação. E isto porque, independente de raça, sexo, 
ideologia ou outra diferença porventura existente entre as pessoas, o 
respeito a ela ultrapassa qualquer fronteira de cunho nacional. São 
humanos e, simplesmente, detentores de direitos no âmbito da 
cidadania.  

 

Segundo Chiaro (2007) e Rosa (2007), a burguesia, economicamente 

consolidada, conquistou o poder político para implantar a sua democracia, a qual 

foi assinalada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para elas, a 

cidadania instaurou-se a partir dos processos de lutas que culminaram na 

Declaração dos Direitos Humanos, dos Estados Unidos e com a Revolução 

Francesa. Essas afirmações apresentam iminência de que esses documentos 

defendem os ideais universais como a cidadania proposta para todos. 

 Para Tibola (2006, p. 34), os direitos humanos comprovam o desejo de 

que o ser humano seja reconhecido e respeitado como um ser de direitos, em 

qualquer lugar do mundo. Ela compreende que “(...) a noção de cidadania de uma 
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sociedade é preciso observar o que esta sociedade define por direitos do homem 

e do cidadão”.   

Para Oliveira (2009), os direitos do homem e os direitos do cidadão são 

determinados pelo momento histórico. É possível depreender, dessa afirmação, 

que esses termos foram tomados como análogos.  

As constatações feitas pelos estudiosos supracitados apresentam, 

possivelmente, alguns elementos que foram tratados por Bobbio (2004) e Arendt 

(2009), no que se refere à concepção de direitos de cidadania como sinônimo dos 

direitos humanos. Nesse aspecto, Bobbio (2004, p.4) afirma: 

 

(...) O caminho contínuo, ainda que várias vezes interrompido, da 
concepção individualista da sociedade, procede lentamente, indo do 
reconhecimento dos direitos do cidadão de cada Estado até o 
reconhecimento dos direitos do cidadão do mundo, cujo primeiro anúncio 
foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem (...) 

 

Arendt (2009), partindo dessa mesma premissa, assevera que não se pode 

moldar o conceito de direitos humanos em contraste com os direitos do cidadão, 

pois ambos são termos equivalentes. 

 

Pesquisas sobre a relação entre o Estado Democrátic o de Direito e o Estado 

do Cidadão  

 

Os estudos que acoplaram o Estado Democrático de Direito ao Estado do 

Cidadão, como pontuou Bobbio (2004), foi tratado, possivelmente, por Oliveira 

(2008), Trevisan, (2009), Moura (2006), Basilio (2009), Chiaro (2007), Rosa 

(2007), Tibola (2006) e Olivo (2008). 

Nessa perspectiva, Oliveira (2008, p. 29) afirma: 

 

(...) o estado de direito tem o povo como fonte soberana do poder. Este 
deve ser exercido diretamente pelo povo ou por meios dos 
representantes eleitos (...). Um estado que adota a cidadania como um 
dos seus fundamentos na ordem social deve perseguir o bem estar e a 
justiça social. 
 

Trevisan (2009) assevera o direito à cidadania como um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito. Nessa mesma direção, Moura (2006) assegura 

que o Estado de Direito vai servir de facilitador na proteção dos cidadãos, pois 
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seria vista como instância que promove o bem coletivo e salvaguarda os 

interesses e vida dos cidadãos.  

Para Basilio (2009), no modelo de um Estado Democrático de Direito, 

temos o reconhecimento de uma conciliação do Estado Social com as novas 

exigências para a garantia dos direitos fundamentais e sociais, passando a 

garantir um mínimo de existência. 

Chiaro (2007) e Rosa (2007) postulam que, no Brasil, com a 

redemocratização, teorizou-se sobre o Estado de Direito, mas esse pressupõe 

uma cidadania atuante. Rosa (2007), por exemplo, assevera que a instituição 

desse Estado é algo muito recente no país e tem, como consequência, uma 

cultura democrática de direitos restrita. 

Tibola (2006) pontua que o direito, sob forma de lei, tornou-se principal 

garantia contra o despotismo dos governantes: desmembrou-se o Estado 

absoluto e institui-se o Estado de Direito, o qual concebe o reconhecimento dos 

Direitos Humanos, pela primeira vez na história. 

Para Olivo (2008), uma sociedade de cidadãos é uma sociedade 

democrática fundamentada na igualdade entre as pessoas e seus direitos.  

Essas afirmações, postuladas pelos estudiosos, possuem indícios que os 

aproximam, provavelmente, do axioma de Bobbio (2004, p. 58), que, para tratar 

do Estado de Direito, compara-o com outras formas de governo: 

 

(...) É com o nascimento do Estado de direito que ocorre a passagem 
final do ponto e vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No 
Estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. 
No Estado absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, 
direitos privados. No Estado de direito, os indivíduos tem, em face do 
Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O 
Estado de direito é o Estado dos cidadãos. 

 

 Para ele, o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são a 

base das constituições democráticas, ou seja, há relação intrínseca entre o 

Estado Democrático de Direito e o Estado do Cidadão. “Sem direitos humanos 

reconhecidos e efetivamente protegidos, não existe democracia (...)”. (Bobbio, 

2004, p. 203). 
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Pesquisas sobre as diferenças entre os direitos de cidadania e os direitos  

humanos   

 

Diferentemente de Bobbio (2004) e Arendt (2009), para focalizar as 

diferenças entre os direitos de cidadania e os direitos humanos, concebidas por 

Castilho (2011), percebeu-se que a pesquisadora Rodrigues (2007), 

possivelmente, foi a única dentre os estudiosos, que se aproximou dessa 

perspectiva.  

Para ela, com a globalização, surgem novas formas de identificação 

coletiva, na qual o indivíduo é levado a perceber-se como cidadão global. Nessa 

configuração, ele tende a sentir-se mais próximo à cultura mundial do que ao seu 

próprio bairro ou sua cidade. Para tanto, Rodrigues (2007, p. 14-5) afirma: 

 

Os emancipadores políticos rebaixam até mesmo a cidadania, a 
comunidade política ao papel de simples meio para a conservação dos 
chamados direitos humanos. (...) degrada-se a esfera comunitária em 
que se atua o homem em detrimento da esfera em que o homem atua 
como ser parcial; que finalmente, não se considera como homem 
verdadeiro e autêntico, o homem enquanto cidadão, senão enquanto 
burguês.  

 

A partir dessa asseveração, foi possível compreender, provavelmente, que 

os direitos de cidadania e os direitos humanos são tratados sob perspectivas 

distintas, embora isso não tenha sido aprofundado pelo estudo. 

Essa percepção da estudiosa pode ter se aproximado da concepção de 

Castilho (2011), contrário a Bobbio (2004) e Arendt (2009), que diferencia os 

direitos de cidadania dos direitos humanos – enquanto os direitos de cidadania 

referem-se a uma comunidade específica gerida por um ordenamento jurídico 

próprio, os direitos humanos compreendem os valores da pessoa humana e 

pertencem ao plano global, universal. 

 

Pesquisas sobre a inversão clássica do surgimento d os direitos de 

cidadania  

 

Para abordar a inversão da sequência do surgimento dos direitos clássicos 

da cidadania inglesa, apontada por Carvalho (2011), ao especificar o caso 
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brasileiro do desenvolvimento desses direitos, verificou-se que apenas a 

pesquisadora Chiaro (2007) pontuou esse aspecto.  

Segundo ela, no Brasil, houve duas variantes na luta pela cidadania que 

determinam sua identidade: a maior ênfase dada aos direitos sociais em 

detrimento dos outros e a alteração na sequência em que os direitos foram 

adquiridos – o social precedeu aos outros –, afetando, assim, a coerência da 

natureza da cidadania. 

Essa percepção apresenta aproximação com o pensamento de Carvalho 

(2011, p. 11), para quem a sequência inglesa de origem dos direitos de cidadania, 

desenvolvida por Marshall (1967), foi apenas um dos percursos dentre outros 

existentes, pois cada país seguiu a sua própria trajetória: 

 

(...) O Brasil não foi exceção. Aqui não se aplica o modelo inglês. Ele nos 
serve apenas para comparar por contraste. Para dizer logo, houve no 
Brasil pelo menos duas diferenças importantes. A primeira refere-se à 
ênfase em um dos direitos, o social em relação aos outros. A segunda 
refere-se à alteração na seqüência em que os direitos foram adquiridos: 
entre nós o social procedeu aos outros. Como havia lógica na seqüência 
inglesa, uma alteração dessa lógica afeta a natureza da cidadania (...). 

 

O autor garante que, embora tenha se tornado hábito desdobrar a 

cidadania na sequência de direitos clássicos, no caso brasileiro, ela se 

desenvolveu com a inversão dos direitos. Diante disso, é presumível supor que 

caminhos distintos afetem o produto final e comprometam o tipo de cidadão, e, 

portanto, de democracia originada. 

 

Pesquisas sobre a cidadania plena, talvez, inatingí vel  

 

Considerando a acepção adotada por Carvalho (2011) de que a cidadania 

plena seja, talvez, inatingível constatou-se que alguns estudos, provavelmente, 

coadunam com essa assertiva, como os focalizados por Iosif (2007), Tibola (2006) 

e Rodrigues (2007). 

Iosif (2007) pontua que a cidadania plena é um sonho difícil de ser 

concretizado, pois a questão social instalada, no seio das sociedades modernas, 

vem crescendo com o plano econômico neoliberal adotado. Nesse caso, os 
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valores têm sido alterados, e a degradação humana causa perdas em todos os 

setores, inclusive o capital parece ter mais valor que o próprio homem. 

Tibola (2006) acredita que, no Brasil, a cidadania é falha e incompleta, 

pois, em vez de cidadãos plenos, somos pseudo-cidadãos, ou seja, falsos 

cidadãos. Para ela, o pseudo-cidadão é portador de uma cidadania aparente, que 

parece lhe conferir direito, porém, é infundada e incompatível com uma cidadania 

plena que prevê e promove a integridade do ser humano. 

Esses pesquisadores apresentam colocações que indicam aproximação 

com o pensamento de Carvalho (2011, p. 8-9) a respeito da impossibilidade de 

existência da cidadania plena:  

 

(...) o exercício de certos direitos não gera automaticamente o gozo de 
outros (...), a cidadania inclui diversas dimensões e algumas podem 
estar presentes sem as outras. Uma cidadania plena, que combine 
liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal desenvolvido 
do Ocidente e talvez inatingível. 

