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RESUMO 

 

ARRUDA, A. M. Cidadania e sentimento de pertencimento da criança: 
participação da escola na construção de práticas cidadãs desde a infância. 
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

 

Sabe-se que a educação para a cidadania é um dos objetivos da escola. Essa 
constatação impulsionou-nos a conhecer quais são as percepções de 
professores sobre cidadania. A pesquisa teve como referência a visão de 
professores que lecionam para crianças, com o intuito de conhecer como eles 
concebem a infância, para, a partir disso, investigar como eles enxergam os 
atravessamentos de tal fase com o exercício da cidadania. Os professores que 
participaram da pesquisa lecionam na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental “Ercy Arruda Bonfim”, localizada na comunidade de São Gabriel, 
distrito de Muqui/ES. Escolheu-se tal escola pelo fato de já conhecê-la e pelo 
interesse em conhecer como é realizada a educação para a cidadania focada 
na realidade local de comunidades pequenas. Para auxiliar o debate, fez-se o 
uso do conceito de sentimento de pertencimento interligando-o às práticas 
cidadãs. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo, através de revisão 
bibliográfica, observações e entrevista semi-estruturada com 08 professores da 
escola escolhida para a pesquisa. Como marco teórico, selecionaram-se 
autores e pesquisadores que vêm tecendo posicionamentos pertinentes às 
temáticas abordados nesse estudo, como por exemplo: Freire (1987), Gadotti 
(2004), Perrenoud (2005), Carvalho (2006), Souki (2006), Klein e Pátaro (2008) 
e  Sousa (2010), entre outros. Por fim, percebe-se que os professores 
entrevistados possuem percepções limitadas do conceito de cidadania, além de 
não possuírem uma visão clara de quais seriam os principais objetivos da 
escola na educação para este tema. Outro ponto relevante refere-se ao fato de 
que tal grupo pesquisado percebe a participação do sentimento de 
pertencimento no exercício da cidadania, mas ainda não possui uma 
compreensão sobre quais são as práticas cidadãs da criança, revelando a 
pertinência de promover discussões acerca de tais questões.  
 

Palavras-chave: Cidadania; Infância; Sentimento de Pertencimento; Escola. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
ARRUDA, A. M. Citizenship and child feeling of belonging: school participation 
in building human practices since childhood.Campos dos Goytacazes, RJ: 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 
 
 
It is known that education to citizenship is one of the school's goals. This finding 
drove us to know the perception of teachers about citizenship. The survey had 
as reference the view of teachers who teach children, in order to see how they 
conceive the childhood and, from that, see how they view the crossings of this 
phase with the exercise of citizenship. Teachers who participated in the survey 
teach at Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ercy Arruda Bonfim”, 
located in community São Gabriel, Muqui / ES district. This school has been 
chosen because we have already known it and because of the interest we have 
in knowing how education is conducted for citizenship focused on local realities 
of small communities. To assist the debate, we have used the concept of sense  
of belonging connecting it to the human practice. The methodology used is 
qualitative, through literature review, observations and semi-structured 
interviews with 08 school teachers chosen for the research. As a theoretical 
framework, we selected authors and researchers who have been weaving 
relevant placements to the addressed themes in this study, such as: Freire 
(1987), Gadotti (2004), Perrenoud (2005), Carvalho (2006), Souki (2006) Klein 
and Pataro (2008) and Sousa (2010), among others. Finally, it is clear that the 
interviewed teachers have limited perceptions of citizenship, and do not have a 
clear vision of what would be the main school goals in education for this topic. 
Another important point relates to the fact that group realizes the participation of 
the feeling of belonging in the exercise of citizenship, but do not have an 
understanding of what the citizens of the child practices are, revealing the 
relevance of promoting discussions about such issues. 
 

Keywords: Citizenship; Childhood; Feeling of Belonging; School. 
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INTRODUÇÃO  

 

O tema cidadania tem sido em sido bastante discutido, visto que diz 

respeito a todas as esferas da sociedade. Em especial, destacam-se os 

debates que fomentam a participação da escola na formação da cidadania. 

Muito se têm discutido sobre as orientações de que a escola deve educar para 

a cidadania, mas poucas análises são feitas voltadas para a maneira como tais 

sugestões são colocadas em prática. Além disso, percebeu-se um aumento 

nas discussões em torno do sentimento de pertencimento, que, devido seu viés 

de identidade local, também pode ser incluído nos debates sobre os fatores 

que perpassam a construção de práticas cidadãs locais. Por último, apontaram-

se as dúvidas que ainda existem sobre quais são ou deveriam ser os papéis de 

cidadãos referentes às crianças.    

Tais temáticas elegeram como objetivo geral desta pesquisa conhecer 

quais são as percepções de professores que lecionam na educação infantil e 

no ensino fundamental, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ercy 

Arruda Bonfim”, acerca da cidadania, do sentimento de pertencimento a 

Comunidade de São Gabriel e da infância para, com isso, compreender como 

eles percebem a participação da escola na construção de práticas cidadãs 

desde a infância focadas na realidade da Comunidade de São Gabriel, Muqui-

ES, onde a escola é situada. 

Quanto aos objetivos específicos, elegeu-se como primeiro, a 

identificação de quais são as percepções desses professores sobre a cidadania 

e seus atravessamentos com o sentimento de pertencimento a Comunidade de 

São Gabriel por parte dos alunos que residem em tal comunidade. Já, o 

segundo objetivo específico visou conhecer quais são os entendimentos 

desses professores, acerca da participação da escola na construção de 

práticas cidadãs focadas na realidade local da Comunidade de São Gabriel. 

Por fim, o terceiro objetivo pretendeu pesquisar quais são as percepções 

desses professores sobre infância e práticas cidadãs na infância.   

A hipótese que sustentou o estudo é que as práticas cidadãs estão 

entrelaçadas com o quanto o indivíduo se sente pertencente ao lugar onde 

reside. Além disso, acreditamos que a educação para a cidadania, proposta 

pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), talvez obtivesse mais êxito 
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se provocasse iniciativas capazes de incentivar práticas cidadãs desde a 

infância, como também focadas na realidade especifica de cada lugar. 

 A escolha por conhecer tal temática deve-se ao fato de que embora os 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) apontem para uma educação com 

foco na cidadania, ainda não existe muitas pesquisas relatando se as escolas 

aderem a tal diretriz, ou como os professores a colocam em prática. Além 

disso, acreditamos que se realmente a escola quer formar cidadãos, isso deve 

ser iniciado na infância, como também sempre buscar construir práticas 

cidadãs imersas na realidade de cada lugar. 

A Comunidade de São Gabriel é um distrito do município de Muqui, 

situado no sul do Espírito Santo. É uma comunidade pequena, não consta no 

senso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística -, mas, de acordo 

com as assistentes de saúde que atendem na localidade, possui 

aproximadamente 2.400 habitantes. Grande parte desses habitantes trabalha 

em Muqui ou em Cachoeiro de Itapemirim – ES, cidade vizinha. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Ercy Arruda Bonfim”, 

situada no centro da Comunidade de São Gabriel, possui 326 alunos, dos quais 

125 residem na comunidade e 201 em distritos menores de Muqui. A escola 

atende desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental.  

Tendo isso em vista, esse estudo procurou provocar reflexões acerca da 

necessidade de se considerar a realidade da Comunidade de São Gabriel / 

Muqui-ES, que, como as demais localidades, é permeada por fatores globais e 

locais, ou seja, mesmo sendo uma comunidade pequena, sofre interferências 

tanto da globalização, quanto das pequenas transformações locais. A partir 

disso, espera-se estimular o exercício da cidadania focado nessa realidade e 

comprometido com a construção de práticas cidadãs desde a infância. 

A metodologia utilizada nesse estudo é de caráter qualitativo, por meio 

de revisão bibliográfica, observações e entrevista semi-estruturada com 08 

professores da escola escolhida para a pesquisa. 

O primeiro passo para atender os objetivos propostos nessa pesquisa foi 

realizar uma revisão bibliográfica sobre os eixos temáticos escolhidos, com o 

intuito de ampliar a compreensão conceitual e, com isso, subsidiar as análises. 

O marco teórico foi sustentado por autores e pesquisadores que vêm 

desenvolvendo estudos relacionados às temáticas dessa pesquisa, como por 



14 

 

 

 

exemplo: Freire (1987), Carvalho (2006), Gadotti (2004), Perrenoud (2005), 

Souki (2006), Klein e Pátaro (2008), Sousa (2010), entre outros.  

O primeiro capítulo da pesquisa buscou conceituar alguns aspectos 

importantes da cidadania. Realizou-se um panorama da cidadania e, em 

seguida, almejou-se pontuar algumas considerações sobre a cidadania no 

Brasil. Em seguida, foram abordados alguns vestígios históricos da construção 

do sentimento de pertencimento no Brasil, com o objetivo de refletir sobre os 

fatores locais que rondam o surgimento desse sentimento.  

No segundo capítulo, discutiu-se acerca das tramas existentes entre 

escola, comunidade e cidadania. Foram apresentados alguns apontamentos 

importantes sobre as formas como a educação para a cidadania foi delegada a 

escola, e como, em alguns casos, tal formação cidadã pode ser entendida 

como uma espécie de seguimento da mesma lógica da educação bancária, 

pontuada por Freire (1987). Refletiu-se acerca da pertinência de estabelecer 

comunicações recíprocas entre a escola e a comunidade que ela está inserida. 

Quanto ao terceiro capítulo, procurou-se debater sobre o conceito de 

infância, bem como as formas que a escola acolheu e passou a conceber a 

infância, com algumas reflexões acerca do lugar, por vezes, impreciso, 

ocupado pela criança no fazer cidadão. 

Após todas as discussões teóricas, apresentaram-se as análises 

realizadas referentes aos materiais coletados e por fim, fechou-se com as 

considerações finais acerca das discussões elencadas no decorrer dessa 

dissertação. 
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1. CONSIDERAÇÕES SOBRE CIDADANIA E SENTIMENTO DE 

PERTENCIMENTO  

 

Optou-se por iniciar as discussões apresentando alguns aspectos gerais 

encontrados na literatura acadêmica sobre a cidadania e, em seguida, outros 

apontamentos sobre a cidadania no Brasil. Abordaram-se, ainda,  algumas 

reflexões acerca de como alguns acontecimentos históricos que podem estar 

relacionados com o desenvolvimento do sentimento de pertencimento voltado 

para o Brasil, com o objetivo de discutir o caráter local referente a tal 

sentimento. 

 

 

1.1 Contextualizando a cidadania 

 

 A cidadania é uma questão repleta de várias nuanças que a torna 

extremamente complexa. Seu fundamento principal reside na inclusão de todos 

no âmbito social, e suas dimensões transitam sobre uma série de questões de 

cunho político, social, econômico e cultural. Alguns estudos sugerem que a 

primeira ideia sobre cidadania surgiu na sociedade greco-romana, expressa por 

meio de participações diretas dos cidadãos nas questões políticas. No entanto, 

tais participações ainda não eram abertas a todos, visto que, sob o viés 

aristotélico, nem todos os homens tinham o tempo necessário para se dedicar 

a vida política (SANTA ANNA; ZANETTI; NASCIMENTO, 2015). 

 Por meio dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, cunhados 

pela Revolução Francesa, o homem passou a ser chamado de cidadão, o qual 

deveria ter acesso a uma série de direitos, independente do país e da época. 

Sob tal viés, o Estado ficaria a cargo de regulamentar os direitos do cidadão 

(SANTA ANNA; ZANETTI; NASCIMENTO, 2015). 

De acordo com Gadotti (2004), com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, em 1789, foram construídos os primeiros princípios que 

regiam tanto a liberdade de propriedade, quanto à individual. Segundo o autor:  

 

Nascia a cidadania como uma conquista liberal. Hoje o 
conceito de cidadania é mais complexo. Com a ampliação dos 
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direitos, nasce também uma concepção mais ampla de 
cidadania. De um lado, existe uma concepção consumista de 
cidadania (direito de defesa do consumidor) e, de outro, uma 
concepção plena, que se manifesta na mobilização da 
sociedade para a conquista de novos direitos e na participação 
direta da população na gestão da vida pública, através, por 
exemplo, da discussão democrática do orçamento da cidade 
(GADOTTI, 2004, p. 01-02). 

 

 Nesse sentido, a cidadania somente se concretizaria quando houvesse 

uma participação de todos na vida social, política, econômica, e civil de um 

determinado lugar. Gadotti (2004) diz que existem algumas esferas que a 

cidadania precisaria alcançar para se tornar plena, tais como: 

 

[...] cidadania política: direito de participação numa comunidade 
política; cidadania social: que compreende a justiça como 
exigência ética da sociedade de bem viver; cidadania 
econômica: participação na gestão e nos lucros da empresa, 
transformação produtiva com eqüidade; cidadania civil: 
afirmação de valores cívicos como liberdade, igualdade, 
respeito ativo, solidariedade, diálogo; cidadania intercultural: 
afirmação da interculturalidade como projeto ético e político 
frente ao etnocentrismo (GADOTTI, 2004, p. 02). 

 

 Assim, por meio de tais esferas da cidadania é possível encontrar 

fundamentos para pensar sobre as várias possibilidades de inserção social, a 

qual auxilia o entendimento da complexidade existente nesta prática.   

 É a partir dessas teias de possibilidades que a presente pesquisa ousou 

investigar como a criança poderia se tornar o foco de reflexões sobre a prática 

cidadã. O conceito de infância e criança passou por inúmeras transformações 

ao longo dos séculos. Devido a isso, julga-se pertinente refletir acerca dos 

olhares que a sociedade contemporânea lança sobre a criança para, com isso, 

conhecer como a mesma pode ou não ser considerada uma cidadã. 

Primeiramente, é pertinente ressaltar que a cidadania se refere a uma 

gama de direitos e deveres que o sujeito assume perante o seu grupo social. 

Os direitos que norteiam esta condição cidadã são os civis, os políticos e os 

sociais. Os direitos civis estão vinculados às condições básicas de vida, à 

liberdade de expressão e de ir e vir, aos direitos a moradia, a tratamentos 

legais de forma igualitária. Eles se caracterizam como a essência para haver 
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uma sociedade justa e civilizada1. Já os direitos políticos referem-se ao acesso 

à participação das atividades políticas, como candidato ou eleitor. Por fim, os 

direitos sociais abrangem o acesso aos bens de direito comum, às riquezas 

econômicas do país, por meio da garantia de uma educação de qualidade, 

bons serviços de saúde, segurança, estabilidade econômica, emprego com 

remuneração justa, etc. Para a concretização dos direitos sociais é necessário 

uma atuação comprometida do Poder Executivo. 

Esses três direitos só se tornam acessíveis com a existência de 

assistência jurídica, garantias institucionais e serviços sociais, ou seja, de 

acordo com Amorim (2007), mesmo que todos possuam “o direito formal de se 

organizar, de expressar livremente suas opiniões e interesses, de participar das 

decisões políticas, questiona-se a ausência de condições favoráveis para 

estimular tal participação” (AMORIM, 2007, p. 368). 

Tal questionamento também atravessa as reflexões de Carvalho (2006), 

que aponta a possibilidade de haver certas discrepâncias, onde em vários 

casos o cidadão usufrui de alguns direitos, mas continua sem contemplar uma 

série de outros. Não é apenas divulgar e afirmar que todos possuem direitos, 

mas antes de tudo, segundo Amorim (2007), construir dispositivos para torná-

los acessíveis. Isso talvez se deva ao fato de que todas as transformações 

constitucionais no Brasil ainda não conseguiram garantir aefetiva execução 

desses direitos. 

 Para refletir sobre as possibilidades de se tornar um cidadão, de acordo 

com Santa Anna; Zanetti; Nascimento (2015), o acesso a informação acerca 

dos direitos e deveres previstos na cidadania pode possibilitar o engajamento 

de todos nas esferas sociais, políticas e civis, uma vez que os parâmetros que 

norteiam a cidadania são “estendidos a todos os indivíduos e grupos sociais, 

independente das condições sociais e econômicas a que estejam inseridos” (p. 