 

Pesquisas sobre os excluídos dos direitos de cidada nia 

 

Para tratar da concepção adotada, mais incisivamente por Arendt (2009), 

em relação aos excluídos dos direitos de cidadania, percebi que Tibola (2006) foi 

a única, entre os pesquisadores, que explicitou a questão dos “apátridas”, embora 

todas as outras investigações privilegiaram, em seus estudos, a questão dos 

excluídos desses direitos, ao retratarem as desigualdades sociais e econômicas 

que são considerados fatores impeditivos de cidadania. 

Tibola (2006) focaliza o contexto brasileiro da globalização, nos anos de 

1990, considerando que, nesse período, a idéia de cidadão planetário fundava-se 

na garantia dos direitos humanos para todos os homens e mulheres, em qualquer 

lugar do mundo. Todavia, essa proteção na legislação com relação à garantia dos 

direitos da pessoa, era baseada nos limites geográficos daquele país ou nação; 

pois, quem saía das suas fronteiras geográficas perdia essa proteção. 

 Nessa circunstância, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, passou a vigorar como legislação mundial que garantiria os direitos 

fundamentais para que as pessoas se tornassem cidadãs do mundo. Ser cidadão 
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do mundo servia, portanto, como propaganda ideológica do sistema capitalista na 

sua forma neoliberal que, utilizando-se desse discurso, conseguia legitimar-se. 

Assim, Tibola (2006) aproxima-se, provavelmente, do modo como Arendt 

(2009, p. 302) aborda a questão dos excluídos dos direitos no intervalo entre as 

duas grandes Guerras Mundiais: 

 

(...) surgiram dois grupos de vítimas, cujos sofrimentos foram muito 
diferentes de todos os outros grupos (...); ambos estavam em pior 
situação (...): eles haviam perdido aqueles direitos que até então eram 
tidos e até definidos como inalienáveis, ou seja, os Direitos do Homem. 
Os apátridas e as minorias (...) não dispunham de governo que os 
representassem e protegessem e, por isso, eram forçados a viver ou sob 
as leis de exceção dos Tratados de Minorias (...) ou sob condições de 
absoluta ausência da lei. 

 

Essa autora enfoca a situação das pessoas que se viam obrigadas a 

viverem fora do seu país de origem e que não podiam ser assimiladas em lugar 

nenhum. Para ela, essas pessoas “(...) uma vez fora do seu país de origem, 

permaneciam sem lar; quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; 

quando perdiam os seus direitos humanos, perdiam todos os direitos, eram o 

refugo da terra (...)”. (ARENDT, 2009, p. 300).  

Os estudos de Barroso (2005), Moura (2006), Oliveira (2008), Lopes 

(2006), Rodrigues (2007), Olivo (2008), Chiaro (2007), Tibola (2006), Iosif (2007), 

Oliveira (2009) e Rosa (2007) perpassaram pelo trajeto histórico da construção do 

termo cidadania, os quais afirmam ter se baseado na exclusão, conservando e 

limitando as tentativas de superar as reais condições de desigualdades. Ferreira 

(1994), embora não focalize o trajeto histórico da cidadania, aborda, em seu 

estudo, os excluídos dos direitos, tais como os índios e seringueiros, e focaliza a 

importância de incluir todos aos direitos de cidadania, no contexto brasileiro. 

  Barroso (2005, p. 56) esclarece que historicamente a idéia de cidadania 

nasceu com aspectos de uma doutrina essencialmente conservadora e 

mantenedora da ordem vigente, ou seja, esse conceito nasceu em uma sociedade 

cuja ordem política e social era baseada na desigualdade e assim deveria 

permanecer: 
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A formalidade das leis e a organização jurídica do nascente Estado 
republicano brasileiro mistifica e dissimula o conteúdo de um poder que 
se enraíza na divisão social e defende os interesses das oligarquias 
regionais, não superando legados de desigualdades sociais herdados do 
mundo colonial e imperial.  
 
 

Na acepção de Moura (2006), são inegáveis as desigualdades promovidas 

pelo sistema capitalista entre os cidadãos e a tendência do Estado na 

manutenção das injustiças. Para a estudiosa, há uma cidadania brasileira 

promovida por um Estado que serve as grandes elites, na manutenção de 

privilégios para poucos. Apesar disso, esse quadro pode ser revertido, uma vez 

que a cidadania deve considerar a busca de igualdade entre os cidadãos, ou seja, 

a busca pela superação da desigualdade, garantindo o direito a todos.  

Para Oliveira (2008, p. 50), a sociedade é marcada pelas contradições e 

pelas desigualdades, historicamente, manifestadas em nossa sociedade. Esse 

aspecto revela a exclusão de muitas pessoas que estão à mercê de seus direitos 

de cidadão:  

 

(...) Na conjuntura do movimento histórico de exclusão construído e 
consubstanciado a partir da razão moderna. Esta se encarregou de 
produzir a marginalização histórica entre colonizados e colonizadores, 
alinhados e não alinhados, incluídos e excluídos do mundo globalizado. 
Sinal manifesto desta relação reside na existência de uma massa 
humana as margens da sociedade de então. 

 

Lopes (2006, p. 18) pontua que o sistema capitalista vigente, no Brasil, 

apresenta-se de forma excludente e produz níveis marcantes de desigualdade 

social, fazendo com que a maioria da sociedade viva num estado de extrema 

pobreza quando lhes reprime o acesso aos bens sociais. Para ela, “a ausência ou 

a implementação de políticas inadequadas, que não atendem as demandas 

sociais tem, como consequência a exclusão, (...), a cidadania ‘negada’ ou 

‘desassistida’, fere os princípios norteadores (...) dessas políticas (...)”. 

Rodrigues (2007) relaciona a cidadania ao espaço público, assim, perder 

esse lugar significa não ter acesso à igualdade e à condição de cidadão. O 

sentimento público envolve pertencimento, e é necessário permitir esse acesso 

amplo a todas as pessoas que compõem a sociedade.  

Olivo (2008, p. 49) entende que o Brasil padece de graves problemas 

sociais, tratados, quase sempre, com indiferença pelas autoridades. Nesse 
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aspecto, acredita que seja urgente aplicar os princípios de igualdade registrados 

em lei, pois o país sofre as consequências da má distribuição de renda e da 

ineficiência do Estado. Para ela, “ao estudar a história brasileira percebe-se que 

(...) a cidadania permaneceu parcial desequilibrada, excludente. Direitos 

entendidos como privilégios só para alguns e sob determinadas condições”. 

Chiaro (2007) e, também, Tibola (2006) esclarecem que a cidadania 

promulgada e assinalada pela Constituição Brasileira de 1988 não eliminou as 

desigualdades sociais, pois a divisão em classes reproduz-se na vivência da 

cidadania.  

Para Iosif (2007), a sociedade brasileira se vê fragilizada diante do 

mercado e da sua economia, pois essas instâncias assumem uma posição de 

exclusão, contribuindo para o enfraquecimento dos fundamentos dos regimes 

democráticos. Com o pensamento neoliberal, todos os direitos básicos têm sido 

afetados na sua essência, portanto as desigualdades entre pobres e ricos vêm se 

agravando. 

Oliveira (2009) assinala que a formação e o exercício da cidadania foram 

compostos pelo prolongamento do fenômeno da exclusão dos cidadãos das 

várias instâncias da vida social. 

Rosa (2007, p. 14) elucida que é inviável chegar a uma maior participação 

democrática sem uma mudança na desigualdade e na consciência social: “a 

solidificação da democracia no Brasil somente ocorrerá quando forem 

concretizadas as reformas capazes de ampliar a inclusão social, inserindo na 

cidadania os brasileiros que não tem acesso aos direitos mais elementares”. 

As explicações realizadas pelos pesquisadores, supracitados, permitem-

nos supor que há indícios de proximidade com a concepção de cidadania adotada 

por Arendt (2009, p. 312):  

 

Nenhum paradoxo da política contemporânea é tão dolorosamente 
irônico como a discrepância entre os esforços de idealistas bem-
intencionados, que persistiam teimosamente em considerar “inalienáveis” 
os direitos desfrutados pelos cidadãos dos países civilizados, e a 
situação de seres humanos sem direito algum (...). 

 

Embora as postulações realizadas pelos estudiosos não tratem da questão 

dos “apátridas” (Arendt, 2009), diretamente, eles se remetem as diferenças de 
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acesso aos direitos, sendo a exclusão evidente na sociedade, inclusive a 

brasileira, marcada por desigualdades sociais e econômicas gritantes nas quais 

uns são mais “cidadãos” do que outros; pois as leis por não serem iguais para 

todos acabam sendo convertidas em privilégios. 

 

Pesquisas sobre a contradição da educação: libertad ora e adaptadora  

 

A concepção da contradição na educação: libertadora e adaptadora, como 

preconiza Sacristán (2000), pode ser constatada, possivelmente, nos estudos 

apresentados por Ferreira (1994), Alencar (2006), Moura (2006), Rodrigues 

(2007), Tibola (2006), Iosif (2007), Chiaro (2007), Rosa (2007) e Oliveira (2008). 

Segundo Ferreira (1994), para se construir uma sociedade mais justa, é 

necessário relatar experiências que não se limitam a criticar o sistema 

educacional, mas que desenvolvam ações no sentido contra-hegemônico. Esse 

aspecto sinaliza a relevância de advertir as práticas escolares capazes de se 

colocarem a serviço do indivíduo e não do mercado econômico. 

Alencar (2006, p. 146), embora reconheça que a escola possa ser mera 

reprodutora do modelo vigente, procura focalizar, mais incisivamente, a 

possibilidade de a educação ser oposta a essa visão. Dessa maneira, afirma:  

 

(...) Definida a sua postura libertadora, a escola vai trabalhar no sentido 
de formar cidadãos conscientes, capazes de compreender e criticar a 
realidade escravizadora, atuando na busca da superação das 
desigualdades e do respeito ao ser humano (...). 
 

Outrossim, Moura (2006, p. 124) assevera: “(...) a escola não é apenas 

reprodutora, nem apenas desmascaradora de ideologias. Ela é construída de 

sujeitos que através de suas práticas lhe dão cara e forma”. Em outras palavras, a 

educação não só adapta o indivíduo à sociedade, mas também pode promovê-lo 

e potencializá-lo.  

Essa afirmação aproxima-se, provavelmente, do que Sacristán (2000, p. 

23) pontua a respeito da escola: “(...) não significa adaptar os sujeitos para que se 

ajustem ao mundo existente e para que possam ter êxito (...), mas capacitá-los 

para que de forma consciente e crítica, escolham o mundo e as circunstâncias 

que vivem”.  
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Rodrigues (2007), na mesma perspectiva dos estudiosos citados, pondera 

que, apesar das considerações a respeito da escola reprodutora, é possível 

reconhecer sua dinâmica complexa e dialética, principalmente, na escola pública 

que pode ir além da lógica de mercado. Segundo ele, mesmo que essa escola 

reproduza os padrões hegemônicos de relações da sociedade neoliberal – 

apresentando um autoritarismo do Estado que advoga normas de cima para baixo 

–, a escola é capaz de re-significar leis e relações pré-estabelecidas.  

De acordo com Tibola (2006), a escola pública, apesar de ser composta 

por seres pensantes, que podem contrapor-se ao sistema, muitas vezes, cumpre 

o papel de difundir o projeto do Estado que a institui e a governa. Para ela, como 

é assegurada pela lei a autonomia à escola, essa instituição possui a 

possibilidade de ajustar-se ao projeto de sociedade neoliberal, ou à construção de 

uma nova proposta, alicerçada em valores mais humanos, equitativos e solidários.  

Iosif (2007), para apontar as incongruências da escola, afirma que uma 

educação escolar ideológica pode contribuir para a manutenção da situação de 

pobreza e de desigualdade social. Entretanto, é possível pensar uma prática 

educativa do confronto que promova a emancipação dos grupos mais 

marginalizados. Para ela, a adoção de uma ideologia contra-hegemônica, com 

espaços emancipatórios, pode assumir posição estratégica no enfrentamento das 

condições de opressão.  

Chiaro (2007, p. 179) assinala as contradições da escola, porém se detém 

na sua capacidade transformadora: 

 

A educação (...) vem a ser meio para transmitir um saber mais 
abrangente que pode entrar em contradição com a sociedade capitalista. 
Pode tornar-se transformadora se a classe subalterna se apropriar dela, 
pois na sua prática reside a contradição, a oposição entre o saber do 
dominante e o saber do dominado, confronto dialético que permite a 
construção da cidadania. 

 

Para Rosa (2007), a escola não deve existir somente para preparar os 

alunos para o mercado de trabalho, mas também para formar alunos cidadãos. 

Ela deve ser um ambiente onde eles encontrem as possibilidades de se 

capacitarem para a realização de seus projetos. 
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Oliveira (2008) postula que a escola não é apenas reprodutora, nem 

apenas desmascaradora de ideologias, entretanto, ela é construída de sujeitos 

que podem lhe dar um novo formato. 

Diante das explanações feitas por esses estudiosos, evidenciam-se 

elementos que, provavelmente, foram tratados por Sacristán (2000, p. 15), no que 

se refere à contradição da educação: adaptadora e libertadora: 

 

(...) Ainda hoje (...) a escolaridade (...) parece ser um fenômeno 
contraditório: alguns a vêem-na como uma imposição disciplinadora; 
outros apreciam-na fundamentalmente, como “capital humano”, 
necessário à produtividade econômica; outras a valorizam-na como fonte 
de saber redentor da ignorância e da irracionalidade. 

 

Nessa visão, a escola pode se adaptar aos interesses vigentes de 

formação para o mercado, mas, sobretudo tem a capacidade de criar condições 

efetivas para que esteja a serviço das pessoas e, portanto, da formação para a 

cidadania. 

 

Pesquisas que focalizaram a Educação como condição de acesso aos 

direitos de cidadania  

 

No que diz respeito à educação como condição de acesso aos direitos de 

cidadania, conforme afirma Sacristán (2000; 2002), pode-se constatar que as 

seguintes produções acadêmicas privilegiaram essa temática: Ferreira (1994), 

Oliveira (2008), Moura (2006), Basilo (2009), Lopes (2006), Rodrigues (2007), 

Olivo (2008), Chiaro(2007), Iosif (2007) e Rosa (2007). 

Nesse caso, Ferreira (1994) assevera que a escola é locus privilegiado 

para a formação da cidadania, principalmente, das classes populares. Para ela, o 

direito à Educação possibilita o indivíduo inserir-se no projeto da sociedade de 

modo mais efetivo. Além disso, proporciona o acesso à informação sobre os seus 

direitos e possibilita o seu exercício.  

Oliveira (2008), Moura (2006) e Basilio (2009) esclarecem que a escola 

pode ser tida como condição importante para que as pessoas menos privilegiadas 

socialmente possam se inserir de fato na sociedade. Para eles, a escolarização 

básica constitui-se como instrumento imprescindível à construção da sociedade 
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democrática, porque tem, como função, a socialização do saber sistematizado 

indispensável à formação ao exercício da cidadania. 

Desse ponto de vista, Basilio (2009, p. 36) reconhece, por exemplo, que o 

direito à educação qualifica-se como o interesse da sociedade, de relevância 

pública e social com vistas à capacitação dos membros da sociedade ao exercício 

da sua cidadania: 

 

A elevação da educação em um direito consubstanciou-se no 
reconhecimento de sua importância para a promoção da dignidade da 
pessoa humana, em especial pela sua prescindibilidade para o 
consciente exercício da cidadania. Seu reconhecimento não resulta de 
mera positivação, mas essencialmente em sua exigibilidade por qualquer 
indivíduo que por ela, pode expandir sem limites a capacidade universal 
humana de participar de forma ativa e inteligente da produção 
econômica e da gestão política e de pensar e sentir na dimensão 
filosófica e artística. 

 

Para Lopes (2006, p. 50), é nítida a importância que a educação exerce na 

vida do indivíduo em termos de formação para a cidadania. Partindo dessa 

premissa, afirma que “(...) a escola ainda se constitui como local privilegiado para 

proporcionar uma educação de qualidade que contribua para a construção de um 

conhecimento que dignifique a espécie humana, na internalização de valores (...)”.  

Rodrigues (2007) retrata que o nível escolar adquirido vai influenciar tanto 

na forma como os indivíduos e grupos enxergam a si e as relações que travam 

com o meio, quanto no modo como dão valor à educação, aos espaços e serviços 

públicos, em suas condições de inserir-se socialmente, em sua capacidade de 

intervir na realidade, enfim, em sua cidadania. 

Essa afirmação aproxima-se, provavelmente, do pensamento de Sacristán 

(2000, p. 29), quando afirma: 

 

(...) Como realidade social, a sua existência ou carência, gera 
conseqüências para as pessoas e conferem uma dinâmica própria as 
relações sociais. Quem tem educação, em maior medida de mais 
qualidade, tem condições que não são evidenciadas por quem não as 
tem (...). 

 

Olivo (2008) e Chiaro (2007) apontam que a cidadania conquista-se 

através do conhecimento fornecido pela educação. Para eles, ninguém consegue 
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tornar-se sujeito social, cidadão, sem a educação formal, pois ela é indispensável 

para a conquista da cidadania. 

Iosif (2007) acredita que uma escola pública democrática e de qualidade 

pode definir o tipo de cidadania que a nação está formando ou que pretende 

formar. Para ela, uma nação que não investe na qualidade de sua educação 

acaba comprometendo a qualidade da sua cidadania e de seu desenvolvimento 

social, econômico e democrático.  

Na acepção de Rosa (2007), a educação é fundamento da cidadania e é 

princípio indispensável às políticas democráticas. Diante dos ideais de 

democracia, a escola torna-se um instrumento ideal para estender a todos os 

indivíduos os seus benefícios, tendo a educação uma função democratizadora de 

igualar oportunidades.   

Diante das explanações dos estudiosos, pode-se inferir que eles 

apresentam, provavelmente, elementos similares ao pensamento de Sacristán 

(2000, p. 57), quando afirma que “a educação proporcionada pela escolarização 

obrigatória, igual para todos, se constitui como requisito que capacita para o 

exercício da cidadania plena”. A educação, portanto, é condição ímpar para o 

acesso aos direitos de cidadania na sociedade democrática; as desigualdades, 

em seu acesso e permanência, constituem-se, outrossim, como desigualdades de 

cidadania. 

 

Pesquisas sobre a perspectiva propositiva da relaçã o escola-cidadania  

 

Considerando a perspectiva propositiva da relação escola-cidadania, 

desenvolvida, mais incisivamente, por Sacristán (2000/2002), foram focalizados 

os estudos de Ferreira (1994), Trevisan (2009), Alencar (2006), Rodrigues (2007), 

Oliveira (2008), Rosa (2009), Moura (2006), Tibola (2006), Basilio (2009), Lopes 

(2006), Olivo (2008) e Chiaro (2007).  

Ferreira (1994), Trevisan (2009), Alencar (2006) e Rodrigues (2007) 

propõem que os estudos escolares sejam os mais significativos possíveis para os 

alunos, portanto, devem estar próximo as suas vivências e coerentes com essa 

realidade.  
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Nessa perspectiva, Alencar (2006) assinala, por exemplo, que as propostas 

educacionais devem ser orientadas por princípios democráticos e emancipadores, 

articulados com os interesses populares. 

Assim, a escola formadora de cidadania só pode coexistir mediante a 

convivência em um ambiente aberto ao diálogo democrático; pois, segundo 

Ferreira (1994), práticas autoritárias são tidas como fatores impeditivos de 

formação para a cidadania.  

Essas afirmações aproximam-se, possivelmente, do pensamento de 

Sacristán (2000, p. 23), quando retrata a importância da aprendizagem 

contextualizada para o aluno: 

 

(...) Não podemos educar a partir do vazio ou para uma sociedade 
inexistente, mas habilitar os sujeitos para que entendam e possam 
participar na sua cultura, nas atividades da sociedade, na 
contemporaneidade do seu mundo, do seu país e do seu tempo. 

 

Oliveira (2008) e Rosa (2009) propõem a introdução do aprendizado dos 

valores jurídicos como disciplina na grade curricular educacional, ou seja, o 

ensino de direitos e deveres como conteúdo disciplinar específico no currículo 

formal da educação básica brasileira.  

Essa perspectiva de ensino dos direitos, como conteúdo da educação, 

embora seja propositiva, difere da perspectiva adotada por Sacristán (2007), pois, 

para ele, os direitos do cidadão devem permear todo o projeto da escola e não 

pode se fixar em conteúdos isolados. 

Moura (2006) e Tibola (2006), contrários a Oliveira (2008) e Rosa (2009), 

propõem que o ensino dos direitos de cidadania não deve ser colocado, 

formalmente, na grade escolar das escolas, como mais uma disciplina, ele deve 

ser interdisciplinar, pois gerará um aprendizado alicerçado e mais condizente com 

os objetivos fincados na educação.  

Esse apontamento possui similaridade com o pensamento de Sacristán 

(2007), pois, para ele, torna-se necessário pensar o currículo numa perspectiva 

interdisciplinar e desenvolver um ensino mais globalizante possível. 