67). De acordo com os autores, a informação seria o motor que impulsiona a 

busca por condições favoráveis ao exercício da cidadania. Por isso é pertinente 

destacar as várias interpretações que as informações sobre o conceito de 

cidadania podem produzir. 

                                                 
1Entende-se que uma sociedade civilizada consiste no acesso de todos à uma série de valores 

e direitos comuns à um determinado grupo social. 
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Conforme os estudos de Souki (2006), por vezes, a cidadania pode ser 

interpretada apenas como uma espécie de atividade política. Ou seja, a 

cidadania seria algo que se possa tocar, que se movimenta por conta própria 

ou que está em atividade. Carvalho (2006), acompanhando tal reflexão, aponta 

expressões que colocam a cidadania como algo que agisse no lugar das 

pessoas e, assim, ao invés de se dizer que a população estava agindo, tornou-

se comum ouvir dizer que era a cidadania a autora do movimento. 

 Em seguida, Souki (2006) pontua que a cidadania é atravessada pela 

democracia, mas não se restringe a essa esfera apenas. Segundo a autora, tal 

interpretação da junção entre cidadania e democracia2 é fruto do contexto do 

nascimento democrático no Brasil, como também em outros países da América 

Latina na década de 80 e na década de 70 na Europa Meridional, no qual os 

movimentos políticos bradavam os ideais do que se entendia na época por 

cidadania. Os grupos da oposição buscavam combater a ditadura e conquistar 

os direitos outrora negados, mas sem confrontar a ordem estabelecida. 

Outro tipo de percepção que é pertinente destacar refere-se à união 

entre cidadania e empoderamento. Conforme Souki (2006), os avanços da 

sociedade civil referentes às ideias de fortalecimento e empoderamento 

“coincidia com as novas experiências da esquerda à frente de funções 

executivas no plano local, contando com a adesão dos setores da sociedade 

civil, potencialmente, participativos” (SOUKI, 2006, p. 41).  

Tais movimentos ativos da sociedade passaram a se envolverem nas 

políticas públicas ora como objeto e ora como sujeito, buscando conquistar 

serviços e “bens simbólicos. Nesse sentido, pode-se dizer que as exigências de 

provisão fazem parte do processo de cidadania, mas não o esgotam” (SOUKI, 

2006, p.41).  

Além disso, Souki (2006) relata, ainda, que o conceito de participação 

também faz parte da cidadania, mas não consegue abranger todo seu 

entendimento.  

 

Uma definição mais completa incluiria além da noção de 
participação, as dimensões de titularidade de direitos e a de 
pertencimento a uma comunidade cívica, ambas contempladas 

                                                 
2De modo geral, a democracia é um sistema político no qual o poder é exercido pelo povo 

através do sufrágio universal. 
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no estudo de Marshall (Carvalho, 1998). A cidadania é 
fundamentalmente um método de inclusão social. 
Historicamente ela representou o surgimento e a celebração do 
indivíduo enquanto unidade política desvinculado das 
instituições gremiais e corporativas, cujo início se deu no 
contexto das revoluções inglesas do século XVII, na Revolução 
Francesa e no Bill ofRights, alguns anos antes. A inspiração 
comum a todas essas tradições está nos direitos naturais que, 
enquanto naturais, eram anteriores à instituição do poder civil 
e, por isso, deveriam ser reconhecidos e protegidos por este 
poder (SOUKI, 2006, p. 41).  

 
 
 O caráter de inclusão social como um dos aspectos que abrangem a 

cidadania se apresenta como uma possibilidade para refletir questões 

referentes às formas deste exercício, e como essa prática é interpretada e 

assumida pelos habitantes daquele espaço político.  

Zenaide et al. (2003), relata que a cidadania está implicitamente 

entrelaçada com o quanto o indivíduo se percebe envolvido pelos direitos e 

deveres de sua comunidade política.  

De acordo com os autores: 

 

Pode-se dizer que somente é cidadão aquele que goza de 
direitos constitucionais e respeita as liberdades democráticas. 
Mas isso nunca foi uma regra aceitável por todas as pessoas 
através dos séculos. A cidadania é um valor que só ganha 
visibilidade no corpo das pessoas, nas suas casas, nos 
espaços públicos, nas escolas, nos transportes coletivos, nos 
atos e ações dos governantes e governados. Menos abstrata 
do que se imagina, a cidadania pode estar presente naquilo 
que mais necessitamos: num gostoso café da manhã com a 
família, no almoço entre amigos, na vestimenta cotidiana, no 
lazer semanal, na literatura e nas artes que apreciamos. Como 
nem todos possuem ou possuíram essas coisas nota-se, desde 
logo, uma constatação óbvia: a cidadania é, antes de mais 
nada, uma conquista. Trata-se de uma engenharia política que 
responde aos interesses manifestados pelas pessoas que 
precisam viver em sociedade (ZENAIDE et al., 2003, p. 15) 
 

 

Nessa perspectiva, a cidadania ganha vida na vivência de cada membro 

de uma determinada sociedade. Só é cidadão aquele que sente incluído e 

envolto por todos os direitos e deveres circunscrito num lugar (ZENAIDE et al., 

2003; PERRENOUD, 2005).  
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Para aprofundar o entendimento sobre a cidadania e fomentar o debate 

acerca da realidade brasileira, Souki (2006) realizou uma síntese acerca dos 

percursos cunhados por T. H. Marshall para construir o conceito de cidadania 

na Inglaterra. Primeiramente, é importante destacar que tal análise dos 

percursos deste tema na Inglaterra deve ser compreendida sob o viés de 

contextos históricos, sociais, econômicos, políticos de épocas e realidades 

específicas. Portanto, o caso inglês apenas será citado pelo fato de que já se 

tornou comum utilizá-lo como fundamentação inicial dos estudos acerca da 

cidadania. Não se pretende realizar nenhuma espécie de comparação com o 

desenvolvimento desta prática no Brasil, mas apresentar como foi a maneira 

inglesa de conduzir o processo de surgimento e de consolidação da cidadania.  

Tendo em vista tais considerações, logo de início Souki (2006) afirma 

que o avanço industrial e a democracia só surgiram de forma paralela na 

Inglaterra e que em vários outros países do sul e do leste da Europa este 

avanço se deu durante regimes políticos autoritários, e os direitos sociais foram 

conquistados, e eram resguardados a somente uma parcela da sociedade 

(SOUKI, 2006). 

A obra mais conhecida e citada de T. H. Marshall, intitulada de 

“Cidadania, classe social e status”, em 1949 se tornou um dos principais 

fundamentos no estudo sobre a cidadania. Nessa época, o liberalismo estava 

sendo substituído pelo Estado social, e fundamentando-se na Inglaterra do 

século XX. T. H. Marshall direcionou o conceito de cidadania para a nova 

estrutura social que surgia na época (MOURA, 2010; STOLF, 2006).  

Para Moura (2010): 

 

[...] o contexto histórico, econômico, político e social pelo qual 
passava a sociedade britânica, no período em que a citada 
obra foi escrita, era totalmente diverso daquele vivido por 
outros países, nomeadamente, pelo Brasil. Assim, alertamos 
para que as ideias de Marshall sejam compreendidas e 

interpretadas, observando‐se essas peculiaridades, caso 
contrário, incorreremos no erro de universalizar um discurso 
que se aplica a uma especificidade (MOURA, 2010, p. 23). 
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Sobre tal questão, tanto Moura (2010), quanto Souki (2006) e Stolf 

(2009) enfatizam que as considerações de T. H. Marshall devem ser 

entendidas como dispositivos de reflexão e não como uma regra universal. 

O principal fundamento que residiu na construção da cidadania na 

Inglaterra estava na consideração que o Estado de Direito passou a afirmar, na 

qual o indivíduo começou a ser visto como portador de direitos. A partir disso, 

Stolf (2009) relata que “a cidadania moderna é considerada uma cidadania 

eminentemente nacional, fulcrada no Princípio da Igualdade Jurídica dos 

indivíduos e na figura do Sujeito de Direito” (STOLF, 2009, p. 146). 

Sob tal viés, Stolf (2009) salienta que inicialmente a cidadania não foi 

construída como espécie de: 

 

[...] autonomia em si mesma, como emancipação humana, mas 
como um instrumento de um modelo de democracia 
representativa dentro da égide do Estado-nação, como 
mecanismo de legitimação do poder político, criando o cidadão 
para o Estado e reconduzindo o indivíduo ao espaço público do 
e para o Estado (STOLF, 2009, p. 146). 

 

Nesse sentido, um dos principais objetivos da cidadania é formar o 

homem nos princípios e valores de seu lugar de origem. Mediante essa 

percepção, T. H. Marshall desenvolveu suas reflexões, postulando que foi por 

meio da constituição dos direitos civis, políticos e sociais, como também pelo 

pertencimento a um grupo social que a cidadania pode se estabelecer na 

Inglaterra. Todavia, a noção de pertencimento ganhou mais destaque nos 

estudos de Bendix (SOUKI, 2006). 

Conforme Souki (2006), para T. H. Marshall, a noção de cidadania 

estava entrelaçada com a de nacionalidade. Isso porque seu surgimento foi 

marcado pela fusão entre os direitos universais a um determinado espaço 

geográfico, construindo o Estado-nação e por uma separação dos direitos civis, 

políticos e sociais, que culminou na especialização de cada um deles. 

 De acordo com Nascimento (2007), foi por meio de tal fusão e 
separação que: 

 
 

[...] parcialmente o status e força distinta que cada direito 
incorporou ao longo dos tempos. Os direitos civis e políticos 
receberam instâncias junto ao Estado como fóruns 



22 

 

 

 

deliberativos e de abrangência nacional, fato não ocorrido com 
os direitos sociais (NASCIMENTO, 2007, p. 113). 

 

Tal fortalecimento dos direitos também é descrito mais detalhadamente 

por Souki (2006), o qual relata que na Inglaterra, a partir do século XII que a 

justiça real passou a gerir e defender os direitos civis, e, aos poucos, os 

tribunais que os regiam passaram a assumir um lugar de destaque na nação, 

principalmente no século XVIII. Já os direitos políticos, conquistados no século 

XIX, estavam sob custódia do Parlamento e a burocracia, que regia a 

participação política, fundamentava-se nas regras de sufrágio para controlar o 

acesso ao parlamento (SOUKI, 2006). 

 Conforme Marshall (1977): 
 
 

[...] os direitos políticos da cidadania, ao contrário dos direitos 
civis, estavam repletos de ameaça potencial ao sistema 
capitalista, embora aqueles que estavam estendendo, de modo 
cauteloso, tais direitos às classes menos favorecidas 
provavelmente não tivessem plena consciência da magnitude 
de tal ameaça (MARSHALL, 1977, p. 85). 

 
 
As ameaças dos direitos políticos estavam em torno do fato de que 

nessa época o voto ainda não era livre e, por isso, grande parte da população 

não participava das decisões políticas. Já os direitos sociais, conquistados 

apenas no século XX, basearam-se no acesso a bens de caráter social - 

saúde, educação, segurança, etc – e deveriam ser resguardados pelo poder 

executivo (NASCIMENTO, 2007). 

Conforme Tavolaro; Tavolaro (2010), a sequência do surgimento dos 

três direitos descritos por T. H. Marshall não é resultado do acaso, mas, de 

acordo com o próprio Marshall (1977): “a análise é, nesse caso, ditado pela 

história até mais claramente do que pela lógica” (p. 08). Dessa forma, o autor 

afirmava que a cidadania moderna, conhecida na atualidade, passou por um 

longo processo até se institucionalizar. No caso da Inglaterra, a 

institucionalização das garantias dos direitos demorou por volta de 800 anos 

para se estabelecer (TAVOLARO; TAVOLARO, 2010). 
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Para a cidadania se consolidar na Inglaterra, houve, segundo Souki 

(2006), uma separação e aprimoramento de cada um dos direitos, que 

culminou em um fortalecimento das:  

 

[...] instituições específicas de cada dimensão da cidadania (os 
tribunais civis, o parlamento e o executivo em consonância com 
as políticas sociais), convergiam para a unificação, conforme o 
princípio do fortalecimento da nação. Esta proporcionava um 
efeito integrador novo, um sentimento de lealdade a uma 
civilização que, no entender de Marshall, é sentida como 
patrimônio comum (SOUKI, 2006, p. 43). 
 

 
 Dessa forma, aos poucos, os direitos foram se entrelaçando e sendo 

direcionados para o bem comum da nação, construindo o sentimento de 

pertencimento nacional. 

 A noção de pobreza de Himmelfarb (1981) já fomentava, há algum 

tempo, os debates políticos na Inglaterra, e, nessa direção, com o advento da 

obra de Alfred Marshall, surgiu um parâmetro filosófico para diferenciar pobreza 

e indigência (SOUKI, 2006). 

 Conforme Mattos (2014), Alfred Marshall foi um economista que se 

preocupou em construir dispositivos para amenizar a pobreza e as 

desigualdades sociais de sua época. A partir de tal insatisfação, Alfred Marshall 

se voltou para economia política.  

Segundo a autora, Alfred Marshall:  
 

 
[...] defende a adoção de uma série de medidas pontuais – 
políticas de combate emergencial à indigência e pobreza, 
políticas educacionais, de fortalecimento da família, de 
habitação, de planejamento urbano, entre outras – que podem 
ser vistas como peças importantes na sua meta maior de 
romper com o “círculo vicioso” da pobreza e, por meio disso, 
melhorar física, intelectual e moralmente os homens de sua 
sociedade (MATTOS, 2014, p. 52). 
 

 
 Foi fundamentado nessa ideia de que era necessário construir 

estratégias para amenizar a pobreza, que T. H. Marshall sempre pontuou que a 

sociedade inglesa sabia de sua interdependência com o bem-estar da nação 

de modo geral, visto que a cidadania era de cunho nacional. O processo que 

culminou no nascimento da cidadania na Inglaterra, segundo Marshall, foi 
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marcado por uma fusão de caráter geográfico e por uma separação dos direitos 

de cunho funcional. Prova disso foi que, no século XVII, os direitos que regiam 

o país já haviam se tornado os fundamentos das defesas dos direitos civis nos 

tribunais. O sentimento de pertencimento aos ideais nacionais passou a 

impregnar os recentes setores do país, como também o fortalecimento dos 

direitos, culminando na construção do Estado-nação. Tal processo não ocorreu 

da mesma forma nos demais países europeus (SOUKI, 2006). 

Para a autora: 
 

 
Haveria distintas trajetórias no espectro da formação do 
estado–nação europeu que, do ponto de vista da tese 
weberiana, foi uma experiência original do ocidente permitindo 
a resolução, de uma só vez, de dois problemas: o 
estabelecimento de um modo democrático de legitimação e a 
base de uma forma nova e abstrata de integração social. No 
que se refere ao autoentendimento nacional, sobre o qual se 
referiu no parágrafo anterior, para Habermas, na trajetória 
européia, esta noção contém um significado ambíguo, levando-
se em consideração as contingências históricas nas quais o 
seu significado foi forjado naquele continente. De um lado, a 
idéia refere-se “à nação voluntária dos cidadãos, que 
proporcionam legitimação democrática; por outro, a nação 
herdada ou atribuída por nascidos nela, facilitando a integração 
social” (Habermas, 1995, p. 94). No primeiro percurso, 
prevaleceu o universalismo de uma comunidade legal 
igualitária e, no segundo, o particularismo de uma comunidade 
cultural a que se pertence por origem e destino, na qual os 
ingredientes de sangue e solo ajudaram a formar a lealdade à 
nação e à unidade territorial. De acordo com o referido autor, a 
sorte da democracia na formação do Estado-nação dependeria 
de como se resolveria a questão do auto-entendimento 
nacional, isto é, de qual desses dois aspectos dominaria o 
outro (SOUKI, 2006, p. 45) 
 

 

 No caso da Inglaterra, o que prevaleceu foi a vertente integradora da 

democracia que ganhou ênfase na cidadania. Todos os avanços no âmbito do 

Estado-nação referentes à burocracia, desenvolvimento dos direitos e deveres 

dos sujeitos pertencentes ao grupo social, revelam que as elites inglesas 

dominantes tinham pleno entendimento de que seu crescimento estava 

entrelaçado com o bem-estar da classe dos trabalhadores e da nação de forma 

geral (SOUKI, 2006). 

 Entretanto, ainda de acordo com T. H. Marshall, uma questão que 

preocupava os ingleses estava relacionada com as desigualdades provocadas 
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pelo avanço do capitalismo, que entravam em contrastes com a construção da 

cidadania. A classe dominante teve de construir um parâmetro para dizer quais 

eram os níveis de desigualdades que poderiam conviver paralelamente com o 

sentimento de pertencimento a nação Inglesa. Tal tensão ganhou destaque no 

século XVIII e XIX, quando alguns reformistas provindos das classes médias 

começaram a discutir, juntamente com as elites, acerca das desigualdades 

sociais provocadas pelo capitalismo.  

Acompanhando as mesmas discussões, as contribuições da obra de 

Alfred Marshall, no século XIX, inicialmente eram voltadas para a moralidade, 

nascidas no final do período vitoriano. Embora fosse matemático, A. Marshall 

colocava em xeque a ligação entre os números estatísticos da economia e os 

sistemas de valores que regia a ética, a qual o levou a enxergar na economia 

um campo favorável para compreender os fenômenos que geravam a pobreza 

(SOUKI, 2006). 

 Referindo-se a Alfred Marshall, Mattos (2015) diz que: 

 

É nesse contexto mais amplo de preocupação com o 
melhoramento das condições materiais, mas também morais e 
intelectuais, dos homens que devem ser entendidos os 
posicionamentos de Marshall no que concerne à filosofia 
econômica e social. As suas propostas em relação ao auxílio 
aos pobres, à pensão para os velhos, à implantação de 
políticas públicas nas esferas da saúde, habitação e educação, 
entre outras, direta ou indiretamente visavam a romper com o 
círculo perverso da pobreza, que estaria causando grande 
sofrimento e impedindo o desenvolvimento de uma grande 
parte da população (MATTOS, 2015, p. 53). 
 

 
 Compartilhando da mesma preocupação, T. H. Marshall, segundo Moura 

(2010), ao reconhecer as discrepâncias entre o principio de igualdade e as 

desigualdade provocadas pelo capitalismo, apontou a distância entre a teoria e 

a prática, isto é, ressaltou a necessidade da evolução dos direitos, para que 

eles não sejam vistos como favores, mas como, de fato, direitos de todos. 

 A partir daí, começou-se a pensar em estratégias para contornar a 

pobreza, aliás, para A. Marshall, o que deveria ser contornado era a indigência 

e não a pobreza. Nesse sentido, a indigência seria fruto dos malefícios 

provindos da brutalização do homem, ocasionados por altas cargas horárias de 



26 

 

 

 

trabalho, que impediriam o homem de pensar e de ser um cavalheiro 

(MATTOS, 2015).  

Mattos (2011) diz que: 

 

Mesmo quando apresenta a situação (utópica) do futuro, na 
qual o cavalheirismo econômico já teria modificado a ação 
econômica dos homens, Marshall se refere a uma estrutura 
social bastante similar àquela prevalecente em sua época. 
Nessa sociedade melhor, os trabalhadores seriam educados, 
bem nutridos e ganhariam bons salários, e os capitalistas 
estariam felizes em empregar seu capital. O trabalho com 
efeitos degradantes sobre a natureza humana seria eliminado 
(e, neste sentido específico, a classe trabalhadora seria 
abolida), mas não a relação assalariada (MATTOS 2011, p. 
657). 
 

 
 Seguindo tal perspectiva, algo que deve ficar muito claro é que não era a 

pobreza que estava sendo questionada, mas a indigência que era incompatível 

com as condições de vida consideradas favoráveis e aceitáveis. E tal 

indigência seria combatida com a diminuição da carga de trabalho vista como 

desumana, que ocorreria mediante os avanços tecnológicos. Isso quer dizer 

que, caso o Estado conseguisse romper com as condições de vida 

degradantes da classe dos trabalhadores, mesmo havendo certa desigualdade 

entre as classes, a construção de um espaço pacífico não seria impossível 

(MATTOS, 2011).  

De acordo com Marshall (1997): 

 

[...] há uma espécie de igualdade humana básica associada 
com o conceito de participação integral na comunidade [...] o 
qual não é inconsistente com as desigualdades que 
diferenciam os vários níveis econômicos na sociedade 
(MARSHALL, 1997, p. 62). 
 

 

 Com isso, T. H. Marshall nomeou de civilidade o que ele chamava de 

cavalheiro, e cunhou a concepção de igualdade humana básica, compatível 

com o desenvolvimento do sentimento de pertencimento nacional e com as 

desigualdades oriundas do crescimento da economia de mercado. No caso 

inglês, a cidadania conseguiu construir um sentimento integrador, de 

pertencimento a uma nação, mesmo havendo desigualdades econômicas. Isto 
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é, o sentimento de pertencimento nacional era considerado mais importante 

que as discrepâncias de rendas (SOUKI, 2006). 

 No entanto, tal sequência lógica do surgimento dos direitos e 

consolidação da cidadania apresentada por T. H. Marshall têm sofrido algumas 

criticas, pois, conforme Nascimento (2007): 

 
[...] a relação entre o desenvolvimento do capitalismo e a 

evolução da cidadania. Nessa seqüência, a proeminência dos 
direitos civis foi indispensável à emergência do capitalismo, 
pois garantiu a liberdade de participar do mercado 
(NASCIMENTO, 2007, p. 114). 
 

 
 Nesse sentido, o pensamento de T. H. Marshall aponta para certa 

relação funcional entre a cidadania e as desigualdades sociais, onde o 

surgimento dos três direitos ocorreu harmoniosamente com as estruturas do 

capitalismo. 

 De acordo com Nascimento (2007): 

 

A postura evolucionista dos direitos tem sido considerada 
idílica e otimista quanto ao modo de instauração da cidadania, 
visto que na narrativa histórica: despreza a papel 
desempenhado pelos ciclos revolucionários do Século XVII; 
subestima o potencial dos processos revolucionários na luta 
antifeudal; aponta uma tendência em compreender o processo 
de instauração da cidadania civil em uma processualidade 
institucional e não derivada das classes trabalhadoras, que 
uma vez dotadas de um mínimo de liberdade civil, se vêem na 
condição e esforço de conquistar novos direitos 
(NASCIMENTO, 2007, p. 114). 
 

 
Sendo assim, nota-se que tal perspectiva de T. H. Marshall 

aparentemente não confere muito destaque para a participação da classe dos 

trabalhadores na consolidação da cidadania. Apesar de tais críticas, a visão de 

T. H. Marshall ainda é muito citada para compreensão das questões que 

envolvem a cidadania. Todavia, é extremamente importante ressaltar que o 

caso Inglês, descrito por T. H. Marshall, serve apenas para reflexão, pois a 

cidadania não foi construída da mesma forma em outros lugares.  
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1.2 Cidadania no Brasil 

 

De acordo com Carvalho (2006), foi após a ditadura, em 1985, que a 

democracia começou a dar seus primeiros passos no Brasil, e foi nesse 

momento que a palavra cidadania ganhou destaque nos discursos 

proclamados pelo povo, como também pelos políticos, intelectuais, jornalistas, 

grupos sindicais e associações. Todos bradavam a cidadania como se ela 

fosse um novo integrante da sociedade. Integrante este que tinha voz e vez 

que todos deveriam incorporar. 

Acreditava-se que a chegada da democracia nos espaços institucionais 

traria o acesso aos direitos que outrora pareciam distantes. Todos passaram a 

acreditar que o direito à participação das eleições poderia significar o acesso 

aos direitos a saúde, segurança, estabilidade econômica, etc. No entanto, o 

único direito que a população pode contemplar foi o que se referia à liberdade 

de expressão e à participação política por meio do voto.  

Conforme Carvalho (2006), mesmo diante dos direitos que eram 

proclamados pela recente estrutura social e política: 

 

Problemas centrais da nossa sociedade, como a violência 
urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da 
educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e 
saneamento, e as grandes desigualdades sociais e 
econômicas ou continuam sem solução, ou se agravaram, ou, 
quando melhoram, é em ritmo muito lento (CARVALHO, 2006, 
p. 08). 
 

 
 Refletindo sobre tal situação, Saes (2001) relata algumas contradições 

que passaram a coexistir no Brasil, tais como a imensa distância que havia 

entre os direitos que eram proclamados e aqueles que eram vivenciados de 

fato.  

Outro ponto importante destacado por Saes (2001) consiste:  

 
[...] numa inversão constante da ordem normal de implantação 

de diversos elencos de direitos. Assim, por exemplo, amplas 
liberdades políticas ter-se-iam instaurado em pleno Império, 
isso ocorrendo paradoxalmente numa sociedade (escravocrata) 
que negava liberdades civis elementares a escravos e a 
homens livres pobres (SAES, 2001, p. 385). 
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 Mesmo diante de tais paradoxos, o ideal de cidadania que foi cunhado 

no Brasil também aponta para desenvolvimento de alguns direitos e deveres, 

os quais abrangem a inclusão de todos em muitos seguimentos da sociedade. 

Como Souki (2006), Carvalho (2006) também cita os apontamentos que T. H. 

Marshall construiu para abarcar o nascimento da cidadania na Inglaterra, e 

alerta para a sequência lenta, porém lógica do desenvolvimento de cada direito 

neste país. Dessa forma, o autor ressalta que na Inglaterra, foi através da 

conquista da liberdade civil que se tornou possível participar dos direitos 

políticos. A partir disso, conforme Carvalho (2006), com o ingresso da classe 

operária nas decisões políticas por meio do voto, e com a criação de um 

partido voltado para os trabalhadores, tornou-se possível construir 

reivindicações em prol dos direitos sociais.  

Em se tratando do Brasil, foi só no século XX que as elites começaram a 

refletir sobre a pobreza e as desigualdades sociais, fruto da economia estável 

de 1994. Todavia, em 1980, a preocupação com a pobreza já rondava os 

discursos do Banco Mundial, voltados para a América Latina e países 

periféricos (SOUKI, 2006).  

 As classes dominantes no Brasil não questionavam as causas que 

geravam a pobreza porque não existia a ideia de interdependência entre o 

progresso da sociedade e o bem-estar da nação como um todo (SOUKI, 2006).  

Para a autora: 
 

[...] trata-se da idéia sociológica de integração, tanto no sentido 
de compartilhar interesses comuns quanto no sentido de 
percepção de integração na divisão do trabalho, ou, 
simplesmente, de uma fraca percepção do papel dos 
trabalhadores na sustentação da ordem social. No contexto da 
discussão, estaria ausente a noção de responsabilidade social 
entre as elites. Ao mesmo tempo elas demonstram grande 
sensibilidade aos problemas da pobreza e da desigualdade 
(SOUKI, 2006, p. 53). 
 

 

 Nesse sentido, os ingleses estavam empenhados em construir uma 

nação para todos e que se perpetuasse para as descendências futuras, e 

sabiam que para atingir esse objetivo deveriam propiciar o bem-estar de todos, 

favorecendo o sentimento de pertencimento nacional. Todavia, parece que no 

Brasil as elites dominantes tinham a ideia de que era apenas investir em outros 
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lugares, caso surgisse alguma dificuldade. No Brasil, durante o período 

populista não havia nenhuma intenção de universalismo, e os acordos feitos 

entre Estado, classe agrária e os grupos voltados para o avanço tecnológico 

não levavam em consideração a pobreza. Portanto, esse período, “não foi 

capaz de inspirar um sentimento de pertencimento a uma comunidade cívica 

duradoura e, menos ainda, algo que apontasse para a expansão do processo 

de inclusão social” (SOUKI, 2006, p. 54). 

 As diferenças entre a Inglaterra e o Brasil não devem ser interpretadas 

como discrepâncias, mas como dispositivos para análise. Nesse sentido, tal 

reflexão deve abarcar  “as especificidades sustentadas pelas instituições, pelas 

escolhas das elites, pelo papel do Estado e pelos padrões da cultura cívica 

existentes em determinados momentos” (SOUKI, 2006, p. 54). 

 No Brasil, durante o período varguista, os direitos sociais foram 

implantados sem haver a instituição dos direitos políticos e civis, e eram 

direcionados para os trabalhadores que tinham carteira assinada. Era uma 

espécie de cidadania regulada, termo cunhado por Santos (1977) para 

descrever a ausência de universalidade dos direitos.  

Para Souki (2006): 
 
 

Esse processo de reconhecimento dos direitos sociais vindo do 
estado, direcionado a um determinado setor da sociedade, em 
um contexto de ausência de direitos civis e políticos repete-se 
durante a ditadura Médici, quando os direitos sociais foram 
ampliados aos trabalhadores rurais (SOUKI, 2006, p. 55). 

 

 Tal ampliação dos direitos sociais caminhou ao lado da tolerância que as 

elites demonstravam para com a pobreza, que se deve, de acordo com Santos 

(2005), citado por SOUKI (2006), à noção de que a “pobreza seria o produto da 

convivência e da interdependência de dois circuitos do capital, inferior e 

superior, em uma relação complexa que perpetua a exclusão social” (p. 56). 

Isto é, tais circuitos se deram por certos motivos, dentre ao quais estão as 

distintas formas de gerir o trabalho e o consumo, como também, as 

discrepâncias de tecnologias.  
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De acordo com Souki (2006): 

 

[...] a convivência da pobreza com a riqueza no mesmo espaço 
não seria um acidente, mas um fenômeno histórico que se 
agrava com a urbanização acelerada dos países 
subdesenvolvidos, que só seria alterado com uma política de 
estado. Com tais considerações se quer dizer que a 
convivência no mesmo espaço de pobres e ricos, nesses 
países, seria exigência do próprio modelo de organização e da 
tecnologia (SOUKI, 2006, p. 56). 
 

 

 Sob tal perspectiva, já que a existência de classes pobres e classes 

ricas era uma espécie de dispositivo a serviço do funcionamento do Estado, 

torna-se complicado pensar em políticas de Estados capazes de pensar no 

bem-estar de modo geral, como no caso da Inglaterra (SOUKI, 2006). 

 Ao refletir o caso do Brasil por meio das postulações de T. H. Marshall 

sobre a Inglaterra, é possível criar dispositivos de análise para pensar na forma 

como os ingleses resolveram o problema relacionado com as desigualdades, 

como foi produtivo para a nação de modo geral, os processos de fusão 

geográfica, separação e aprimoramento funcional dos direitos, visando sempre 

o caráter de Estado-nação, que seria compatível com o sentimento de pertença 

nacional. Isso significa que não basta apenas focar os riscos potenciais 

existentes com a convivência de duas realidades tão opostas, mas na 

dificuldade de seguir com os projetos de progresso nacional diante da explícita 

exclusão de grupos que estão envolvidos nesse processo, mas não se sentem 

nem um pouco amparados e, por isso, embora se percebam pertencentes da 

nação que habitam, não se veem incluídos nos direitos e deveres bradados por 

ela (SOUKI, 2006).  

 Um ponto importante que revela a particularidade da Inglaterra diz 

respeito à educação popular que, embora fosse considerada um direito social, 

constituiu-se em um solavanco para o desenvolvimento dos demais direitos. 

Foi por meio da educação popular que os cidadãos foram informados de seus 

direitos e, assim, puderam reivindicá-los. A falta de uma educação desse tipo é 

um dos fatores que dificultam a construção de uma cidadania capaz de 

abranger todos os direitos. 
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 Vale ressaltar que o caso inglês é útil apenas para ampliar a reflexão, 

uma vez que os caminhos trilhados pela cidadania no Brasil são bem 

diferentes, como também os trajetos cunhados por outros países, tais como a 

Alemanha, França, Estados Unidos.  

Segundo Moura (2010): 

 

Imprescindível, pois, salientar que o contexto histórico, 
econômico, político e social pelo qual passava a sociedade 
britânica, no período em que a citada obra foi escrita, era 
totalmente diverso daquele vivido por outros países, 
nomeadamente, pelo Brasil. Assim, alertamos para que as 
ideias de Marshall sejam compreendidas e interpretadas, 

observando‐se essas peculiaridades, caso contrário, 
incorreremos no erro de universalizar um discurso que se 

aplica a uma especificidade(MOURA, 2010, p. 23). 
 