Basilio (2009), Moura (2006) e, também, Rosa (2009) pontuam, em seus 

estudos, a necessidade de se ter um ensino orientado para o desenvolvimento da 

autonomia do educando, na construção histórica de seus alunos. Para Moura 
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(2006, p. 57), “(...) educar para a autonomia e a liberdade, para os valores morais 

e éticos, para a responsabilidade e a justiça, para a cooperação e o 

companheirismo, para a alegria (...), enfim, o bom convívio”.  

Essas explanações, parecem se aproximar do que Sacristán (2002, p.147) 

aponta: “(...) ser um sujeito livre e autônomo, (...) é algo que se constrói na 

experiência cotidiana, a qual se acha necessariamente mediada pelos 

significados adquiridos nas condições reais que se vive”. 

Lopes (2006) acredita que a compreensão dos conteúdos – como 

diversidade cultural, direitos e deveres, afetividade e violência, dentre outros –, 

mediado pela escola, vivenciada à luz dos Direitos Humanos, é indispensável à 

construção da cidadania.  

Essa percepção aproxima-se de Sacristán (2007), possivelmente, quando o 

mesmo esclarece que divulgar apenas os conteúdos das declarações de direitos 

é insuficiente, pois, na educação, é necessário oferecer modelos de convivência, 

respeito e solidariedade entre outros. 

Na acepção de Rodrigues (2007), a questão do acesso à educação cidadã 

passa pela compreensão e valorização da diversidade. Nesse sentido, é 

importante aceitar novas formas discursivas e integrá-las, na escola, é 

fundamental. A maior compreensão, por parte dos sujeitos, da importância do 

diálogo e da gestão democrática, ampliará o acesso efetivo e a permanência na 

educação formal, porque será ela significativa. 

Olivo (2008, p. 50) acredita que educar o cidadão não pode ser 

interpretado apenas como meio de fornecer-lhes instrumentos práticos para 

exercer uma profissão ou para entender que possuem direitos e deveres, mas 

também para produção de conhecimentos, gerando crescimento pessoal. “(...) O 

cidadão precisa adquirir a consciência de seu lugar na sociedade e ser um grande 

agente de sua transformação e isso implica no acesso a uma educação escolar 

de qualidade, para fazer valer o seu direito nacional e internacional/universal”. 

Pode-se inferir que as postulações feitas pelos estudiosos mencionados, 

possuem, possível, similaridade com o pensamento de Sacristán (2000; 2002; 

2007), contrário a Gentili (1998; 2001), que concebe a educação para a cidadania 

de modo propositivo, ou seja, acredita na possibilidade dessa formação e elenca 

caminhos para sua viabilidade.  
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Pesquisas sobre as influências do neoliberalismo na  educação  

 

Com relação às influências das políticas neoliberais na educação, 

preconizadas, mais incisivamente, por Gentili (1998; 2001), pude perceber, 

provavelmente, alguns indícios semelhantes nos estudos tratados por Lopes 

(2006), Olivo (2008), Chiaro (2007), Tibola (2006), Iosif (2007) e Oliveira (2009). 

De acordo com Lopes (2006), dentre as variáveis que se constituem limites 

de acesso aos direitos de cidadania, pode-se destacar o fortalecimento do Estado 

Mínimo que inviabiliza as ações e reflete, negativamente, na sociedade brasileira, 

que vive num estado de extrema pobreza, reprimindo, portanto, a população de 

ter acesso aos bens sociais, dentre eles o direito efetivo a educação.  

Para ela, torna-se imprescindível refletir, na educação, a respeito das 

questões básicas de qual cidadão formar e para que formá-lo.  

Esse apontamento da estudiosa apresenta proximidade com o pensamento 

de Gentili (1998), pois o neoliberalismo instalado na sociedade capitalista possui, 

como principal característica, o Estado Mínimo, ou seja, a redução do papel do 

Estado como produtor de bens e serviços e como aparelho institucional dirigido a 

garantir e promover os direitos de cidadania.  

Olivo (2008) afirma que, em nome do pragmatismo e do imediatismo, a 

formação do aluno tem sido responsável em colocar a pessoa a serviço da 

economia e não a serviço dele próprio. Para ele, caso a escola não se preocupe 

em assumir a responsabilidade transformadora da realidade, ela corre o risco de 

perder o seu sentido. 

Na acepção de Chiaro (2007, pp. 93-94), a educação reproduz os ideais do 

mercado capitalista. Para justificar isso, afirma: 

 

A educação responde, por meio do Ensino, ao estímulo, ou jogo de 
forças existentes, para satisfazer o mercado de trabalho-produção e não 
como caminho para oferecer provocações e respostas ao grito de 
dignidade e de cidadania de massas. A educação adequa-se como 
instrumento da acumulação capitalista ao preparar mão-de-obra, 
especialistas, técnicos, voltados todos para reprodução ampliada do 
capital.  

 

Para Tibola (2006), antes de se falar em cidadania na escola, é preciso 

indagar: qual cidadão a escola anseia formar? Para que tipo de sociedade ele 
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será preparado? É possível fazê-lo? Sem termos um posicionamento em relação 

a essas questões, correremos o risco de ver a cidadania transformada em mais 

um conteúdo teórico ou uma nova disciplina da grade curricular. 

Essa pesquisadora acrescenta que o Estado vai priorizar um modelo de 

cidadão que legitime o sistema político e econômico em vigor. Nesse caso, a 

educação é vista como mercadoria, um bem de troca que deve adaptar-se ao 

setor produtivo, cujos valores comuns ao professor, ao aluno, à escola e ao 

processo educativo seriam a eficiência, a eficácia e a competitividade.  

Para Iosif (2007, p. 66), a legislação educacional e a Constituição Brasileira 

de 1988, embora façam referência à educação para o preparo da cidadania, não 

especificam que tipo de cidadão se espera que as escolas ajudem a formar: se 

um cidadão crítico e participativo, ou apenas um cidadão consciente dos seus 

direitos e deveres e submisso às decisões de seus governantes. 

 

A escola mostra sua ineficiência na medida em que é desqualificada 
para a classe dominada, para os filhos dos trabalhadores, cumprindo 
simultaneamente, uma dupla função na reprodução das relações 
capitalistas de produção uma vez que justifica a situação de explorados 
e impedi o acesso ao saber elaborado e historicamente acumulado, 
limitando a classe trabalhadora na sua luta contra o capital.  
 

Essa pesquisadora acrescenta que, “(...) no cenário da hegemonia 

neoliberal em que a política educacional tem sido regulada pelas forças do 

mercado, torna-se importante fazer referência à ampla mercadonização da 

educação na América Latina”. (Iosif, 2007, p. 90) 

Segundo Oliveira (2009, p. 60), o desenvolvimento do neoliberalismo, 

imposto pela globalização, propõe a diminuição e o enfraquecimento do papel do 

Estado do bem estar social, bem como reflete a expansão do Ensino Médio da 

escola pública com a função de formar especialistas capazes de operar as 

máquinas e dirigir os processos de produção. “Com o sistema neoliberal, 

ideologicamente as reformas educacionais têm transferido a educação da esfera 

das políticas para a esfera do mercado”.  

Nessa perspectiva, o processo educativo corre o risco de pautar-se numa 

visão empobrecida de humanização e socialização e obriga a escola a 

comprometer-se com questões que fogem à sua alçada. 



79 

 

Essas explanações dos estudiosos apresentam indícios de proximidade 

com o pensamento de Gentili (2001, p. 67-8), quando assegura: 

 

 (...) a educação dos cidadãos e cidadãs é um assunto fundamental para 
a vida democrática quer dizer tantas coisas que, no final das contas, 
pode não querer dizer nada. (...) Para alguns, por exemplo, educar para 
a cidadania significa formar indivíduos que conheçam seus direitos, seus 
deveres e suas obrigações; especialmente, capacitá-los para o exercício 
consciente da participação política. Para outros, formar cidadãos e 
cidadãs significa dotar os indivíduos das competências necessárias para 
adaptar-se com rapidez às modificações que sofre o mundo produtivo, 
permitindo que eles contribuam ativamente para o crescimento 
econômico do país (...). 

 

Para esse autor, a formação para a cidadania pode ter inúmeras 

interpretações, e a sua essência estaria corrompida pelos ditames do mercado 

econômico. Desse ponto de vista, educar para a cidadania pode estar distante da 

formação do homem – a qual seria sua verdadeira essência–, pois, comumente, 

volta-se à formação para o mercado competitivo. 

Torna-se perceptível com as colocações feitas, que apenas Lopes (2006), 

Tibola (2007) e Iosif (2007) abordam a importância de se indagar na escola sobre 

qual cidadão formar, enfocado por Gentili (2001). Na percepção desse autor, para 

modificar esse contexto, caberia à escola refletir sobre o tipo de formação que 

está sendo exaltada e a favor de que facção a cidadania está sendo promovida, 

pois, sem essas reflexões, a escola apenas dará continuidade ao neoliberalismo, 

que não visa à formação do homem em seus valores. 

 

Pesquisas sobre a perspectiva de denúncia: relação escola-cidadania  

 

Para denunciar a situação da escola, enquanto formadora de cidadania, 

conforme declara, mais incisivamente, Gentili (1998; 2001), pode-se perceber 

similaridade com algumas colocações realizadas por Trevisan (2009), Barroso 

(2006), Chiaro (2007), Tibola (2006), Iosif (2007), Basilio (2009), Lopes (2006), 

Rodrigues (2007), Olivo (2008), Oliveira (2008), Oliveira (2009) e Rosa (2007). 

Trevisan (2009), Barroso (2006), Chiaro (2007), Tibola (2006), Iosif (2007) 

Oliveira (2009) e Rosa (2007) denunciam de modo mais contundente, o abismo 

entre a legislação educacional brasileira aprovada e a sua efetivação. Para eles, a 
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Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira N° 9394/96, valorizam, em seus textos, a  concepção de cidadania, 

embora sejam pouco alcançáveis por permanecerem numa leitura liberal. 

Basilio (2009) delata que existem situações problemáticas com relação ao 

ensino: promover uma educação fundamental de qualidade, tanto para o ciclo 

regular – crianças e jovens em idade escolar – quanto para a educação de jovens 

e adultos, de tal modo que impeça novos egressos do sistema educacional em 

situação de analfabetismo e promova a alfabetização daqueles que já se 

enquadram nessa situação.   