 
Sob tal análise, o autor ressalta que o direito social surgiu em primeiro 

plano no Brasil, diferindo-se, assim, da sequência do desenvolvimento dos 

direitos que ocorreu na Inglaterra. Entretanto, para Moura (2010), a diferença 

mais impactante refere-se ao fato de que os três direitos que fundamentam a 

“cidadania – direitos políticos, civis e sociais – foram por aquele povo 

conquistado e, para nós, doado, segundo os interesses particulares dos 

governantes de plantão (MOURA, 2010, p. 23). 

Seguindo tais análises, Saes (2001) diz que os direitos sociais tiveram 

avanços e retrocessos no decorrer da história do Brasil, e que, por vezes, 

esses direitos foram concedidos sob o viés da compensação “por dois regimes 

ditatoriais: o Estado Novo e o regime militar de 1964-1984 (o que significaria 

uma antecipação anômala da instauração de direitos sociais sobre a de direitos 

políticos)” (SAES, 2001, p. 385). 

Nesse sentido, Benevides (1994) afirma que ao serem concedidos, os 

direitos 

“deixam de ser direitos para serem alternativas aos direitos. Concessões, como 

alternativas a direitos, configuram a cidadania passiva, excludente, 

predominante nas sociedades autoritárias” (BENEVIDES, 1994, p. 07).  

Compartilhando do mesmo ponto de vista, Coelho (1990) diz que: 
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[...] direito concedido não é direito, é servidão. Nesse sentido, o 

alcance da cidadania encontrar‐se‐ia diametralmente oposto a 
qualquer concessão. Direito é o que se conquista, portanto, 

presume‐se a existência de deveres, na medida em que estes 
não emergem somente de um Estado ou de um exercício legal 
constituído/instituído. Numa sociedade onde a cidadania seja o 
objetivo maior, não é possível falar‐se em direitos sem sua 
contrapartida – os deveres (COELHO, 1990, p. 14). 
 

 

Sob tal perspectiva, Monteiro e Castro (2008) complementam dizendo 

que com o advento da Modernidade, os direitos sociais retornaram ao modo de 

relação que vigorava nas sociedades pré-modernas, na qual o senhor feudal 

deveria proteger os seus servos. As construções de algumas leis fizeram com 

que a reivindicação das camadas mais pobres pelos seus direitos fosse 

encarada como pedidos de “favores”. E a concessão de tais “favores” sociais 

passou a ocorrer mediante a abdicação dos direitos civis e políticos. Ou seja, 

para receber do Estado seus direitos sociais, “esses sujeitos deveriam abrir 

mão de alguns de seus direitos, como por exemplo, o direito ao voto, o direito à 

propriedade privada, entre outros” (MONTEIRO; CASTRO, 2008, p. 277). 

Além disso, não houve nenhuma preparação política anterior para servir 

de experiência para o Brasil, a qual pudesse apontar os caminhos para o 

comprometimento cívico. Isso fez com que o processo se tornasse ainda mais 

lento (MOURA, 2010).  

Talvez seja devido a tais fatores que muitos cidadãos não possuem 

nenhuma motivação para participar ativamente de sua cidadania.  

Para Amorim (2007): 
 
 

[...] há um número considerável de cidadãos desinteressados 
pela política, que não esperam resultados com sua participação 
ou que não sentem competência e confiança na eficácia de sua 
ação. Por outro lado, há uma minoria que busca informação e 
se interessa por política. Acredita que sua participação pode 
alterar os resultados e as decisões políticas, de modo que os 
sentimentos de autoconfiança e de eficácia pessoal estão 
associados ao alto grau de participação (AMORIM, 2007, p. 
368-369).  

 

 Tal desinteresse caminha ao lado dos direitos expostos na Constituição 

que garantem a participação integral de todos nas decisões políticas e sociais. 

A participação política se refere a movimentos coletivos ou individuais, de 
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adesão ou de resistência, que buscam intervir nas decisões do governo. De 

modo geral, a participação integral de todos os seguimentos deveria beneficiar 

o grupo social como um todo (AMORIM, 2007).  

 Na América Latina existe o Índice de Participação cidadã, que serve 

para realizar avaliações dos níveis de participação. De acordo com Amorim 

(2007), tal instrumento utiliza três indicadores: 

 

[...] 1) participação através dos canais formais e informais da 
política, incluindo partidos políticos, reuniões políticas, 
entidades sindicais, religiosas e comunitárias; 2)participação 
através da opinião pública, que envolve envio de artigos ou 
cartas a meios de comunicação a fim de expressar opiniões e 
reivindicações, fazer denúncias ou tentar solucionar problemas 
individuais ou coletivos; e 3) participação eleitoral, avaliada 
pela predisposição dos cidadãos em participar de eleições e 
referendos, de partidos políticos e audiências públicas 
(AMORIM, 2007, p. 369-370). 
 

 

 Ou seja, é dever de todo cidadão se comprometer com questões que 

afetam seu grupo social, uma vez que, longe de ser apenas a aquisição de 

direitos, também faz parte da cidadania o cumprimento de alguns deveres, tais 

como os expostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

assim como os descritos em outros documentos internacionais e nacionais 

(FERREIRA; CARRARA, 2009). 

 Contudo, de acordo com Andrade; Castro; Pereira (2012), um ponto que 

pode fomentar as reflexões em torno da dificuldade da grande parte dos 

brasileiros de assumir seus deveres de cidadão, encontra-se na tradição 

política paternalista, na qual os cidadãos aprenderam a encarar seus direitos 

como benefícios, e que devido a isso passaram a acreditar que o bom cidadão 

deve ser passivo e agradecido aos seus governantes.  

Explicitando tal análise, Andrade; Castro; Pereira (2012) salientam que 

no Brasil houve: 

 

[...] a predominância de perspectivas que conferem uma 
primazia do Estado, como ator protagonista na estruturação da 
vida social, prevalecendo assim uma concepção “estatista”, a 
qual confere ao Estado a capacidade de iniciativa e de 
condução da dinâmica sociopolítica e/ou da modernização do 
país, cabendo aos atores não estatais um papel de 
coadjuvantes destituídos de agência (ANDRADE; CASTRO; 
PEREIRA, 2012, p. 186). 
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Sendo assim, os ideais de servidão cunhados pelo Estado-nação 

repercutiram na construção da cidadania. No entanto, parece que toda essa 

servidão foi sendo construída aos poucos, e talvez alguns acontecimentos 

tenham sido cruciais para isto. Como, por exemplo, as batalhas travadas para 

conquistar os direitos, as quais ocorreram dentro do espaço físico e político do 

Estado-nação. As reivindicações eram de cunho nacional, então os cidadãos 

que participavam dessa luta eram impulsionados a assumir, pouco a pouco, um 

sentimento de pertencimento nacional. Portanto, as pessoas começaram a 

assumir com maior veemência o título de cidadão a partir do memento em que 

estabeleceram um sentimento de pertencimento nacional. Foi daí que surgiu a 

ideia de lealdade vinculada ao Estado, como também a noção de identidade 

nacional (CARVALHO, 2006).  

 Carvalho (2006) relata, ainda que: 

 

As duas coisas também nem sempre aparecem juntas. A 
identificação à nação pode ser mais forte do que a lealdade ao 
Estado, e vice-versa. Em geral, a identidade nacional se deve a 
fatores como religião, língua e, sobretudo, lutas e guerras 
contra inimigos comuns. A lealdade ao Estado depende do 
grau de participação na vida política. A maneira como se 
formaram os Estados-nação condiciona assim a construção da 
cidadania. Em alguns países, o Estado teve mais importância e 
o processo de difusão dos direitos se deu principalmente a 
partir da ação estatal. Em outros, ela se deveu mais à ação dos 
próprios cidadãos (CARVALHO, 2006, p. 12). 

 

Tal identificação nacional e lealdade ao Estado refletem diretamente na 

construção do que passou a ser entendido por cidadania. Além disso, o autor 

relata que devido aos avanços no sistema capitalista, que transcendiam as 

fronteiras entre os países, a soberania do Estado foi fortemente afetada, 

repercutindo em muitas alterações no sentimento de pertença nacional. Ao 

diminuir a ação do Estado, foram acarretados prejuízos nas esferas “dos 

direitos políticos e sociais. Se os direitos políticos significam participação no 

governo, uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do 

direito de participar” (CARVALHO, 2006, p. 13).  

Sobre tal questão, faz-se relevante apontar algumas concepções que 

abordam acerca dos atravessamentos entre a nacionalidade e a cidadania. 
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Para Moura (2010), a nacionalidade pode ser caracterizada pelas relações que 

são estabelecidas entre uma pessoa e um Estado, e, a cidadania, por sua vez, 

estaria mais voltada para a participação de todos nos direitos proclamados por 

um país. Ou seja, nessa perspectiva, a nacionalidade se refere a uma espécie 

de passividade em relação ao governo, enquanto que a cidadania seria uma 

inclusão de todos nos seguimentos civis, sociais e políticos.   

Entretanto, existem outros estudos que não interpretam a cidadania 

alheia ao nacionalismo. Segundo Bastos (2002), nacional pode ser entendido 

por “aquela pessoa vinculada a um Estado ou em virtude do jussanguinis, ou 

em virtude do jus solis. […] A cidadania implica a nacionalidade, na medida em 

que todo cidadão é também nacional” (BASTOS, 2002, p. 80). 

Nessa perspectiva, a cidadania poderia ser interpretada como os direitos 

e deveres que o indivíduo assume perante seu país, enquanto que a 

nacionalidade, segundo Moura (2009), estaria mais voltada para ao “vínculo 

político do individuo a um determinado Estado, sendo, por vezes, apolítica” 

(MOURA, 2009, p. 56). Ou seja, é possível pertencer a um espaço político, 

assumir o status de nacionalidade, mas não comungar dos direitos e deveres 

circunscritos por aquele lugar. No entanto, o inverso pode ser considerado um 

paradoxo, uma vez que quando há inclusão nos direitos e deveres 

proclamados por um país, é comum também existir o caráter de nacionalidade 

incutido neste processo. Conforme Andrade (1993), “a cidadania ‘exprime uma 

dimensão jurídica de nacionalidade’, pois no centro de sua definição 

encontram-se os direitos e obrigações do indivíduo perante o Estado-nação” 

(ANDRADE, 1993, p.69). 

Em contrapartida, existem outros estudos que apontam um viés da 

cidadania que transcende o nacional, ou seja, uma concepção internacional do 

exercício cidadão. Sob tal percepção, o vínculo entre cidadania e nação sofre 

alguns abalos, os quais repercutem numa ampliação universal do caráter 

cidadão.  

 Moura (2009) afirma que: 

 
Nesse caso, por exemplo, podemos citar o direito de qualquer 
pessoa, independente da nacionalidade, participar ativamente 
da vida pública da comunidade em que vive, bem como o 
direito de imigração, ambos previstos na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, adotada pela Organização das Nações 
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Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948 (MOURA, 2009, p. 
57). 

 

 Nesse sentido, ocorre uma limitação no poder do Estado frente aos 

direitos humanos referentes ao seu espaço político, uma vez que, de acordo 

com Triggiane (2007), tal universalização desses direitos repercute em uma 

“contradição entre os direitos humanos que são universais, uniformes e 

definidos globalmente e as identidades sociais que, por sua vez, são 

particulares e territorialmente definidas” (TRIGGIANE, 2007, p. 438). É tal 

aspecto cultural, territorial e particular que fundamenta a hipótese de que antes 

de reivindicar posturas cidadãs internacionais, faz-se necessário analisar os 

processos que atravessam o sentimento de pertencimento local e a cidadania. 

Sendo assim, para aprofundar tal estudo, serão apresentados alguns 

apontamentos que perpassam o sentimento de pertencimento à nação 

brasileira e a inclusão de todos sob a ótica cidadã.  

 

1.3 A cidadania e sentimento de pertencimento à nação brasileira  

 

Fundamentando-se na concepção de que a cidadania pode ser 

entendida como uma espécie de inclusão de todos nas esferas sociais e 

políticas de um espaço específico, verifica-se a pertinência de se refletir acerca 

do sentimento de pertencimento que é atribuído a tal espaço. Isto porque, 

acredita-se que, antes de pensar nas posturas cidadãs globais - as quais dizem 

respeito ao sentimento de pertencimento a um espaço universal - seria 

interessante analisar o fazer cidadão frente ao sentimento de pertencimento 

referente a uma esfera mais territorial, particular, ou seja, circunscrito em um 

lugar específico, em uma nação, e, por fim, em um planeta de modo geral.  

Sabe-se que atualmente é muito complicado afirmar que algo é 

particular, uma vez que a globalização atravessa uma série de questões 

culturais, econômicas e políticas que compõem as sociedades 

contemporâneas. Todavia, acredita-se que o global entra em contato com o 

específico e participa dialogicamente da construção do particular.  

Acerca de tais aspectos da globalização, assevera Hall (2011) que esta 

se refere: 
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[...] àqueles processos, atuantes numa escala global, que 
atravessam fronteiras regionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de 
espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em 
experiência, mais interconectado (HALL, 2011, p. 67). 
 

 

 A partir de tal concepção, percebe-se que praticamente todos os 

fenômenos sociais, culturais, econômicos, políticos, como também o 

sentimento de pertencimento, podem ser entendidos como construções 

mediadas simultaneamente por fronteiras muito tênues entre o global e o 

individual.  

Sentimento de pertencimento se refere a uma gama de 

compartilhamentos de experiências, afinidades, expectativas individuais e 

coletivas, que participam do quanto cada sujeito vai ou não se sentir parte 

daquele determinado grupo. Conforme os estudos de Bonnemaison (2002) 

sobre tal questão: “A correspondência entre o homem e o lugar, entre uma 

sociedade e sua paisagem, está carregada de afetividade e exprime uma 

relação cultural no sentido amplo da palavra” (BONNEMAISON, 2002, p. 91). 

Portanto, o sentimento de pertencimento repercute no quanto cada 

sujeito vai ou não se envolver nas questões sociais, comunitárias ou culturais 

circunscritas em seu espaço territorial.  

De acordo com Sousa (2010): 
 

 
Atente-se para o fato de que, se é instigante reconhecer a 
atualidade da temática do sentimento de pertencimento – o 
mesmo podendo ser aplicado às da inclusão e da emancipação 
– é instigante indagar sobre o que a motiva e, sobretudo, sobre 
o que objetiva o pertencer no contexto de uma sociedade tão 
desigual quanto globalizada e que ao mesmo tempo está em 
sua causa e é a sua busca. Pertencer a quê? Incluir-se no 
quê? Enraizar-se onde? Essas são indagações importantes, 
fazendo pressupor que a necessidade da busca do 
pertencimento é tão complexa como a da objetivação que 
fundamenta essa mesma necessidade (SOUSA, 2010, p. 31). 

 
 

 Nesse sentido, entende-se que a investigação de tal sentimento 

possibilita a compreensão de questões que apontam as formas como cada um 

se compromete com fenômenos sociais e locais. Entretanto, nota-se que ainda 
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é muito comum aceitar com naturalidade ou, pelo menos, não construir 

reflexões sobre a emoção, o carinho e o respeito que são dedicados para com 

o Brasil. Parece que a letra composta por Joaquim Osório Duque Estrada e a 

música de Francisco Manuel da Silva refletem tão perfeitamente o sentimento 

de pertencimento nacional, que não merecem nenhuma espécie de 

questionamento. No entanto, sabe-se que a construção do Hino Nacional 

Brasileiro é repleta de interesses políticos de épocas específicas. Em especial, 

destaca-se o período de consolidação da República, onde a falta de aceitação 

pública fez com que os republicanos construíssem alguns dispositivos 

simbólicos para instaurar o novo regime e diminuir a hostilidade popular que 

crescia pela República. Isto é, notou-se a necessidade de criar “símbolos da 

nova República, procurando ganhar por meio destas formas visuais — ou 

sonoras — uma população que, em sua maioria, era analfabeta” (JURT; 2012, 

p. 502).  

 As tramas históricas que culminaram no surgimento do sentimento 

atribuído para os símbolos nacionais foram cunhados com o objetivo de 

sensibilizar o povo brasileiro, contribuindo para atingir as metas políticas de tal 

época (CARVALHO; 2006). 

 De acordo com Jurt (2012): 

 

Aos símbolos nacionais cabe uma função central, uma vez que 
visualizam de modo marcante os valores e os conteúdos da 
autodefinição política de uma comunidade, através dos quais 
os cidadãos conhecem e reconhecem sua identidade política. 
Por intermédio destes símbolos onipresentes e facilmente 
identificáveis, “formam-se as almas”, para retomar uma 
expressão do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho 
(JURT, 2012, p. 471). 

 

Contudo, de início, é pertinente ressaltar que para ser construído um 

sentimento de pertencimento nacional, inicialmente o Brasil teve de se unificar 

como nação. Isso porque, antes do estabelecimento do domínio português, no 

término da época colonial, o Brasil era apenas um arquipélago de capitanias, 

desprovido de referências política e econômica. Apenas as poucas capitanias 

que existiam no sul estavam sob a soberania do vice-rei, que residia no Rio de 

Janeiro. Lisboa controlava todos os demais segmentos. Os capitães-mores, 

que exerciam poder sob as vilas existentes nas capitanias, nem sempre 
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respeitavam as ordens dos governadores, também conhecidos como capitães-

generais. Aqueles que residiam na capitania de Minas Gerais, sobretudo os 

poetas, militares e juristas, guerreavam a favor da independência em 1789, 

mas não se intitulavam de brasileiros, e sim de americanos ou mineiros. 

Lutavam pela independência de sua localidade, e não da pátria como um todo. 

A revolta de 1817, que ocorreu em Pernambuco, também possuía tais 

objetivos. Em tal período, “o Brasil já fora promovido a Reino Unido a Portugal 

e Algarves. Mesmo assim, quando os rebeldes falavam em pátria e patriotas, e 

eles o faziam com freqüência, era a Pernambuco que se referiam e não ao 

Brasil” (CARVALHO, 2006, p. 76). 

Os símbolos que eram construídos, hinos, bandeiras, leis, etc, não 

estabeleciam nenhum vinculo com o Brasil de modo geral. O solo brasileiro não 

passava de uma simples província, um conjunto de capitanias.  

Para Jurt (2012) a: 
 

 

[...] elite estava convencida de que era em primeiro lugar pelas 
estruturas estatais que se poderia construir certa unidade da 
nação, daí também a importância dos símbolos do Estado, que 
deveriam exprimir esta unidade ou, antes, contribuir para criá-la 
(JURT, 2012, p.486) 
 
 

 Complementado tal perspectiva, Carvalho diz que todas as 

manifestações que ocorriam sempre giravam em torno dessa ideia, a qual 

direcionava todo sentimento de pertença apenas para o espaço da província. 

No âmbito nacional, o único sentimento em comum estava voltado para a 

repulsa dos portugueses e de outros estrangeiros. Durante as rebeliões 

“regenciais localizadas em cidades, a principal indicação de brasilidade era o 

nativismo antiportuguês, justificado pelo fato de serem portugueses os 

principais comerciantes e proprietários urbanos” (CARVALHO, 2006, p. 77).  

 Portanto, foram as batalhas contra os estrangeiros, como foi o caso da 

resistência formada contra os holandeses, na época colonial, em Pernambuco, 

que fomentaram os primeiros sentimentos de pertencimento nacional, que 

inicialmente estava voltado apenas para localidades específicas. No decorrer 

da guerra contra os paraguaios, alguns pintores vinculados ao império fizeram 

algumas obras representando as experiências vivenciadas durante a luta com 

os holandeses, com o objetivo de fabricar ícones para descrever as tentativas 
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de independência da pátria. Todavia, isso se deu muito tempo depois dos 

acontecidos. Para Carvalho (2006), foi durante as batalhas contra os 

paraguaios que começou a se constituir uma espécie de identidade brasileira. 

 Nessa perspectiva, de acordo com Miranda e Freitas (2013): 
 

Partimos, ainda, do pressuposto teórico de que estamos diante 
de uma construção social, uma produção de sentidos sobre “a 
nação”, uma elaboração complexa, produzida histórica e 
culturalmente, em movimento dinâmico de representações e 
apropriações de estórias, memórias e imagens (MIRANDA; 
FREITAS, 2013, p. 146). 
 

 

 Portanto, tal reflexão sempre precisa considerar o contexto social e 

cultural que envolvia tais acontecimentos. Conforme Carvalho (2006), no 

período da independência, surgiram certas expressões que já apontavam para 

a formação de um sentimento nacional. Dentre algumas publicações na mídia 

da época, Carvalho (2006), ressalta apenas duas: 

 
Um foi publicado na Semana Ilustrada em 1865, sob o título: 
"Brasileiros! Às armas!". Nele o Brasil é representado por um 
índio sentado no trono imperial, tendo às mãos a bandeira 
nacional” (p. 79). O índio recebe a vassalagem das províncias, 
personificadas por guerreiros romanos. A palavra "brasileiro" 
indica com clareza o tipo de identidade que se procurava 
promover, e a vassalagem das províncias mostra que agora um 
valor mais alto se apresentava, acima das lealdades e dos 
patriotismos localistas. O outro, também da Semana Ilustrada, 
e de 1865, é ainda mais revelador. Representa a despedida de 
um voluntário, a quem a mãe entrega um escudo com as 
armas nacionais junto com a advertência, atribuída às mães 
espartanas, de que só regresse da guerra carregando o escudo 
ou deitado sobre ele. Baseado em fato real, passado em Minas 
Gerais, o cartum revela com nitidez o surgimento de uma 
lealdade que se sobrepõe à lealdade familiar. O texto que 
acompanha o quadro reproduz os versos do Hino da 
Independência: "Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil." 
Pela primeira vez, o brado retórico de 1822 ("Independência ou 
morte!") adquiria realidade concreta, potencialmente trágica 
(CARVALHO, 2006, p. 79). 
 

 

 Além disso, os poetas da época contribuíram muito para o nascimento 

do sentimento de pertença nacional, como também as diversas composições 

musicais que expressavam as vivências do período da guerra. Dessa forma, 

tentava-se sensibilizar a população em prol dos objetivos políticos da época.  
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Os conteúdos das poesias e das canções giravam em torno do amor pela 

pátria e das lutas mortais para protegê-la. Carvalho (2006) cita uma canção 

que diz “Mamãe, sou brasileiro/ E não hei de sofrer." De Santos, São Paulo, há 

outra mais explícita: "Mamãe, eu sou brasileiro/ E a pátria me chama para ser 

guerreiro” (CARVALHO, 2006, p. 79).  

 Foi dessa forma que o sentimento de fidelidade voltada para a pátria 

acabou sendo vinculada ao amor materno, o qual, mesmo reconhecido como 

maior e mais forte, deveria ceder seu lugar para a paixão pela pátria mãe.  

 Foram muito poucos os acontecimentos que conseguiram repercutir tão 

fortemente no nascimento do sentimento de pertença nacional depois da 

guerra. Nem mesma a proclamação da República teve muito impacto no 

sentimento patriota.     

          De acordo com Carvalho (2006):  

 

Havia um movimento Republicano em organização desde 
1870, mas que só tinha alguma importância em São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais. Atingia apenas setores da elite, 
sobretudo cafeicultores irritados com a abolição da escravidão, 
e da classe média urbana, médicos, professores, advogados, 
jornalistas, engenheiros, estudantes de escolas superiores, e 
militares. Além disso, o ato da proclamação em si foi feito de 
surpresa e comandado pelos militares que tinham entrado em 
contato com os conspiradores civis poucos dias antes da data 
marcada para o início do movimento (CARVALHO, 2006, p. 
80). 

 
 
 Diante disso, percebe-se que tudo aconteceu de forma tão vinculada aos 

interesses apenas de alguns, que Carvalho (2006) fez uso de uma expressão 

de Aristides Lobo para relatar o espanto de todos diante da proclamação. 

Aristides Lobo dizia que os cariocas “assistira bestializado, isto é, bestificado, 

atônito, aos acontecimentos, sem entender o que se passava, julgando tratar-

se de parada militar” (CARVALHO, 2006, p. 81). Portanto, as pessoas não 

fizeram grandes movimentos para bradar tal acontecimento histórico. Não se 

defendiam nem a República nem a Monarquia, tudo parecia muito distante da 

vida da população de modo geral. Foi no decorrer do mandato de marechal 

Floriano Peixoto (1892-95) que o povo se mobilizou com mais força, todavia, 

seu governo “adquiriu conotação nativista antiportuguesa e foi eliminada 
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quando se consolidou o poder civil sob a hegemonia dos Republicanos 

paulistas” (CARVALHO, 2006, p. 81).  

 Nesse sentido, a República continuou impulsionando muito mais o 

sentimento de pertença a uma província do que a uma nação. Devido à adesão 

ao modelo federalista, provindo dos norte-americanos, houve rumores de uma 

espécie de segmentação da nação, pois, sob tal viés federalista assumido na 

República, os interesses se voltavam apenas para os Estados.  

 Mesmo diante da guerra civil e outras dificuldades para se estabelecer, 

não houve fragmentação geográfica na nação. Entretanto, a República não 

contribuiu para a consolidação de um sentimento nacional.  

Para Carvalho (2006): 

 

Pelo contrário, os movimentos populares da época tiveram 
quase todas as características anti-republicanas. Tal foi o caso, 
por exemplo, da revolta de Canudos. Movimento messiânico, 
por excelência, foi também abertamente monarquista, mesmo 
que por motivações religiosas e tradicionalistas. O combate aos 
rebeldes de Canudos, vistos equivocadamente como ameaça à 
República, despertou certo entusiasmo jacobino no Rio de 
Janeiro. Mas todo o episódio foi um equívoco trágico, conforme 
denunciou Euclides da Cunha em Os Sertões. O Exército 
nacional massacrou os crentes com tiros de canhões Krupp. 
Outro movimento messiânico, o do Contestado, também teve 
caráter monarquista. Os rebeldes lançaram manifesto 
monarquista e escolheram um fazendeiro analfabeto como seu 
rei. Como os crentes de Canudos, foram massacrados ao final 
de três anos de luta contra tropas do Exército. Sua rendição 
final se deu em 1915 (CARVALHO, 2006, p. 81-82). 

 

 Nesse sentido, grande parte do povo brasileiro, composta em sua 

maioria por pobres, mulatos ou negros, ainda defendiam a monarquia. Os 

movimentos contrários à vacinação, que era imposta pelo governo republicano, 

agravaram ainda mais o sentimento de repulsa voltado para a nova ordem. 

Além disso, muitos capoeiras foram apreendidos pela polícia republicana, por 

ter lutado a favor da Monarquia.  

 Todos esses acontecimentos fizeram com que os adeptos a República 

começassem a construir ícones nacionais e personagens “salvadores” do novo 

regime, com o intuito de apaziguar a situação. Algumas alterações foram 

realizadas na bandeira do Brasil, permanecendo alguns formatos imperiais, 

como o desenho e as cores. Todavia, “a mudança do hino nacional foi 



44 

 

 

 

impedida por reação popular. Graças à guerra contra o Paraguai, bandeira e 

hino já tinham adquirido legitimidade como símbolos cívicos” (CARVALHO, 

2006, p. 82). 

  Sob a perspectiva de Carvalho (2006), existem algumas interpretações 

da história do Brasil que apontam que em relação aos personagens criados 

pela República, Tiradentes foi o que conseguiu agradar a população de modo 

geral, pois era um mineiro envolvido nas revoltas de 1879, que mais se 

aproximava do perfil da população. As obras artísticas que o apresentavam 

com certa semelhança com Jesus Cristo ajudaram a criar uma aclamação 

pelos seus atos. Por sua vez, Deodoro, Floriano e Benjamin Constant não 

conseguiram ser aceitos por muito tempo pela população.  

 Portanto, até meados dos anos 30, o sentimento de pertença nacional 

não era muito bem assumido por todos. As decisões políticas eram tomadas 

apenas pelos republicanos convictos. Grande parte da população não podia 

participar da política vigente e, por isso, por vezes se manifestava contra o 

governo. A inclusão do povo na nação, que é um dos principais fundamentos 

da cidadania, não era cogitada com muito comprometimento. 

 Diante das discussões levantadas até o presente momento, pode-se 

dizer que o sentimento de pertencimento a uma nação ou a qualquer outro 

espaço geográfico apenas se estabelece quando todos se sentem inclusos nas 

lutas, vitórias, derrotas e conquistas daquele lugar. Sendo assim, se a 

cidadania pode ser pensada como uma espécie de inclusão social torna-se 

relevante considerar as tramas que atravessam o sentimento de pertencimento 

de um lugar e, desse modo, refletir acerca das maneiras como a escola pode 

apoiar-se e incentivar tal sentimento para construir práticas cidadãs focadas na 

realidade de cada lugar. 
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2. INSTITUIÇÃO ESCOLAR, COMUNIDADE E CIDADANIA 

  

           No capítulo anterior foram apresentados os vieses do conceito de 

cidadania e do sentimento de pertencimento que tal pesquisa se fundamenta. 

Nesta segunda parte serão discutidas as tramas que existem entre a cidadania 

e a escola, com o intuito de refletir acerca de que espécie de cidadania a 

escola está comprometida em construir e, dessa forma, pensar nos encontros e 

desencontros que ocorrem entre a escola e a comunidade, a qual é o território 

onde a cidadania pode ou não se consolidar.    

           Utilizou-se nesse capítulo os estudos de Perrenoud (2005), Patto (2003), 

Klein e Pátaro (2008), Freire (2001), Freire (1987), entre outros.  

 

2.1 Cidadania e Escola 

 

 Se atualmente é pregado que a escola deve ensinar para a cidadania, 

em contrapartida é relevante considerar qual é o perfil dessa escola, quais são 

suas raízes e, principalmente, que espécie de cidadania está incutida nos 

papeis assumidos pelo sistema educacional desde outrora. Seria leviano que 

as expectativas que são delegadas à escola não considerassem as teias 

históricas que a mesma tece com a sociedade na qual está inscrita. Isto é, 

seria um pouco contraditório exigir que a escola se tornasse a redentora de 

princípios e valores que a própria sociedade menospreza ao longo da história.  

Para tal questão ficar mais clara e como a escola sempre esteve em 

consonância com os ideais de cada época, faz-se pertinente refletir acerca de 

algumas de suas primeiras raízes históricas de acordo com as teorias de Patto, 

(2003) e Perrenoud (2005). 

De início, pode-se dizer que a educação é uma das bases fundamentais 

de todas as sociedades. Segundo Freire (1979), a educação é produzida pelo 

homem com o objetivo de superar sua inconclusão, seu inacabamento, uma 

vez que ele é o único animal capaz de refletir sobre sua existência e, assim, 

compreender que sempre pode ser mais, ou seja, que é um ser inacabado que 

constantemente se lança para o futuro em busca de sua suposta conclusão. É 
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por isso que o homem cria estratégias educacionais para se modelar e, com 

isso, alcançar seus ideais. 

Portanto, percebe-se que os processos educacionais são construídos no 

cerne de cada sociedade, com o objetivo de atingir aquilo que cada uma supõe 

ser o melhor para o seu futuro. Pode-se dizer que a sociedade estabelecida na 

Primeira República (1889-1930) tinha como meta o lema positivista da ordem e 

progresso. Para atingir tal objetivo sem ter problemas com aqueles que 

poderiam contradizer seus ideais, isto é, para instalar a ordem nesse trajeto 

rumo ao progresso, a sociedade estabeleceu instituições disciplinares para 

organizar a vida de seus membros. Desvinculada do modo de controlar por 

meio de castigos físicos, a sociedade que passava pela transição do século 

XVIII para século XIX, passou a utilizar métodos mais sutis para atingir seu 

objetivo. Foi nesse momento que as normas disciplinares foram instituídas com 

mais veemência para controlar a vida pública (PATTO, 2003).    