Lopes (2006) pontua que as crianças e adolescentes, principalmente as 

marginalizadas, precisam, urgentemente, exercer os seus direitos tendo acesso a 

uma escola que lhes permita dar sentido as suas vidas e encontrar significados 

positivos, no cotidiano escolar, através de vivências que possam internalizar 

valores capazes de contribuir para a formação da personalidade de cada um. 

Essa colocação aproxima-se, possivelmente, do pensamento de Gentili 

(2001, p. 74), quando assinala que “(...) a cidadania está vinculada a valores e 

práticas; em tal sentido, conhecer (...) e exercitar-se nas práticas que os tornam 

efetivos, são, sem sombra de dúvida, um desafio fundamental que enfrentam os 

cidadãos e cidadãs (...)”. 

Rodrigues (2007) e Olivo (2008) constatam, em seus estudos, que a escola 

pública representa, de maneira autêntica, a realidade social diversa e desigual. 

Os profissionais da educação têm de lidar continuamente com o descaso, 

governamental e cultural, com o que é público, até mesmo para manter um 

padrão razoável de qualidade educacional. Olivo (2008), por exemplo, assevera 

que indivíduos pertencentes às classes menos favorecidas ficam à mercê dos 

seus direitos e deveres como cidadãos brasileiros, considerando que prevalece a 

total apatia e indiferença sobre o direito de acesso à educação escolar. 

Iosif (2007, p. 24) enfoca o atraso em relação ao cuidado com a educação 

dos brasileiros, principalmente, daqueles, historicamente, marginalizados, que 

resulta no índice de analfabetismo crônico de grande parte da população 

brasileira: 
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(...) O Estado brasileiro não encontrou o caminho certo para lidar com a 
decadência do ensino, as políticas educacionais não conseguem 
oferecer a população mais marginalizada condições equalizadoras de 
acesso à educação formal e ao saber elaborado, elementos tão 
necessários para a conquista de melhores empregos, para o processo 
de participação popular e para o combate à pobreza e redução das 
desigualdades sociais.  

 

Segundo essa pesquisadora, a garantia dos direitos de cidadania passa, 

necessariamente, pela garantia de uma educação de qualidade e de uma escola 

pública igual para todos os sujeitos concretos de direitos. “Educação e cidadania 

são duas faces complementares de uma mesma moeda, faces interdependentes 

e estratégicas na luta contra a pobreza material, política, humana, social e 

educacional (...)”. (IOSIF, 2007, p. 36). 

Destarte, Olivo (2008), Oliveira (2008), Oliveira (2009) e Rosa (2007) 

focalizam, também, a educação brasileira dual, voltada para ricos e pobres. A 

classe privilegiada possui uma educação mais completa, enquanto os desiguais, 

em maioria, recebem uma educação inferior, voltada para a qualificação 

profissional. Rosa (2007) sinaliza, por exemplo, que esse é um dos maiores 

obstáculos a serem superados pelo país, a fim de que se erradique o 

favorecimento das elites, a qual a educação é servida para os poderosos, e não 

aos necessitados e excluídos.  

Esses estudiosos propuseram-se denunciar a situação da escola brasileira, 

que acaba excluindo os direitos do cidadão, como assevera Gentili (1998; 2001), 

considerando diferentes fatores para que isso ocorra. Entretanto, cabe ressalvar 

que, embora essas citações tenham afinidade com essa perspectiva, eles fazem 

parte apenas de um pequeno universo de seus estudos, pois as pesquisas, de 

modo geral, propuseram-se a fazer, em alguns momentos, denúncias, mas 

dedicam-se a inúmeros anúncios a respeito da possibilidade da formação para a 

cidadania através da escola, como aponta, mais incisivamente, Sacristán (2000; 

2002), na perspectiva propositiva.  

Pode-se perceber, provavelmente, entre os estudiosos, que apenas os 

pesquisadores Barroso (2005), Oliveira (2009) e Iosif (2007) tenderam a 

representar, mais incisivamente, a perspectiva de denúncia focalizada por Gentili 

(1998; 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com o objetivo de verificar como tem sido construída a concepção de 

cidadania e sua relação com a escola pela produção acadêmica brasileira, realizei 

o presente balanço em profundidade sobre a produção discente dos Programas 

de Pós-Graduação Brasileira, cujos resultados foram expressos no capítulo 

anterior. 

Pude constatar, inicialmente, que os trabalhos privilegiaram a concepção 

de cidadania atrelada aos direitos e deveres tratada, mais incisivamente, por 

Bobbio (2004). 

Em seguida, percebeu-se outro foco privilegiado pelas produções que se 

voltaram para os direitos clássicos da cidadania, estabelecidos pela sequência 

inglesa dos direitos – civis, políticos e sociais – elencados por Marshall (1967). 

Em contraposição, tratando da inversão da sequência do surgimento dos direitos 

clássicos da cidadania – sociais, políticos e civis – enfocando o caso brasileiro, 

apontada por Carvalho (2011), chama a atenção a baixa presença de estudos que 

a focalizaram nesta investigação.  

Considerando a concepção de cidadania relacionada à lealdade ao 

patrimônio comum e ao status, desenvolvida por Marshall (1967), foi encontrado, 

possivelmente, apenas um único trabalho que tratou dessa temática. 

Quanto às pesquisas sobre a concepção de cidadania, na perspectiva 

histórica, adotada, mais incisivamente, por Bobbio (2004), o qual a considera 

como dinâmica e mutável – de acordo com as transformações da sociedade, 

constatou-se que foi foco privilegiado pelos estudiosos. Todavia, houve baixa 

incidência de trabalhos que enfocaram alguns direitos tidos como fundamentais e, 

portanto, não podem ser modificados – tais como o direito à vida e o direito de 

não ser escravizado ou torturado, conforme assevera Bobbio (2004).  

Para abordar o descompasso entre a lei e a prática dos direitos de 

cidadania, enfocada, mais incisivamente, por Bobbio (2004) e Arendt (2009), 

identifiquei predominância nas produções que denunciam esse conflito eminente. 

No tocante à concepção dos direitos de cidadania, como sinônimo de 

direitos humanos, adotada por Bobbio (2004) e Arendt (2009), identificou-se 
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grande incidência dos trabalhos que se detiveram a essa temática. Em 

contraposição, para tratar das diferenças entre os direitos humanos e os direitos 

de cidadania, concebidas por Castilho (2011), percebeu-se, nesta investigação, 

provavelmente, que apenas um único trabalho procurou fazer essa distinção.  

Quanto à relação intrínseca entre o Estado Democrático de Direito e o 

Estado do Cidadão, preconizada por Bobbio (2004), percebeu-se grande 

incidência nos estudos.  

Verificou-se, ainda, baixa incidência das investigações que trataram da 

concepção de cidadania como, talvez, inatingível em sua plenitude, conforme 

assevera Carvalho (2011). Esse assunto foi abordado, possivelmente, por apenas 

três estudiosos que se preocuparam em explaná-lo. 

Com relação aos excluídos dos direitos, percebi que, possivelmente, 

apenas um estudioso focalizou a questão dos “apátridas” (Arendt, 2009), embora 

as outras produções acadêmicas tenham privilegiado as desigualdades como 

forma de exclusão da cidadania e isso, possivelmente, as uniram a essa 

categoria. Neste caso, a cidadania foi relacionada ao sistema de igualdade. 

Constatou-se que houve baixa incidência nos estudos que enfocaram a 

relação entre escola-cidadania, na perspectiva da contradição na educação: 

libertadora e adaptadora, conforme preconiza Sacristán (2000; 2002).  

Percebeu-se que as investigações privilegiaram a educação, como 

condição para a construção dos direitos de cidadania, conforme afirma Sacristán 

(2000; 2002), ou seja, ela foi vista como locus privilegiado para essa formação. 

Notou-se que outro foco privilegiado pelas postulações feitas pelos 

estudiosos, de modo geral, detiveram-se, na perspectiva propositiva, adotada em 

relação à escola e à formação para a cidadania. Nesse caso, apresentam-se 

indícios de proximidade com o pensamento de Sacristán (2000; 2002; 2007), pois 

ele acredita na educação para a cidadania e elenca caminhos para sua 

viabilidade no interior da escola.  

Pode-se perceber que, apesar de poucos estudiosos terem abordado a 

importância da educação de qualidade dirigida à classe menos favorecida 

socialmente, assinalo que nenhum deles se preocupou em tratar da importância 

de se fornecer tratamento igualitário à educação, mas com tratamento 

diferenciado aos desiguais (Sacristán, 2000; 2002). 
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Contrariamente, para focalizar as influências das políticas neoliberais na 

educação, preconizadas por Gentili (1998; 2001), pude perceber baixa incidência 

das pesquisas no trato dessa questão. 

Para denunciar a relação escola-cidadania, como o fez, mais 

incisivamente, Gentili (1998; 2001), percebeu-se grande incidência nos estudos, 

porém, não se pode afirmar que eles se propuseram a focalizar apenas essa 

perspectiva. No decorrer dos trabalhos, foram identificados apenas alguns 

encurtados trechos em que foram denunciadas algumas situações impeditivas de 

cidadania na escola; mas, logo em seguida, foram propostos anúncios, 

proporcionalmente maiores, coerentes com a perspectiva propositiva, 

consubstanciada pelo pensamento de Sacristán (2000; 2002), citado 

anteriormente. 

No que tange a preocupação em se refletir na escola sobre qual cidadão 

formar, enfocado mais incisivamente por Gentili (2001), percebeu-se baixa 

incidência nas pesquisas. 

Quanto à importância de se questionar as normas, direitos legais e morais 

instalados na sociedade e no interior da própria escola, preconizadas por Gentili 

(1998; 2001), percebeu-se que, não houve, entre as produções acadêmicas, 

nenhuma que a focalizou.  

Assim, constatou-se que as pesquisas brasileiras analisadas constroem a 

concepção de cidadania, expressando as seguintes tendências: relacionam a 

cidadania aos direitos e deveres; a cidadania é concebida como um constructo 

histórico – modifica-se de acordo com as transformações da sociedade; os 

direitos de cidadania foram compreendidos como sinônimo dos direitos humanos; 

tratam do descompasso entre as leis dos direitos de cidadania proclamadas e as 

práticas vivenciadas pelas pessoas; e, por fim, focalizam os excluídos dos direitos 

de cidadania.  

Para tratar da relação escola-cidadania, adotada pelas investigações, 

pode-se verificar a predominância que se segue: a adoção da perspectiva 

propositiva a qual o acesso à educação é tomada como condição de acesso aos 

direitos de cidadania.  

Diante do exposto, pode-se ter um possível panorama nacional, ainda que 

restrito, considerando o tamanho do corpus de análise desta investigação, sobre a 
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predominância das concepções de cidadania e da sua relação com a escola 

expressas pelos cursos de Pós-Graduação Brasileira.  

Enfim, a meu ver, mais que apresentar respostas sobre como estão sendo 

construídas as pesquisas brasileiras acerca da relação escola-cidadania, este 

estudo oferece algumas pistas que poderão ser aprofundadas e perseguidas por 

outros estudiosos.  
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ANEXO II: Declaração Universal dos Direitos do Home m 

 
Preâmbulo 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade, e que o advento de um 
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 
viverem a salvo do temor e da necessidade, 

Considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da 
lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a 
tirania e a opressão, 

Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações, 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 
direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e 
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla,  

Considerando que os Estados Membros se comprometeram a promover, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do 
homem e a observância desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 

 
A Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a presente Declaração Universal dos 
Direitos do Homem como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre 
em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados Membros, quanto entre 
os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
 
Artigo 1 
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 
Artigo 2 
I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 
II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 
limitação de soberania. 
Artigo 3 
Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
Artigo 4 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 
estão proibidos em todas as suas formas. 
Artigo 5 
Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 
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Artigo 6 
Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa 
perante a lei. 
Artigo 7 
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da 
lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 
Artigo 8 
Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. 
Artigo 9 
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
Artigo 10 
Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte 
de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 
Artigo 11 
I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua 
defesa. 
II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato 
delituoso. 
Artigo 12 
Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou 
na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem tem 
direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
Artigo 13 
I) Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras 
de cada Estado. 
II) Todo o homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar. 
Artigo 14 
I) Todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros países. 
II) Este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada 
por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas. 
Artigo 15 
I) Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 
II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 
Artigo 16 
I) Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 
ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 
II) O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
III) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado. 
Artigo 17 
I) Todo o homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 



93 

 

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 
Artigo 18 
Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 
Artigo 19 
Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 
Artigo 20 
I) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 
II) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
Artigo 21 
I) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por 
intermédio de representantes livremente escolhidos. 
II) Todo o homem tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
III) A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 
em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 
Artigo 22 
Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 
Artigo 23 
I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas 
e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
II) Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 
III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 
IV) Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses. 
Artigo 24 
Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias remuneradas periódicas. 
Artigo 25 
I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle. 
II) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 
Artigo 26 
I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica 
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 
mérito. 
II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e amizade entre todas 
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as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas 
em prol da manutenção da paz. 
III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 
Artigo 27 
I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios. 
II) Todo o homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes 
de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 
Artigo 28 
Todo o homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
Artigo 29 
I) Todo o homem tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 
II) No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem estará sujeito apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 
III) Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 
Artigo 30 
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e 
liberdades aqui estabelecidos. 
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ANEXO III 
 

Quadro subsidiário à análise apresentada pelos pesq uisadores 
 

 

Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cidadania  

 

 

 

 

Barroso 
(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevisan 
(2009) 

 

O termo cidadania é histórico e a 
construção dessa terminologia toma 
diferentes significados ao longo do tempo 
e espaços de diferentes sociedades. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004)  
 
A cidadania envolve a prática do exercício 
dos direitos e deveres, poder e 
participação. (direitos e deveres, Bobbio, 
2004) 
 
A democracia moderna herdeira do ideal 
revolucionário francês (1789), para o qual 
a liberdade e igualdade política, 
econômica e social do cidadão deveriam 
ser garantidas pelo Estado, teve seu ideal 
registrado na “Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão”, em 
1789. (direitos de cidadania, como 
sinônimo dos direitos humanos, Bobbio, 
2004; Arendt, 2009). 
 
As formalidades das leis e a organização 
jurídica do nascente Estado republicano 
brasileiro mistificam e dissimulam o 
conteúdo de um poder que se enraíza na 
divisão social e defende os interesses das 
oligarquias regionais, não superando 
legados de desigualdades sociais 
herdados do mundo colonial e imperial. 
(descompasso entre a lei e a vivência dos 
direitos, Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
 
 
A Constituição Brasileira de 1988 elenca, 
pela primeira vez, os direitos civis, 
políticos e sociais dos cidadãos, 
postulando o direito à cidadania como um 
dos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito e como projeto norteador de 
uma nova sociedade. (respectivamente: 
direitos clássicos da cidadania, Marshall, 
1967 e a relação entre o Estado 
Democrático de Direito e o Estado do 
Cidadão, Bobbio, 2004). 
 
 
 

O processo de democratização da 
escolaridade pública, não poderia ser 
constituído apenas como direito do 
cidadão e dever do Estado em uma 
relação jurídico-formal, mas como 
constituição de garantias efetivas de 
acesso, permanência e sucesso em 
sua escolaridade, assim como a 
participação ativa no processo de 
decisão da vida político educacional 
do Estado. (perspectiva de denúncia, 
Gentili, 1998; 2001) 
 
As temáticas educação e cidadania 
são, ao mesmo tempo, provocativas e 
angustiantes. Provocativas porque a 
relação entre educação e cidadania 
está no centro do debate para a 
formação de um novo homem e 
mulher, para uma sociedade mais 
justa e socialmente sustentável. São 
angustiantes quando se podem 
observar, radicalmente, as práticas 
políticas que negam o princípio da res 
publica em nossa sociedade. 
(perspectiva de denúncia, Gentili, 
1998; 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
A escola pública pode desenvolver 
práticas pedagógicas menos 
excludentes e mais solidárias em prol 
da cidadania planetária.  
 
Valores humanos e sociais fazem da 
Educação um compromisso com a 
formação da cidadania na medida em 
que estão presentes nas práticas de 
ensino e de aprendizagem propostas 
para o estudo de conteúdos científicos 
socialmente significativos. (perspectiva 
propositiva, Sacristán, 2000; 2002). 

Continua... 
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... continuação 
 

Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cidadania  

 
 

 
O conceito de cidadania é dinâmico e 
histórico. Nele se encontra presente a 
visão de sociedade que se tem. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004). 
 
A palavra-chave, em termos de cidadania, 
é participação, pelo fato desse conceito 
envolver direitos e obrigações. (direitos e 
deveres, Bobbio, 2004). 
 
 

 
A educação para a cidadania implica, 
sobretudo, a educação moral. Uma 
educação fundamentada em valores 
éticos que norteiem o comportamento 
dos alunos e desenvolva a aptidão 
para discutir decisões necessárias, 
sempre voltadas para o interesse 
coletivo.  
 
 

Alencar 
(2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moura 
(2006) 

A participação é a principal característica 
do cidadão e deve ser conquistada pelo 
indivíduo e não pode ser transmitida. É 
preciso que a pessoa como cidadão 
possua direitos, embora isso não 
assegure o seu usufruto, pois é 
necessário garantir a possibilidade social 
e real de utilizá-los. (descompasso entre 
a lei a prática dos direitos, Bobbio, 2004; 
Arendt, 2009) 
 
Os direitos de cidadania são históricos e 
estão acoplados aos direitos humanos. 
(respectivamente: perspectiva histórica e 
direitos de cidadania como sinônimo dos 
direitos humanos, Bobbio, 2004; Arendt, 
2009). 
 
Um cidadão, além de participante, não 
pode aceitar resignadamente as injustiças 
e exclusões como ordem natural das 
coisas. (os excluídos dos direitos de 
cidadania, Arendt, 2009). 
 
 
A cidadania envolve os direitos e deveres 
e exige, por parte do indivíduo, 
engajamento, participação na construção 
e execução desses direitos. (direitos e 
deveres, Bobbio, 2004). 
 
O conceito de cidadania é mutável, 
dinâmico e sofreu profundas modificações 
e ampliações ao longo da história. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004)  
 
A base da cidadania envolve uma série 
de direitos civis, políticos e sociais. 
(divisão clássica dos direitos de 
cidadania, Marshall, 1967). 
 

Educação para a cidadania requer 
ampliação da atividade científica, a 
qual tenha como meta formar um bom 
cidadão, capaz de compreender as 
leis, votar, de desenvolver um papel 
ativo e responsável na comunidade. 
(perspectiva propositiva, Gimeno 
Sacristán, 2000; 2002) 
 
Definida a sua postura libertadora, a 
escola vai trabalhar no sentido de 
formar cidadãos conscientes, capazes 
de compreender e criticar a realidade 
escravizadora, atuando na busca da 
superação das desigualdades e do 
respeito ao ser humano. (educação 
libertadora e adaptadora, Sacristán, 
2000; 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
Nas últimas décadas, tem se delegado 
à escola a formação para a cidadania. 
Considerando que ela refere-se aos 
direitos e deveres, precisa ser 
conquistada através da ocupação dos 
espaços de sua promoção. Aqui está 
configurada a grande tarefa da/na 
escola. (educação como condição de 
acesso aos direitos de cidadania, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
Uma verdadeira educação para a 
cidadania significa educar para a 
autonomia e a liberdade, para os 
valores morais e éticos, para a 
responsabilidade e a justiça, enfim, o 
bom convívio.  

Continua... 
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... continuação 
 

Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cida dania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rosa 
(2007) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lopes 
(2006) 

 
O Estado de Direito vai servir de 
facilitador na proteção dos cidadãos, pelo 
menos teoricamente, seria visto como 
promotor dos interesses da sociedade 
dos direitos democráticos (descompasso 
entre teoria e prática dos direitos e a 
relação entre o Estado Democrático de 
Direito e o Estado do Cidadão, Bobbio, 
2004). 
 
 
A cidadania, atualmente, corresponde a 
uma progressiva evolução. Os direitos 
civis – liberdade individual – estabelecer-
se-iam, no século XVIII, os direitos 
políticos – participação política, no século 
XIX, e os direitos sociais – bem estar 
social e econômico, no século XX. 
(respectivamente: perspectiva histórica, 
Bobbio, 2004; e divisão clássica dos 
direitos de cidadania 
 
Cidadão e cidadania se remetem às 
famosas declarações dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. (direitos de 
cidadania como sinônimo dos direitos 
humanos, Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
 
É inviável chegar a uma maior 
participação democrática sem uma 
mudança na desigualdade e na 
consciência social. (excluídos dos 
direitos, Arendt, 2009) 
 
A Constituição Brasileira de 1988, por si 
só, não é instrumento de efetivação de 
direitos, embora seja indispensável à 
preparação de um regime democrático 
legítimo. (descompasso entre a lei e a 
prática dos direitos, Bobbio, 2004).  
 