Patto (2003) ressalta, ainda, que, 
 
 

A partir desse período da história republicana brasileira a 
educação escolar e suas ciências auxiliares – a Biologia e a 
Psicologia – começaram a ser difundidas, tendo em vista a 
formação de cidadãos exemplares com base num conceito de 
normalidade plantado por médicos e educadores da época. 
Normal é quem trabalha e obedece. Normal é quem não 
protesta, não reivindica e colabora com a ordem estabelecida. 
Tudo que se afaste disso é rotulado como patologia. Por 
quem? Por cientistas, sobretudo juristas, médicos (higienistas, 
psiquiatras, pediatras) e educadores, entre os quais estavam 
os primeiros porta-vozes dos conhecimentos produzidos pela 
psicologia (PATTO, 2003, p. 35).   
 

 
Complementando tal percepção, de acordo com Young (2007), na 

década de 1970, a escola era pensada como um instrumento a serviço do 

capitalismo na missão de preparar a classe trabalhadora. Já na década de 

1980 e 1990, os ideais pós-modernistas e pós-estruturalistas à falência do 

comunismo na Europa ocidental, culminaram para o descrédito do marxismo e 

de outras correntes que criticavam o capitalismo, e fundamentaram novas 

reflexões acerca da escola.   

Um dos pensadores que influenciou muito nas reflexões sobre a escola 

foi Michel Foucault, filósofo francês. Em um de seus livros, Foucault (1995) 
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teceu uma relação entre hospitais, prisões, asilos e escola, postulando que a 

vigilância e o controle são os principais fundamentos que regem tais 

instituições. Para Foucault (1995), as escolas “disciplinavam alunos e 

normatizavam o conhecimento em forma de disciplinas escolares” (YOUNG, 

2007, p. 1290). Contudo, Foucault (1995) dirigia suas reflexões mais para 

outros cientistas sociais, por isso não recebeu muito crédito nas discussões 

das autoridades políticas (YOUNG, 2007). 

 Ao obedecer tal imperativo de disciplinar para conquistar a ordem e o 

progresso, a escola acompanhou a lógica da sociedade da época, isto é, 

passou a se comprometer mais com o avanço econômico do que com a 

transformação das desigualdades sociais que persistiam. Na verdade, diante 

de tais aspectos históricos, cabe fazer o seguinte questionamento: como a 

escola poderia incitar reflexões revolucionárias se os fundamentos que a 

sustentam são provenientes de uma sociedade que carrega uma tradição 

histórica de não se preocupar com nada além do progresso econômico da 

nação? 

Perrenoud (2005) alega que: 

 

Um sistema educacional não pode ser muito mais virtuoso que 
a sociedade da qual extrai sua legitimidade e seus recursos. Se 
nossa sociedade é individualista, se nela todos vivem fechando 
os olhos às injustiças do mundo, limitando-se a tirar o corpo 
fora, é inútil exigir da escola que professe valores de 
solidariedade que a sociedade ignora ou escarnece no dia-a-
dia em suas mídias, em sua vida política, naquilo que se passa 
nos estádios, nas empresas, nos bairros (PERRENOUD, 2005, 
p.10). 

 
 Ou seja, demandar à escola toda a responsabilidade de educar para a 

cidadania, sem haver um comprometimento que transcenda os seus muros, 

parece uma atitude um pouco contraditória. Perrenoud (2005) aponta que para 

haver uma transformação social significativa é necessário deixar de exigir um 

posicionamento apenas da escola e começar a reivindicar mudanças em outros 

setores. A escola não alcançará grandes vitórias se outras áreas não se 

engajarem na mesma direção, isto é, é preciso incitar transformações nos 

setores de “emprego, imigração, urbanismo, segurança, divisão das riquezas, 
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acesso à saúde, seguridade, relações norte-sul, estatuto das minorias, sistema 

judiciário e penal, etc” (PERRENOUD, 2005, p. 11).  

 Todavia, o autor aponta ainda que ao acreditar na força inicial que a 

escola desempenha nesse processo, é necessário se atentar para as 

dificuldades que serão confrontadas, como também para o arsenal de fatores 

que se atravessam mutuamente, tais como a construção do conhecimento, as 

estratégias “pedagógicas, a avaliação, a participação dos alunos, o papel das 

famílias na escola, o grau de organização da escola como uma comunidade 

democrática e solidária” (PERRENOUD, 2005, p. 11).  

 Para atingir tais conquistas, a escola deve favorecer a construção do 

conhecimento e não apenas a transmissão do mesmo, de modo que o alunato 

saiba procurar informações fidedignas, selecionar as mais pertinentes e 

argumentar suas ideias. Além disso, Perrenoud (2005) acrescenta que a 

construção do saber deve desencadear na razão e no respeito a todo e 

qualquer tipo de diferença. Isso porque o saber científico deve contribuir para 

compreensão do mundo através da inteligência e não por meio da imposição 

agressiva.  

De acordo com Perrenoud (2005): 

 

Para desenvolver a cidadania, é preciso visar a uma cultura 
científica, em vez de uma acumulação de conhecimentos 
fragmentados; o desenvolvimento de uma postura reflexiva e 
de uma ética da discussão, em vez da submissão à autoridade 
da ciência ou do professor; a formação duradoura, em vez do 
estímulo à "decoreba" para se sair bem nos exames, os quais 
valorizam a quantidade de conhecimentos restituídos, e não a 
qualidade de sua apropriação (PERRENOUD, 2005, p. 12). 
 

 

 Sendo assim, tais movimentos demandam a construção de saberes 

embutidos na vida e não apenas na academia, como também no 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas capazes de enfatizar os preceitos 

e valores que fundamentam a democracia e o comprometimento social 

(PERRENOUD, 2005). Além disso, o mesmo autor aponta, também, que não 

adianta apenas dizer o que deve ser feito, é preciso se comprometer com o que 

é dito. A escola afirma “que deseja desenvolver a razão, mas vai acumulando 

as aprendizagens que preparam para os estudos longos. Ela diz que deseja 

educar, mas passa o tempo todo a instruir” (PERRENOUD, 2005, p. 12). 
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 A introdução de temáticas acerca da cidadania no âmbito escolar pode 

contribuir para reflexões sobre a democratização do ensino. Isto é, a escola 

abriu as portas para todos, mas será que o acesso à construção do 

conhecimento também está disponível a todos? Tal pergunta encontra 

vestígios de possíveis respostas quando se depara com relatos de alunos que 

não acham sentido prático naquilo que estudam tão arduamente durante anos 

na escola (KLEIN, PÁTARO, 2008).  

 Parece que o vínculo entre escola e vida real nem sempre caminham na 

mesma direção Já que a escola pode ser vista como o dispositivo inicial para 

construir cidadãos reflexivos, seria pertinente que ela também tentasse 

estabelecer uma consonância entre o que é discutido em sala de aula com as 

questões que são pertinentes para aquele alunato, o qual reside em um 

determinado espaço físico, circunscrito por determinadas situações chaves 

(KLEIN, PÁTARO, 2008).  

 Se a cidadania passa pelo sentimento de pertencimento a um lugar, o 

qual conduz a assumir certos direitos e deveres, pode-se supor que a 

construção de cidadãos reflexivos atravessa a necessidade de sempre 

considerar o contexto histórico e social do lugar onde se objetiva despertar o 

exercício da cidadania (KLEIN, PÁTARO, 2008).    

 De acordo com Freire (2001), a educação deveria assumir como missão 

a construção de seres críticos, capazes de se posicionarem ativamente diante 

de sua realidade social.  

‘ Segundo Freire (2001): 

 

Para o educador progressista coerente, o necessário ensino 
dos conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” 
da realidade. Ensina-se a pensar certo através do ensino dos 
conteúdos. Nem o ensino dos conteúdos em si, ou quase em 
si, como se o contexto escolar em que são tratados pudesse 
ser reduzido a um espaço neutro em que os conflitos sociais 
não se manifestassem, nem o exercício do “pensar certo” 
desligado do ensino dos conteúdos (...) enquanto numa prática 
educativa conservadora competente se busca, ao ensinar os 
conteúdos, ocultar a razão de ser de um sem-número de 
problemas sociais, numa prática educativa progressista, 
competente também, se procura, ao ensinar os conteúdos, 
desocultar a razão de ser daqueles problemas. A primeira 
procura acomodar, adaptar os educandos ao mundo dado; a 
segunda, inquietar os educandos, desafiando-os para que 
percebam que o mundo dado é um mundo dando-se e que, por 
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isso mesmo, pode ser mudado, transformado, reinventado (...) 
(FREIRE, 2001, p. 29-30). 
 

 
Compartilhando de tal perspectiva de Freire (2001), Klein & Pátaro 

(2008) relatam que tais premissas não surgirão por meio da inclusão na grade 

escolar de uma disciplina voltada especificamente para discutir questões sobre 

a cidadania. Confrontar-se-ia com o mesmo equívoco apontado por Perrenoud 

(2005), isto é, não adianta dizer algo, mas não acreditar e nem tão pouco lutar 

por aquilo que foi dito. Nesse sentido, Klein & Pátaro (2008) defendem uma 

escola em consonância com a diversidade histórica e social de cada espaço, a 

qual auxilie na construção de cidadãos comprometidos com as questões que 

lhes dizem respeito, pois são essas as situações que os cercam. 

 

2.2 A formação escolar para uma cidadania bancária  

 

 Como visto no seguimento anterior, além da tradição de desempenhar 

um ensino alheio ao contexto social do educando e por muitas vezes dizer uma 

coisa e fazer outra, a escola também carrega uma tradição histórica de não 

construir uma metodologia pedagógica capaz de conduzir o educando a 

produzir dialogicamente o conhecimento. Em vários momentos da história da 

educação, a escola se colocou como a detentora do saber, o qual os 

educandos recebiam como “doação”. Para expressar tal situação, Paulo Freire 

utilizou o sintagma educação bancária para se referir à prática educacional de 

narrar e dissertar seus conteúdos, favorecendo, dessa forma, o ato de apenas 

instruir, oferecer o conhecimento ao educando. Isso significa que na educação 

bancária o docente é o principal depositador de conhecimentos, enquanto que 

os discentes não passam de depositários, isto é, receptores passivos do que 

lhe é depositado.  

Conforme Freire (1987): 

 

Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem 
para serem colecionadores ou fichadores das coisas que 
arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os 
homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora 
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da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educador 
e educandos se arquivam na medida em que, nesta destorcida 
visão da educação, não há criatividade, não há transformação, 
não há saber (FREIRE, 1987, p. 58).  
 

 

 Assim sendo, nesse tipo de educação, o que se espera do aluno é uma 

completa e absoluta atenção em tudo que o professor disser e, principalmente, 

que tudo seja assumido como verdade suprema. Para Freire (1987), quando o 

educador se coloca na posição de dono do saber e enquadra o educando na 

caixa da falta pertinente de conhecimentos , o processo de busca que constrói 

o conhecimento é vetado. É dessa forma que se cria a premissa que rege a 

crença de que o educando bom é aquele que “assiste” à aula em silêncio, 

sentado em sua carteira. Aqueles que se levantam, discordam, contradizem, 

debatem, apresentam ideias contrárias são vistos como problemáticos e que 

precisam “entrar na linha”. 

A escola caminhou por muito tempo seguindo tal premissa, e talvez seja 

por isso que ela ainda apresenta muita dificuldade de se libertar dessa lógica 

alienante e alienadora. É o conhecimento científico que rege os depósitos que 

o educador descarrega no educando, e todos que não assumem tal saber 

como supremo não são levados a sério (FREIRE, 1987; PATTO, 1984).  

Tal conteúdo foi selecionado para os depósitos pelo fato de que foi ele 

que acelerou exponencialmente o tão valioso “progresso” exaltado pela classe 

dominante. Desde então, o saber científico foi colocado em lugar de destaque, 

enquanto que o conhecimento que era produzido nos demais espaços sociais, 

o qual se diferenciava dos ambiciosos propósitos do saber que leva ao 

“progresso” do país, foi sufocado por ser considerado ineficaz (BAREMBLITT, 

2002). 

 Aos poucos as classes que apresentavam saberes diferentes dos que 

eram exaltados pelas classes dominantes, passaram a acreditar que eram 

realmente erradas – ou patológicas – e que por isso precisavam se adequar às 

exigências postuladas pela classe dominante. Quando isso não era possível, 

restava apenas assumir seu “diploma de incapaz” e se contentar com destino 

de permanecer eternamente à margem da sociedade (PATTO, 1984).  

 Para supostamente resolver esse problema, a sociedade produziu o mito 

dos direitos iguais para todos. Dessa forma, aparentemente foram oferecidas 
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oportunidades para todos tentarem se encaixar na ideologia vigente. No 

entanto, como se não bastasse o fato de que tais oportunidades não eram 

adequadas para receber as particularidades de cada classe, ainda era 

ressaltado que nem todos tinham capacidade para se adequar de forma 

satisfatória, visto que uma grande parcela da população era naturalmente 

incapaz de conseguir tal proeza (PATTO, 1984). 

 A principal razão pela qual as outras classes não conseguiram se 

adequar é que mesmo que a escola tenha se tornado um espaço público, o 

arsenal de metodologias pedagógicas utilizadas “ainda é restrito, uma vez que 

muitos alunos e alunas não conseguem aprender e parecem não encontrar 

sentido nos conteúdos ensinados” (KLEIN e PÁTARO, 2008, p. 01). 

 É tal lógica de adequação a qualquer custo que Freire (1987) denomina 

de educação bancária. Educandos que recebem o estigma de desprovidos de 

saber, aos poucos perdem, conforme Freire (1987),  

 

[...] a consciência critica de que resultaria a sua inserção no 

mundo, como transformadores dele. Como sujeitos. Quanto 

mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, 

em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à 

realidade parcializada nos depósitos recebidos (FREIRE, 1987, 

p. 60). 

 

 Nesse sentido, muito mais que se adaptarem ao mundo, os educandos 

passaram a acreditar firmemente que são ignorantes, sem cultura. Isso porque 

foi difundindo que algumas classes sociais são “carentes” de cultura, devido a 

uma tradição norte-americana das décadas de 60 e 70. A partir dessa ideia, as 

desigualdades sociais que sempre caminharam junto com o mito da igualdade 

de oportunidade postulado pelos ideais neoliberais, obtiveram uma excelente 

explicação, a qual afirmava que se grande parte das outras classes não estava 

conseguindo se adequar à educação oferecida, isso não era culpa das classes 

dominantes, visto que existia uma disfunção orgânica social em tais grupos 

(PATTO, 1984). 

 Segundo Patto (1997), o diagnóstico de tal disfunção era oferecido pela 

psicologia, que em sua constituição como ciência foi marcada pela 

responsabilidade de revelar, através de suas técnicas e teorias, quem era 

capaz de progredir e quem não era.  
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 A educação bancária caminha na mesma direção, afirmando que o 

educando sempre possui um déficit que pode ou não ser superado através de 

técnicas pedagógicas. Se o papel do educador é de depositar o saber e os 

valores no educando, estes, por sua vez, são vistos como reservatórios vazios 

aguardando “serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão” (FREIRE, 1987, 

p. 58). 

 Fundamentando-se nessa visão bancária da educação, o presente 

estudo propõe a reflexão sobre a possibilidade de se repensar o uso da 

cidadania, muitas vezes, como uma cidadania “bancária”, com o intuito de fazer 

uso dos apontamentos de Freire (1987) para explanar o viés alienante e 

alienador da cidadania que era ou ainda é pregada na escola. 

 Primeiramente, ressalta-se que ser cidadão significa comungar de 

direitos e deveres que são postulados por uma nação, com o intuito de 

favorecer o bom convívio social. Ou seja, para se tornar cidadão era necessário 

conhecer e respeitar os valores descritos na Constituição, nas leis e 

instituições. Inicialmente, a cidadania não era um status obrigatório, mas todos 

a ambicionavam. De acordo com Perrenoud (2005) “A democracia antiga 

limitava-se ao círculo restrito dos cidadãos, ninguém desejava ampliá-lo por 

uma preocupação de igualdade” (PERRENOUD,2005, p. 20).  