 
Os direitos e deveres são elementos 
constitutivos da vida democrática do (a) 
cidadão (ã) que, pelo exercício pleno do 
direito, deve ter acesso às possibilidades 
de seu conhecimento, para poder usufruí-
lo e lutar pela conquista de novos direitos. 
(respectivamente: direitos e deveres, 
Bobbio, 2004; perspectiva histórica, 
Bobbio, 2004; e, Arendt, 2009). 
 

 
A escola não é apenas reprodutora, 
nem apenas desmascaradora de 
ideologias. Ela é construída de sujeitos 
que, através de suas práticas, lhe dão 
cara e forma. (a contradição da 
educação libertadora e adaptadora, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
 
 
 
A escola não deve existir para 
preparar os jovens para o mercado de 
trabalho, mas também para formar 
alunos cidadãos. Deve ser um lugar 
onde cada aluno encontre a 
possibilidade de se capacitar para a 
realização de seus projetos; por isso, a 
qualidade do ensino é a condição 
fundamental à formação moral de seus 
alunos. (educação libertadora e 
adaptadora, Sacristán, 2000; 2002). 
 
Embora a Constituição Brasileira de 
1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira de 1996 
contemplem a formação para a 
cidadania, na prática educacional, não 
se percebe um compromisso de 
educar as massas. (perspectiva de 
denúncia, Gentili, 1998; 2001). 
 
Educando o povo e organizando um 
governo que o eduque e conduza a 
maturidade política, será possível 
garantir a cidadania e a consolidação 
da democracia. (educação como 
acesso à cidadania, Sacristán, 2000; 
2002). 
 
 
 
Educar para a cidadania pressupõe 
educar para valores, para a 
transcendência, adotar a participação 
solidária, transcender o próprio eu e 
pensar também no coletivo, no bem 
comum.  
 

Continua... 
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Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cidadania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oliveira 
(2009) 

 
Na perspectiva do direito, explicitamos a 
cidadania na tipologia tripartite 
relacionadas aos elementos: civil, político 
e social. (direitos clássicos da cidadania, 
Marshall, 1967) 
 
No exercício da cidadania, são 
indispensáveis a compreensão e o 
respeito aos direitos humanos. (direitos 
de cidadania, como sinônimo dos direitos 
humanos, Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
 
No Brasil, ter acesso à fundamentação 
legal pode causar perplexidade frente à 
realidade vivenciada pelas pessoas. 
(descompasso entre a lei e a prática dos 
direitos de cidadania, Bobbio, 2004). 
 
No Brasil, o sistema capitalista vigente 
produz níveis marcantes de desigualdade 
social. (excluídos dos direitos de 
cidadania, Arendt, 2009). 
 
 
Historicamente, a cidadania moderna foi 
dividida nos direitos civis, políticos e 
sociais, de acordo com cada etapa do 
desenvolvimento do capitalismo (direitos 
clássicos da cidadania, Marshall, 1967). 
 
Os direitos do homem e do cidadão são 
históricos; resultam de conflitos sociais 
em determinado momento histórico de um 
povo. (respectivamente: perspectiva 
histórica e os direitos de cidadania, como 
sinônimo dos direitos de cidadania, 
Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
 
No Brasil, a formação e o exercício da 
cidadania foram compostos pelo 
prolongamento do fenômeno da exclusão 
dos cidadãos das várias instâncias da 
vida social. (excluídos dos direitos de 
cidadania, Arendt, 2009). 
 
A conquista dos direitos legais e formais 
não garante a todos os cidadãos usufruir 
dos mesmos direitos. (descompasso 
entre a lei e a prática dos direitos de 
cidadania, Bobbio, 2004). 

 
A escola ainda se constitui como local 
privilegiado para proporcionar uma 
educação de qualidade que contribua 
para a construção de um 
conhecimento que dignifique a espécie 
humana, na internalização de valores 
indispensáveis aos (às) adolescentes. 
(educação escolar como condição de 
acesso à cidadania, Sacristán, 2000; 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o sistema neoliberal, 
ideologicamente, as reformas 
educacionais têm transferido a 
educação da esfera da política para 
esfera do mercado. (influências das 
políticas neoliberais na educação, 
Gentili, 1998; 2001). 
 
A educação se submete à divisão 
social e técnica do trabalho, ou seja, 
de um lado prepara a “elite” para 
desempenharem as funções 
intelectuais e de outro prepara os 
despossuídos da “igualdade” de 
oportunidades para exercerem as 
funções operativas, deixando a 
Educação Básica sobre a dualidade 
estrutural da educação escolar 
profissionalizante. (perspectiva de 
denúncia, Gentili, 1998; 2001). 
 
O avanço utilitarista e mercantilista no 
sistema de educação, submetido a 
crescentes pressões pela 
competitividade, concorrência e pela 
rentabilidade, tem levado à 
mercantilização do ensino. (Influências 
do neoliberalismo na educação, 
Gentili, 1998; 2001) 
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Autor  Concepçã o de cidadania  Relação escola -cidadania  

 
 
 
 
 

Iosif 
(2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodrigues 

(2007) 

 
A cidadania moderna é fruto da burguesia 
e do próprio fortalecimento do 
capitalismo. Apesar de ser um fenômeno 
complexo, cujo conceito só pode ser 
compreendido à luz de sua historicidade. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004). 
 
A conquista da cidadania pela sociedade 
inglesa ocorreu ao longo de três séculos 
– XVIII, XIX, XX – e foi marcada pela 
conquista dos direitos civis, políticos e 
sociais. (direitos clássicos da cidadania, 
Marshall, 1967). 
 
A cidadania plena é um sonho difícil de 
ser concretizado, pois a questão social 
instalada, no seio das sociedades 
modernas, só vem crescendo com o 
plano econômico neoliberal adotado. 
(cidadania plena, talvez, inatingível, 
Carvalho, 2011). 
 
Com o pensamento neoliberal, todos os 
direitos básicos estão sendo afetados na 
sua essência. É preciso mobilização 
popular para alterar o atual sistema que 
corrói e corrompe a nossa sociedade e 
que vem agravando cada vez mais as 
desigualdades sociais. (excluídos dos 
direitos, Arendt, 2009). 
 

 

 

 

 

 
A noção de cidadania está vinculada aos 
direitos e deveres partilhados pelos 
indivíduos em determinada comunidade e 
à capacidade de intervenção social 
(direitos e deveres, Bobbio, 2004). 
 
A cidadania está vinculada ao 
desenvolvimento dos direitos civis, 
políticos e sociais. (direitos clássicos da 
cidadania, Marshall, 1967). 
 

 
A educação escolar desponta no 
cenário nacional como uma educação 
tecnocrática e elitista, tendo como 
objetivo formar dois grupos de 
cidadãos: um para comandar, e outro, 
a grande maioria, para ser 
comandada. (perspectiva de denúncia, 
Gentili, 1998; 2001). 
 
Uma escola pública democrática e de 
qualidade pode assumir papel 
primordial diante do processo de 
emancipação social e de conquista da 
cidadania. (educação, como condição 
de acesso aos direitos, Sacristán, 
2000; 2002). 
 
A adoção de uma ideologia contra-
hegemônica, com espaços 
emancipatórios, pode assumir posição 
estratégica no enfrentamento das 
condições de manutenção da 
desigualdade social e da opressão. 
(educação libertadora e adaptadora, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
No neoliberalismo, cabe ao povo 
deveres, sem direitos. A minoria 
privilegiada só possui direitos como 
dever. Para tanto, cultiva-se o 
analfabetismo, a desorganização da 
sociedade, o atrelamento dos 
sindicatos aos partidos, o 
desmantelamento das identidades 
culturais e o centralismo 
administrativo. (influências do 
neoliberalismo na educação, Gentili, 
1998; 2001). 
 
 
 
Apesar das considerações a respeito 
da escola reprodutora, reconhecemos 
sua dinâmica extremamente complexa 
e dialética, principalmente na escola 
pública que transcende a lógica de 
mercado. Mesmo que reproduza os 
padrões hegemônicos da sociedade, a 
escola é capaz de re-significar leis e 
relações pré-estabelecidas. (educação 
libertadora e adaptadora, Sacristán, 
2000; 2002). 
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Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cidadania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivo 
(2008) 

 
A cidadania envolve várias dimensões e 
nem sempre ela se constitui de maneira 
harmoniosa, havendo supressão de uma, 
em detrimento da outra, dificultando o 
estabelecimento da cidadania plena. 
(cidadania plena, talvez, inatingível, 
Carvalho, 2011). 
 
A cidadania é histórica e política, variando 
de acordo com o contexto social e da 
intervenção de sujeitos. (perspectiva 
histórica, Bobbio, 2004). 
 
Os emancipadores políticos rebaixam a 
cidadania, a comunidade política ao papel 
de simples meio para a conservação dos 
chamados direitos humanos. (diferenças 
entre os direitos humanos e os direitos de 
cidadania, Castilho, 2011). 
 
 
A cidadania está atrelada aos direitos 
básicos e fundamentais do cidadão 
brasileiro. (direitos de cidadania, como 
sinônimo dos direitos humanos, Bobbio, 
2004; Arendt, 2009). 
 
Ser cidadão significa ser sujeito de 
direitos e deveres capaz de participar da 
vida em sociedade. (direitos e deveres, 
Bobbio, 2004). 
 
A origem da cidadania encontra-se em 
permanente construção. (perspectiva 
histórica, Bobbio, 2004). 
 
É preciso que haja a aplicação da lei 
socialmente comprometida. 
(descompasso entre a lei e a prática dos 
direitos, Bobbio, 2004). 
 
Percebe-se que, no Brasil, nunca tivemos 
reformas sociais visando à cidadania 
efetivamente democrática, pois essa 
deixou a desejar, e a cidadania 
permaneceu parcial desequilibrada, 
excludente. (excluídos dos direitos, 
Arendt, 2009). 

 
O nível escolar adquirido vai 
influenciar em sua cidadania. 
(educação como condição de acesso à 
cidadania, Sacristán, 2000; 2002). 
 
Embora a escola reproduza os 
padrões hegemônicos da sociedade, é 
capaz de re-significar as leis e as 
relações do espaço escolar. 
(educação libertadora e adaptadora, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A educação é um veículo que leva a 
pessoa a ter conhecimento para a 
busca da plena cidadania, ou seja, a 
cidadania conquista-se através do 
conhecimento fornecido pela 
educação. (educação, como condição 
de acesso à cidadania, Sacristán, 
2000; 2002). 
 
O acesso à escolarização significa, de 
modo geral, dotar os indivíduos de 
habilidades necessárias a reivindicar e 
a exercer tanto os seus deveres 
quanto os seus direitos, capacidades 
essas que englobam o domínio da 
linguagem escrita, do cálculo 
elementar e do conhecimento 
existente. (perspectiva propositiva, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
A educação, não podendo transformar 
diretamente a sociedade, constitui-se 
em um dos aspectos importantes na 
luta pela hegemonia de uma classe ou 
pela sua transformação. (educação 
libertadora ou adaptadora, Sacristán, 
2000; 2002)  
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Chiaro 
(2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibola  
(2006) 

 
É importante considerar a cidadania como 
um processo político, social e histórico. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004). 
 
A cidadania está relacionada aos direitos 
civis, direitos políticos e direitos sociais, e 
surgiram, respectivamente, nos séculos 
XVIII, XIX e no século XX. (divisão 
clássica dos direitos, Marshall, 1967). 
 
O Estado de Direito, pressupõe uma 
cidadania atuante em um Estado 
Democrático amplo. (relação entre o 
Estado Democrático de Direito e o Estado 
do Cidadão, Bobbio, 2004). 
 
O princípio legal não elimina as injustiças 
e desigualdades. (descompasso entre a 
lei e a prática dos direitos, Bobbio, 2004) 
Quem não tem cidadania está 
marginalizado ou excluído da vida social.  
(excluídos dos direitos, Arendt, 2009). 
 
A cidadania pode ser considerada como 
um status concedido aos membros 
integrais de uma comunidade. Ela 
compreende a participação numa 
comunidade baseada na lealdade ao 
patrimônio comum. (relação entre 
cidadania, lealdade ao patrimônio comum 
e status, Marshall, 1967). 
 
A cidadania se instaura a partir dos 
processos de lutas que culminaram na 
Declaração dos Direitos Humanos e do 
Cidadão, dos Estados Unidos e na 
Revolução Francesa. (direitos de 
cidadania, como sinônimo dos direitos 
humanos, Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
 
 
No Brasil, houve a inversão dos direitos 
de cidadania; primeiro vieram os direitos 
sociais, depois os políticos e, por fim, os 
civis. Isso afeta a lógica da natureza da 
cidadania. (inversão da sequência 
clássica do surgimento dos direitos, 
Carvalho, 2011). 
 
A cidadania se transforma no tempo e na 
sociedade em que está inserida. 
(perspectiva histórica, Bobbio, 2004). 

 
A educação responde, por meio do 
ensino, ao estímulo, ou jogo de forças 
existentes, para satisfazer o mercado 
de trabalho-produção e não como 
caminho para oferecer provocações e 
respostas ao grito de dignidade e de 
cidadania das massas. (influências do 
neoliberalismo na educação, Gentili, 
1998; 2001). 
 
Ninguém consegue tornar-se sujeito 
social, cidadão, sem a educação e 
esta, na sua dimensão formal, ou seja, 
ela é indispensável para a conquista 
da cidadania. (educação escolar, 
como condição de acesso à cidadania, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
A Legislação Brasileira, simplesmente, 
anuncia, mas não garante a 
implementação dos direitos que 
levariam a uma real construção da 
cidadania. (perspectiva de denúncia, 
Gentili, 1998; 2000). 
 
A escola e a cidadania devem tornar-
se momentos de um significativo 
crescer e o Estado, por meio das 
políticas públicas, deverá 
metamorfosear-se, não mais em 
guardião noturno dos benefícios de 
alguns e cerceador da liberdade de 
muitos, mas em promotor de 
democracia e incentivador de 
emancipação. (perspectiva propositiva, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
 
 
 
 
Embora a legislação educacional 
conceba como uma das tarefas da 
educação formar para a cidadania, 
não significa que, na prática, o 
professor e a escola estejam 
preparados para fazê-la. Além disso,  
é necessário ter clareza de alguns 
elementos fundamentais: qual cidadão 
a escola anseia formar? Para que tipo 
de sociedade ele será preparado? É 
possível fazê-lo? (perspectiva de 
denúncia, Gentili, 1998; 2001). 
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Autor  Concepção de cidadania  Relação escola -cidadania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliveira 
(2008) 

  
Os direitos de cidadania correspondem 
aos direitos civis, (século XVIII), políticos 
(século XIX) e os direitos sociais (século 
XX).  (direitos clássicos da cidadania, 
Marshall, 1967). 
 
A noção de cidadania de uma sociedade 
está atrelada à definição que esta tem de 
direitos do homem e do cidadão. (direitos 
de cidadania, como sinônimo dos direitos 
humanos, Bobbio, 2004; Arendt, 2009). 
  
Com o Estado de Direito, houve o 
reconhecimento e o registro oficial dos 
“Direitos do Homem”, entretanto, quando 
as pessoas saíam das suas fronteiras 
geográficas, perdiam a proteção dos seus 
direitos. (respectivamente: relação entre o 
Estado democrático de Direito e o Estado 
dos Cidadãos, Bobbio, 2004; os excluídos 
dos direitos, Arendt, 2009). 
 
No Brasil, a cidadania existe apenas no 
papel e não conseguiu ser vivenciada 
pela grande massa de cidadãos. 
(descompasso entre a lei e a prática dos 
direitos, Bobbio, 2004). 
 
 
Compreende o conjunto de direitos e 
deveres dos quais todo indivíduo é 
revestido como membro de um 
determinado estado. (direitos e deveres, 
Bobbio, 2004). 
 
A cidadania acompanha o movimento 
histórico. (perspectiva histórica, Bobbio, 
2004). 
 
Ela abrange os direitos civis, políticos e 
sociais. (direitos clássicos da cidadania, 
Marshall, 1967). 
 
No Estado de Direito, a cidadania tem, 
como um dos seus fundamentos, na 
ordem social, a perseguir, o bem-estar e 
justiça social. (relação entre o Estado 
Democrático de Direito e o Estado do 
Cidadão, Bobbio, 2004). 
 
Os direitos legais de cidadania não 
garantem o usufruto dos mesmos.  
 

 
A escola pública – apesar de ser 
composta por seres pensantes, que 
pode contrapor-se ao sistema – 
cumpre um papel bem específico de 
difundir o projeto do Estado que a 
institui e a governa. Se o projeto será 
assimilado pacificamente ou se será 
analisado criticamente, depende do 
corpo humano da escola. (educação 
libertadora e adaptadora, Sacristán, 
2000; 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educar para o exercício da cidadania 
implica a capacidade de proporcionar 
ao indivíduo a tomada de consciência 
dos direitos e deveres necessários ao 
movimento da pessoa no âmbito da 
estrutura jurídica do estado.  
 
A escolarização básica constitui 
instrumento indispensável à 
construção da sociedade democrática, 
porque tem, como função, a 
socialização daquela parcela do saber 
sistematizado que constitui o 
indispensável à formação ao exercício 
da cidadania. (educação escolar, 
como condição de acesso à cidadania, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
A escola não é apenas reprodutora, 
nem apenas desmascaradora de 
ideologias. Ela é construída de sujeitos 
que, através de suas práticas, lhe dão 
cara e forma. (educação libertadora e  
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(descompasso entre a lei e a prática dos 
direitos, Bobbio, 2004). 
 
A razão moderna encarregou-se de 
produzir a marginalização histórica entre 
os incluídos e excluídos do mundo 
globalizado. (excluídos dos direitos, 
Arendt, 2009). 
 
 
No Estado Democrático de Direito, temos 
o reconhecimento de uma conciliação do 
Estado Social com as novas exigências 
para a garantia dos direitos fundamentais 
e sociais, passando a garantir um mínimo 
existencial em seu contorno máximo. 
(relação entre o Estado Democrático de 
Direto e o Estado do Cidadão, Bobbio, 
2004).  
 
Os direitos humanos e do cidadão são, 
reconhecidamente, meios para a 
preservação e a promoção da dignidade 
da pessoa humana, valor fundamental 
das ordens jurídicas internacionais e 
nacionais. (direitos de cidadania, como 
sinônimo dos direitos humanos, Bobbio, 
2004; Arendt, 2009). 
 
Os direitos civis, políticos e sociais 
constituem-se um todo indissolúvel. 
(direitos clássicos da cidadania, Marshall, 
1967). 
 
Mesmo quando as declarações de direito 
tornam-se “letras mortas”, o fato de serem 
reconhecidas as leis criam a possibilidade 
de luta pela sua efetivação. 
(descompasso entre a lei e a prática dos 
direitos, Bobbio, 2004). 
 
 
Cidadão significa o indivíduo no gozo dos 
direitos civis, políticos e sociais de um 
Estado, e cidadania tem relação com a 
condição de cidadão, quer dizer, com o 
uso dos direitos e deveres de cidadão. 
(respectivamente: direitos clássicos da 
cidadania, Marshall, 1967, e direitos e 
deveres, Bobbio, 2004). 
 

 
adptadora, Sacristán, 2000; 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A elevação da educação em um direito 
consubstanciou-se no reconhecimento 
de sua importância para a promoção 
da dignidade da pessoa humana, em 
especial, pela sua prescindibilidade 
para o consciente exercício da 
cidadania. (educação escolar, como 
condição de acesso à cidadania, 
Sacristán, 2000; 2002). 
 
Existem duas situações problemáticas 
com relação ao ensino: promover uma 
educação fundamental de qualidade, 
tanto para as crianças e jovens em 
idade escolar, quanto para a educação 
de jovens e adultos, assim impedindo 
novos egressos do sistema 
educacional em situação de 
analfabetismo e promovendo a 
alfabetização daqueles que já se 
enquadram nessa situação. 
(perspectiva de denúncia, Gentili, 
1998; 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Escola é percebida como locus 
privilegiado para a formação da 
cidadania, principalmente, das classes 
populares. (educação escolar, como 
condição de acesso à cidadania, 
Sacristán, 2000; 2002). 
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Sem certo nível de educação, a 
liberdade de expressão ou 
participação política são pouco 
efetivas. A educação tem uma 
importância superior a seu conteúdo, 
ao depender dela a possibilidade de 
exercitar plenamente a cidadania e a 
capacidade de se inserir como 
membro útil da sociedade. (educação 
escolar, como condição de acesso à 
cidadania, Sacristán, 2000; 2002). 
 
Para isso, as relações entre as 
pessoas, na escola, precisam ser de 
permanente diálogo, num clima de 
confiança, co-responsabilidades, 
redefinição de atitudes, que propiciem 
ambiente co-participativo de trabalho, 
de pesquisa, de criação. (perspectiva 
propositiva Sacristán, 2000; 2002). 

_________________________________________________________________ 
Elaborado pela autora, 2011. 
 


	pré textuais
	textuais
	anexos