 Foi a partir da Revolução Francesa que se passou a investir na 

transformação de todos os cidadãos. Dessa forma, conforme Perrenoud 

(2005), pode-se afirmar que “A cidadania é outorgada automaticamente na 

idade da "maioridade civil", inicialmente aos homens autóctones, depois às 

mulheres e aos residentes, com uma tendência ao rebaixamento da idade 

limite!” (PERRENOUD, 2005, p. 20-21).  

 Se antes, a cidadania era destinada aos grupos que prezavam o 

civismo, após a Revolução Francesa se iniciou o processo que visava preparar 

todos para a cidadania. Com tal abertura para os outros grupos sociais, 

passou-se a desconsiderar a educação que os membros destes recebiam em 

suas famílias e, com isso, o Estado-nação delegou a cargo da escola a 

responsabilidade de transformar tais membros em “cidadãos do bem” 

(PERRENOUD, 2005). 
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Além disso, é importante pontuar a força que os ideais neoliberais 

ganharam na economia, no governo e na escola. Pregava-se que a economia 

deveria ser entregue ao mercado livre, enquanto que o governo deveria 

capacitar a mão de obra, ou seja, investir nas escolas para fabricar um capital 

humano (YOUNG, 2007).  

Para Young (2007): 

 
O New Labour(partido trabalhista) foi ainda além dos Tories 
(conservadores); eles argumentavam que o mercado oferecia a 
melhor solução para a melhoria dos setores público e privado – 
e da educação em particular. Isso teve duas conseqüências 
que são relevantes à pergunta “Para que servem as escolas?”. 
Uma delas foi a tentativa de adequar os resultados das escolas 
ao que é tido como as “necessidades da economia”, numa 
espécie de vocacionalismo em massa. O controle de boa parte 
do período compulsório pós-escolar e até de algumas escolas 
e autoridades educacionais locais foi colocado nas mãos de 
empregadores do setor privado que, às vezes, estavam de 
acordo, mas, muitas vezes, relutantes. A outra conseqüência 
foi transformar a educação em si num mercado (ou pelo menos 
um semimercado), no qual as escolas são obrigadas a 
competir por alunos e fundos (YOUNG, 2007, p. 1290-1291). 

 
 

Dessa forma, as escolas se tornaram instrumentos a serviço do 

progresso econômico e, com isso, passaram a existir metas, obrigações que a 

escola deveria cumprir para atender as exigências postuladas (YOUNG, 2007). 

A partir desse percurso histórico é possível vislumbrar que as funções da 

escola sempre estiveram entrelaçadas com os interesses do governo. De modo 

geral, quase sempre foi delegada à escola a função de formar cidadãos, 

sujeitos que saibam se inserir na sociedade (YOUNG, 2007). No entanto, nota-

se que era exigida a formação de cidadãos que pudessem prosseguir com os 

ideais postulados, mas parece que não era – e talvez ainda não seja – 

construída uma cidadania reflexiva, que poderia também contradizer a norma e 

propor outros caminhos. É tal lógica que a presente pesquisa ousou chamar de 

“cidadania bancária”, isto é, a prática alienante de instruir, ensinar, depositar 

valores e princípios que apenas interessavam à classe dominante. A cidadania 

bancária obedece a premissa que dita qual é o tipo de cidadão ideal para cada 

época, semelhante à educação bancária que é motivada pela responsabilidade 

de depositador do “certo” que é entregue ao educador.    
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De acordo com Leite (1989), a postura assumida pelos profissionais da 

área da educação está entrelaçada com as concepções que são 

compartilhadas sobre as funções da escola. Ou seja, Leite (1989) alega que, 

se:  

 

[...] a concepção de que a Escola tem pouca participação no 
processo de transformações sociais, implicará um engajamento 
político-social onde a ação transformadora não priorizará o 
espaço intra-escolar. Por outro lado, entendendo-se que a 
Escola tem um papel fundamental no desenvolvimento do 
processo social mais amplo, o espaço intra-escolar será visto 
como um dos locus prioritários para a ação de grupos e 
profissionais comprometidos com idéias transformadoras ou 
revolucionárias (LEITE, 1989, p. 17). 
 
 

 Sob tal viés, as funções direcionadas à escola se alteram no decorrer da 

história, uma vez que em cada época são exaltados certos valores, princípios, 

metas que direta ou indiretamente participam do que é delegado como função 

da escola. Dentre tais momentos históricos, houve um período em que a 

concepção idealista-liberal postulava que a escolar deveria favorecer a 

democracia e a integração e, com isso, seria o espaço que garantiria a 

igualdade de oportunidades para todos. Todavia, tal visão se revelou 

ineficiente, visto que sem igualdade de condições não é possível falar de 

igualdade de oportunidade (LEITE, 1989). 

 A visão crítico-reprodutivista, a qual era defendida pelos teóricos 

Establet, Baudelot, Passeron, Bourdieu, Althusser e Gramsci, de acordo com 

Leite (1989), concebe que: 

 
[...] a Escola como aparelho ideológico do Estado, através do 
qual os setores dominantes tentam exercer seu poder 
hegemônico. Neste sentido, o sistema educacional é visto 
como um instrumento de transmissão ideológica, ou seja, da 
ideologia dominante, subjacente ao capitalismo, que tem por 
função levar os cidadãos a aceitarem passivamente as formas 
de produção, de organização e de reprodução do sistema. A 
Escola seria um dos instrumentos que o Estado utiliza para 
essa tarefa (LEITE, 1989, p. 18). 
 
 

Sendo assim, isto significa que a escola era entendida como um espaço 

favorável para disseminar os ideais vigentes. Nesse sentido, os adeptos ao 

marxismo enxergavam a escola como um dispositivo a serviço do Estado. 
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Também existia um outro grupo de pensadores, fortemente influenciado por 

Gramsci, que, segundo Leite (1989), acreditava que:  

 

[...] de um lado, a existência da Sociedade Política, 
representada pelo Estado e todos os seus instrumentos legais, 
persuasivos e repressivos, e de outro, a Sociedade Civil, 
caracterizada pela pluralidade ideológica, formada pelo 
conjunto de instituições civis como a Igreja, os partidos, os 
meios de comunicação, os sindicatos, as entidades, etc..., e a 
Escola (LEITE, 1989, p. 18). 
 
 

 Nessa perspectiva, a Sociedade Política, por meio dos dominantes, 

direta ou indiretamente, buscava subjugar à Sociedade Civil seus valores 

ideológicos. No entanto, tal subjugação não ocorria de forma passiva, visto que 

forças opostas se levantam nessa trama fabricando, com isso, embates 

ideológicos no cerne da Sociedade Civil. A partir disso, os movimentos 

progressistas ou revolucionários nos espaços civis, tais como a escola, 

tornaram-se propulsores no processo de mudanças sociais (LEITE, 1989). 

A partir de então, as escolas poderiam assumir o compromisso de 

atender as exigências do Estado, ou auxiliar na criação de novos horizontes. 

No entanto, no próprio espaço escolar existe até hoje uma hierarquia, na qual o 

aluno fica abaixo do todos os atores que compõem a escola. Portanto, torna-se 

paradoxal promover uma participação política e cidadã, a qual é caracterizada 

por igualdade e autonomia de todos (DUBET, 2011).         

 Os temas transversais apontados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) apresentam a pertinência de discutir acerca da cidadania e de 

direitos humanos no espaço escolar.  

De acordo com Vaidergorn (2010): 

 

Nas diversas disciplinas, propõe-se a introdução de diferentes 
abordagens de temas de tratamento por vezes difíceis, como 
as discriminações étnicas, culturais, religiosas, sociais, sexuais 
e físicas, ou de outros mais abstratos, como o exercício da 
cidadania de uma forma ativa, em uma condição de quase 
marginalidade social. Embora sejam aspectos relevantes para 
a formação dos estudantes, cabe verificar como os professores 
se apropriam destes conteúdos e de que maneira os 
desenvolvem, por vezes em situações opostas à que se 

pretende promover (VAIDERGORN, 2010, p. 253). 
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 Portanto, mostra-se muito pertinente compreender quais são as 

percepções que o corpo docente possui acerca dos assuntos que são 

sugeridos pelos PCNs, visto que eles serão as pontes de comunicação entre 

tais temas e o alunato (VAIDERGORN, 2010). Caso contrário, pode-se 

propagar a cidadania bancária, onde o educador apenas deposita no educando 

o que os PCNs apontam como estratégias.   

 A inclusão de tais temas na sala de aula foi encarada como um grande 

progresso, que viria superar a tentativa proposta em 1969, pelo governo 

autoritário, de abordar o que se entendia como cidadania, por meio da inclusão 

da Educação Moral e Cívica, fundamentada no Decreto-Lei n. 869, 

abandonada em 1993 (VAIDERGORN, 2010).  

Conforme Vaidergorn (2010): 

 

 Na época, "direitos humanos" eram postos como arma de 
subversão ao regime, um risco à normalidade institucional da 
ditadura, por ser argumento de defesa dos opositores 
perseguidos, presos e torturados, apesar do Brasil ter sido 
signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948. Já a cidadania, que antes de 1964 aparecia na educação 
de maneira quase metafísica (na forma de um civismo já 
afastado de seu potencial transformador das conquistas 
revolucionárias francesas), tornou-se um discurso ajustado a 
um comportamento modelado nos ideais obscurantistas 
convergentes da direita política, dos católicos conservadores e 
dos militares disseminadores da Doutrina de Segurança 
Nacional. O fim do regime autoritário, com a instauração de um 
regime democrático, passou por um processo de restauração 
do sentido original de cidadania e de direitos humanos – 
embora um longo caminho ainda tenha que ser trilhado para 
que ambos possam ser reconhecidos em sua plenitude 
(VAIDERGORN, 2010, p. 253-254). 
 

 

 Portanto, a escola foi usada como meio para disseminar valores e 

princípios que regiam a cidadania. Entretanto, tais valores e princípios não 

poderiam ser questionados, apenas seguidos. 

 Acredita-se que para a escola assumir o compromisso de construir 

atitudes cidadãs junto com os educandos, e romper com a tradição histórica de 

apenas depositar a cidadania nos mesmos, é pertinente plantar e cultivar laços 

com a comunidade que a escola está inscrita. Com isso, será possível 

conhecer e refletir acerca dos mecanismos pelos quais os direitos e deveres 
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postulados pela cidadania chegam até a comunidade em questão e, 

principalmente, verificar como tais processos são interpretados pelos seus 

habitantes.   

 

2.3 A escola na comunidade e a comunidade na escola 

   

 Um dos papéis sociais assumidos pela escola reside na formação de 

cidadãos, baseada no agrupamento de valores e princípios exaltados por cada 

sociedade. No entanto, tais valores e princípios adquirem formatos diferentes 

em cada espaço da sociedade, tornando-se complexo pensar num único 

padrão de escola, que consiga envolver todos, independente do contexto 

social. 

 É claro que não é possível desconsiderar os aspectos globais que 

perpassam a particularidade de cada espaço social, visto que, conforme Klein e 

Pátaro (2008): 

[...] os alunos e alunas fazem parte de um conjunto mais 
amplo, da humanidade, no qual há valores e traços universais 
a serem considerados, preservados e construídos. A 
articulação entre a diversidade e universalidade implica na 
consideração dos lugares que fazem com que as experiências 
dos indivíduos sejam diferentes. A cultura globalizada articula-

se com o que é próprio do lugar (KLEIN; PÁTARO, 2008, p. 
09). 

 
 

 Nessa perspectiva, percebe-se a relevância de refletir a atuação da 

escola mediante o que é construído nos encontros e desencontros entre o 

universal e o particular de cada espaço social. Cada localidade constrói 

valores, costumes, crenças, etc, que se tornam específicas, próprias. Portanto, 

o caminho que se revela mais coerente para a escola aponta, segundo Klein e 

Pátaro (2008, p. 09), para “a construção do conhecimento significado pelas 

alunas e alunos, valorizando as experiências e conhecimentos de cada grupo 

discente”, com o intuito de questionar o caráter universalista assumido pela 

escola durante muitos anos. Com isso, os autores ressaltam a necessidade de 

problematizar as situações de cada espaço social. Para Klein e Pátaro (2008): 

 

[...] a aprendizagem através da problematização das situações 
relevantes para os discentes possibilita não apenas a 
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construção do significado dos conteúdos, mas também a 
formação crítica, orientada para sua atuação social. Temos, 
assim, a necessidade de um trabalho que contemple, ao 
mesmo tempo, a instrução de alunos e alunas quanto aos 
conteúdos acumulados historicamente, e a formação em 
valores, voltada para a construção da cidadania e do 

pensamento crítico (KLEIN; PÁTARO, 2008, p. 10). 
 

 

 Compartilhando o mesmo entendimento de problematizar o que é 

pertinente para cada localidade, Gadotti (2004) discute a relação entre as 

cidades educadoras e as escolas. De acordo com o autor, para uma cidade ser 

considerada educadora é necessário que: 

 
[...] além de suas funções tradicionais – econômica, social, 
política e de prestação de serviços – ela exerce uma nova 
função cujo objetivo é a formação para e pela cidadania. Para 
uma cidade ser considerada educadora ela precisa promover e 
desenvolver o protagonismo de todos e de todas – crianças, 
jovens, adultos, idosos – na busca de um novo direito, o direito 
à cidade educadora (GADOTTI, 2004,p. 01). 
 

 

 Dessa forma, a cidade educadora estaria em consonância com as 

exigências que são outorgadas à escola. Ou seja, se é postulado que a escola 

deve educar para a cidadania, o processo de tal educação se tornaria mais 

produtivo com a participação efetiva da cidade onde reside a escola. Para isso, 

é necessário haver um envolvimento recíproco entre a cidade e a escola. Isto 

é, a cidade deve envolver a escola na sua história local, na sua cultura, nas 

suas tradições e costumes, nos seus lugares de lazer, etc. E em contrapartida, 

a escola também deve envolver a cidade na sua rotina escolar, nas suas 

decisões pedagógicas, na sua burocracia, etc. Com isso, de acordo com 

Gadotti (2004, p. 02), “a escola deixa de ser um lugar abstrato para inserir-se 

definitivamente na vida da cidade e ganhar, com isso, nova vida. A escola se 

transforma num novo território de construção da cidadania”. 

 Nessa perspectiva, para a escola construir uma educação que seja 

realmente significativa para seus alunos, é necessário transcender as paredes 

que separam a escola da comunidade. Tal objetivo é explicitado logo na 

introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 
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[...] mostrar a importância da participação da comunidade na 
escola, de forma que o conhecimento apreendido gere maior 
compreensão, integração e inserção do mundo; a prática 
escolar comprometida com a interdependência escola-
sociedade tem como objetivo situar as pessoas como 
participantes da sociedade – cidadãos - desde o primeiro dia 
de sua escolaridade. (BRASIL, 1998, p. 10). 
 

 

 Assim sendo, percebe-se a importância de considerar os conhecimentos 

extracurriculares vivenciados por cada aluno, pois pode ser a partir deles que 

se torna possível conhecer a realidade do espaço social onde a escola reside. 

Além disso, conforme Bezerra et. al. (2010), “a escola deve oportunizar 

“situações de encontro” a fim de conhecer os recursos da comunidade e os 

aspectos da sua realidade, visando à melhoria do ensino-aprendizagem” 

(BEZERRA et. al.; 2010, p. 282). 

 A partir disso, a comunidade passa a ser entendida como um integrante 

ativo da escola. Para Klein; Pátaro (2008), a escola é um território propício para 

o “encontro da comunidade, com potencial para se transformar também em um 

espaço de diálogo, de reflexão crítica acerca de temas que afetam a vida e as 

relações interpessoais ou institucionais de seus agentes” (KLEIN; PÁTARO, 

2008, p. 09). 

 Sendo assim, tal processo impulsionaria a comunidade a se mobilizar 

frente aos problemas que a rodeiam. Para Freire (1996), a escola deveria 

assumir o papel de dispositivo de reflexão crítica acerca da realidade onde está 

situada.  

          Conforme Freire (1996): 

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se 
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade 
agressiva em que a violência é a constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por 
que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social 
que eles têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p.33-34). 
 

 

 Sob tal perspectiva, a escola deveria estabelecer redes de comunicação 

com todos os acontecimentos que são pertinentes para a comunidade onde 

reside, pois se um dos objetivos da escola é educar para a cidadania, tal fazer 

cidadão deveria ganhar vida no cerne da comunidade. Para Subirats (2003): 
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A comunidade-escola não pode ficar reduzida a uma instituição 
reprodutora de conhecimentos e capacidades. Deve ser 
entendida como um lugar em que são trabalhados modelos 
culturais, valores, normas e formas de conviver e de relacionar-
se. É um lugar no qual convivem gerações diversas, em que 
encontramos continuidade de tradições e culturas, mas 
também é um espaço para mudança. A comunidade-escola e a 
comunidade local devem ser entendidas, acreditamos, como 
âmbitos de interdependência e de influência recíprocas, pois 
(...)indivíduos, grupos e redes presentes na escola também 
estarão presentes na comunidade local, e uma não pode ser 
entendida sem a outra (SUBIRATS, 2003, p.76). 
 

 

 A partir de tal concepção, percebe-se que o papel que hoje é dirigido à 

escola é bem diferente daquele que lhe era proposto outrora. Ao invés de 

formar cidadãos capazes de seguir a lógica vigente, a escola é chamada a 

formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de romper com o fluxo de 

desigualdades e propor outras possibilidades. E isso apenas se torna possível 

quando a escola entra efetivamente na comunidade, e, por sua vez, a 

comunidade também entra na escola. De acordo com Freire (1995): 

 
Aprender na comunidade, com ela e para ela, significa usar a 
história da sua própria região, exteriorizando a cultura do 
silêncio. Significa aprender a engajar-se na sua própria região, 
tornando-se consciente da situação sócio-política e lutando 
para que as sociedades fechadas sejam transformadas em 
sociedades abertas... é uma questão de urgência que as 
escolas se tornem menos fechadas, menos elitistas, menos 
autoritárias, menos distanciadas da população em geral. Isso é 
para a educação comunitária uma questão de fundamental 
importância (FREIRE, 1995, p. 12-13).  

 
 

Isso significa que a escola deveria enxergar a comunidade como o 

fundamento principal para nortear todos os conteúdos pedagógicos. Aos 

poucos, a comunidade se transforma em agente educador, que ao educar, 

acaba se educando, construindo uma rede educacional, onde todos os 

cidadãos da comunidade se comprometem com tal processo. 

Tendo em vista toda a discussão que se seguiu, percebe-se que a 

escola nunca foi um espaço educacional alheio aos acontecimentos que a 

rodeavam, visto que ela sempre foi pensada como um dispositivo a favor da 
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formação de cidadãos capazes de seguir os valores e princípios postulados 

pela lógica vigente de cada época. Todavia, as desigualdades sociais que 

atualmente são questionadas revelam que o fazer escolar precisa se atentar 

para a realidade daqueles que não se enquadraram no estilo de cidadania 

pregado como único. Ou seja, a escola é chamada a formar cidadãos que 

deixem de seguir o fluxo de princípios e valores oriundos de um viés 

universalista, e se posicionem de maneira crítica e reflexiva frente às situações 

presentes em suas localidades. Dessa forma, a escola entrará em consonância 

com o bem de um lugar específico, problematizando o que realmente é 

significativo para aquele determinado espaço social. E, talvez, tal processo se 

tornaria ainda mais fecundo se fosse iniciado na infância. 
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3. INFÂNCIA E CIDADANIA 

 

 Este capítulo pretendeu discutir acerca das concepções existentes em 

torno da infância, além de abordar os modos como a infância passou a ser 

delegada à escola e como ela começou a ser percebida pelo ambiente 

educacional. Por fim, refletiu-se sobre os possíveis papéis cidadãos que uma 

criança deveria assumir perante seu espaço social. 

 O arcabouço teórico que fundamentou o capítulo foi encontrado nas 

reflexões de Ariès (1988), Degani-Carneiro e Jacó-Vilela (2012), Andrade 

(1998), entre outras, e em alguns apontamentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997). 

 

3.1 Alguns aspectos importantes sobre o conceito de infância 

 

Os estudos voltados para a infância têm crescido num ritmo acelerado, 

principalmente nas áreas sociológicas, antropológicas, educacionais, 

psicológicas, entre outras. Cada estudo apresenta sua forma de conceber a 

infância, como também suas dificuldades para defini-la. Alguns referenciais 

caracterizam a infância como uma fase dirigida pela fantasia, outros como uma 

fase onde a criança é vista como um adulto em miniatura, enquanto outros a 

concebem como uma etapa preparatória para o futuro (CASTRO, 2007; LINS et 

al., 2014). 

 No dicionário Aurélio a infância é apresentada como um “período de 

crescimento do ser humano, que vai do nascimento até a puberdade”, como 

também um “ser humano de pouca idade”. No seu sentido etimológico, infância 

deriva do latim in-fans, sem linguagem. Conforme Lins et al (2014): 

 
[...] na tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa 
não ter pensamento, não ter conhecimento, e não ter 
racionalidade, ou seja, a criança é compreendida como um ser 
menor, e como alguém a ser adestrado, a ser moralizado, e a 
ser educado (LINS et al.; 2014, p. 127). 
 

 
 No entanto, tal lugar do ainda “não” ocupado pela criança não é definido 

pela idade cronológica. A infância faz parte de conjecturas históricas, sociais e 

culturais de cada época e de cada sociedade, que elencam distintas formas de 
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organização etária e de funções sociais. Como cada sociedade vai se 

transformando com o tempo, a infância também vai assumindo outras 

concepções no decorrer da história. De acordo com Silveira e Quadros (2015): 

 
[...] o termo "infância" nem sempre teve o significado atual, uma 
vez que o mundo medieval teria ignorado a infância como fase 
destacada da vida e, somente a partir do século XVII, teria 
havido condições, no contexto da burguesia, para a 
emergência de uma concepção de infância mais próxima à 

acepção moderna do termo (SILVEIRA; QUADROS, 2015, p. 
175). 
 

 
Portanto, o conceito de infância é mutável e assume distintas 

características culturais, filosóficas e econômicas, as quais estão circunscritas 

em determinadas épocas e lugares. 

No Brasil, por exemplo, a princípio, os portugueses visavam apenas a 

capacidade de trabalho das crianças, uma vez que eram consideradas adultos 

em miniaturas. Descaso, abandono e condições deploráveis de sobrevivência 

acompanharam a história das crianças brasileiras desde a colonização, e em 

1927 foi construído um código de menores, com o objetivo de “retirar as 

crianças abandonadas das ruas, que aumentava alarmantemente cada vez 

mais, e da criminalidade em que se envolviam para sobreviver” (LAGE; ROSA, 

2011, p. 02). 

Um fato importante a ser destacado é que em 1930, a Revolução Liberal 

empoderou as classes médias e a burguesia nacional ao poder. De acordo com 

Degani-Carneiro e Jacó-Vilela (2012): 

 

A Revolução de 1930 é tida como o grande marco do início da 
industrialização e da urbanização do país, trazendo diversas 
mudanças em todo o país, em um momento no qual as elites 
política e intelectual se mobilizavam em torno da necessidade 
de retirar o Brasil do atraso e elevá-lo ao patamar da civilização 
(segundo os moldes do Primeiro Mundo) (DEGANI-
CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 2012, p. 160). 

 

 Em meio a tais transformações, a criança passou a ganhar destaque, 

visto que se acreditava que era preciso ajudá-la a se tornar um bom adulto. 

Dessa forma, os planos de desenvolvimento do país começaram a criar 
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estratégias educacionais e de controle voltadas para a criança (DEGANI-

CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 2012). 

Após o golpe militar de 1964, as condições precárias das crianças se 

tornaram um problema oriundo do subdesenvolvimento.  

De acordo com Lage e Rosa (2011): 

 

O governo deste período tinha a intenção de tornar o pais uma 
das potências mundiais, para isso criou a Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). Porém não estavam tão 
preocupados com o real bem-estar desses menores e sim em 
conter esses jovens que colocavam em risco a segurança e o 
desenvolvimento do pais. Talvez haja uma modificação nesta 
motivação, a partir da criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), quando foram elaboradas leis sobre seus 
deveres e principalmente direitos, seu cumprimento e cobrado 
ética e moralmente da sociedade (LAGE; ROSA, 2011, p. 02-
03). 
 

 
 Nesse sentido, as realidades vivenciadas pelas crianças se tornaram 

uma preocupação de ordem social. Além disso, outro ponto que faz parte da 

história da criança e que merece ser destacado é que os ideais higienistas de 

outrora postulavam que grande parte das características humanas tinha uma 

explicação hereditária. Os problemas de ajustamento social eram entendidos 

através do determinismo genético. Todavia, paralelo a tal concepção, existia a 

ideia de que se houvesse alguma intervenção na infância, possivelmente os 

prejuízos genéticos seriam mais amenos na fase adulta. Segundo 

Wanderbroock Jr (2009), acreditavam-se que deveriam ser oferecidas 

estratégias preventivas voltadas para a criança, com o intuito de que ela “não 

se desenvolvesse com ‘desvios’. Uma vez, degenerada, que não se 

proliferasse como erva daninha, que contaminasse as demais” 

(WANDERBROOCK JR, 2009, p.107). Tais estratégias estavam preocupadas 

em adaptar os indivíduos a ordem vigente, e prevenir possíveis conflitos de 

origem social, provocados pelos desajustados. 

 No entanto, o alto índice de analfabetismo se tornou um empecilho para 

as metas higienistas voltadas para as crianças, uma vez que os princípios 

higienistas eram divulgados por meio de escritos. Com isso, a atenção se 

voltou para a escola, pois, além de combater o analfabetismo, através dela era 
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possível instruir uma grande parcela de crianças nos valores e princípios 

higienistas (DEGANI-CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 2012). 

 A partir da década de 1920 os objetivos higienistas se uniram aos 

princípios da Escala Nova, que teve início na Europa, no final do século XIX. 

Com o objetivo de oferecer fundamentos científicos à pedagogia, opondo-se 

fortemente a pedagogia clássica humanista, e se fundamentando no 

funcionalismo e pragmatismo provindo dos nortes americanos, “a Escola Nova 

preconizava uma educação de caráter racional e prático, orientada para a 

experiência” (DEGANI-CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 2012, p. 162). 

 De acordo com Degani-Carneiro e Jacó-Vilela (2012), a Escola Nova 

mobilizou muitos intelectuais com o intuito de propor uma “reforma da 

educação nacional, que erradicasse o analfabetismo, a fim de que o povo 

brasileiro (higienizado, sadio e instruído) conduzisse a nação ao progresso” 

(DEGANI-CARNEIRO; JACÓ-VILELA, 2012, p. 162).    

Corroborando com tal perspectiva, Lockmann e Mota (2013) apontam as 

estratégias políticas atuais direcionadas à infância, tais como a Ação Brasil 

Carinhoso, construída em 13 de maio de 2012, que assumiu como meta acabar 

com a miséria existente nas famílias “que tenham filhos entre zero e seis anos 

de idade. Também merecem destaque os conhecidos programas: bolsa-

gestante, bolsa-nutriz, rede cegonha, mulheres mil” (LOCKMANN; MOTA, 

2013, p. 79). Por fim, as autoras destacam o bolsa família, que é caracterizado 

como o “maior e mais abrangente programa de distribuição de renda do País” 

(LOCKMANN; MOTA, 2013, p. 79). 

 A partir desse momento, as intervenções na infância se tornaram as 

estratégias mais eficazes para formar adultos adaptados aos ideais vigentes 

em cada época. 

 

3.2 Infância e Escola 

  

 Como visto até aqui, a educação voltada para as crianças foi construída 

com o objetivo de transformá-las em adultos produtivos e disciplinados. Tal 

estratégia política logo interessou aos higienistas e eclesiásticos de outrora, 

que se intitulavam os detentores do saber moral. A educação das crianças que 

antes era responsabilidade da família passou a ser delegada à escola 
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(ANDRADE, 1998). Conforme Ariès (1988) "A aprendizagem tradicional foi 

substituída pela escola, uma escola transformada, instrumento de disciplina 

severa, protegida pela justiça e pela política" (ARIÈS, 1988, p.277). 

 Até esse momento, a criança era vista como um sujeito capaz de cuidar 

de si mesma. Todavia, com a criação da educação direcionada para as 

crianças, a família deveria conduzi-la à escola para que seu desenvolvimento 

ocorresse da maneira mais satisfatória possível e, dessa forma, ela se tornasse 

o adulto que a sociedade da época almejava (ANDRADE, 1998). 

 Considerando tais aspectos históricos, segundo Quinteiro (2002), “tanto 

a infância quanto a escola podem ser consideradas ‘artefatos’ culturais, 

produtos de necessidades impostas pelo processo histórico da formação da 

sociedade capitalista” (QUINTEIRO, 2002, p. 38). A escola sempre esteve em 

consonância com os valores pios de cada época, ao passo que as estratégias 

pedagógicas voltadas para a criança foram aos poucos se tornando a principal 

matéria prima para formar cidadãos ajustados à sua sociedade. De acordo com 

Abramowicz; Levcovits e Rodrigues (2009): 

 

A educação esteve embutida no projeto de nação e, desde o 
século dezoito, veicula uma ordem civilizatória que, quando 
não ignora, bane, maldiz ou conjura a diferença. Naquele 
projeto, a educação prestou-se à construção do que fosse 
identitário, mediante, por exemplo, a afirmação de noções 
sedentárias como povo, raça ou território. Ainda hoje, quando a 
professora de crianças pequenas solicita, utiliza e ensina 
determinados modos de ser e agir, ela está aliada a uma 
determinada concepção de povo e raça, mesmo que não saiba 
exatamente da processualidade da construção desse conceito 
e de suas implicações. A professora subjetivada nessa 
sociedade que produz incessantemente modos de ser e agir 
acaba internalizando, como algo próprio, hábitos, valores e 
cuidados que se aliam a uma forma específica de produção do 

povo (ABRAMOWICZ; LEVCOVITS; RODRIGUES, 2009, p. 

181-182). 
 

 

 Isso significa que, talvez até sem perceber, o professor transmite 

constantemente para seus alunos os princípios exaltados em sua época e em 

sua localidade, uma vez que tais princípios estão tão entranhados na vivência 

do professor, que lhe transcende a percepção.  

 Segundo Perez (2012), um dos focos principais na educação dos anos 

iniciais é o desenvolvimento das aptidões necessárias para a aquisição da 



68 

 

 

 

leitura, visto que tal aquisição é considerada primordial para praticamente todas 

as sociedades modernas. No entanto, de acordo com a percepção de Arce 

(2007) e Angotti (2008), tais objetivos já estão presentes desde a Educação 

Infantil. Conforme Perez (2012), ao refletir sobre o enfoque das estratégias 

pedagógicas “com fins específicos à alfabetização, não evoca apenas uma 

tendência das práticas escolares, passa a ser também um apelo de outros 

segmentos da sociedade” (PEREZ, 2012, p. 18). Ou seja, a escola prepara o 

aluno para se adequar a norma vigente de sua sociedade, e, no caso, um dos 

principais meios para se ajustar é através da alfabetização. 

 Perez (2012) pontua que a visão que a escola lança sobre a criança, em 

geral, a coloca na posição de “aluno”, que nem sempre considera sua esfera 

infantil. A criança passa a assumir tal lugar de aluno ao estabelecer relações de 

poder e submissão com as estruturas hierárquicas existentes no ambiente 

escolar. O perigo é deixar que o status de aluno diminua ou sufoque as 

atividades próprias da infância.  

 Nesse sentido, uma série de estudos pontua a importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança, pois é através do brincar que ela consegue 

mediar sua inserção no mundo social. 

 De acordo com Queiroz; Maciel; Branco (2006): 
 

 

A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir-
se a si mesma, apreender a realidade, tornando-se capaz de 
desenvolver seu potencial criativo. Nesta perspectiva, as que 
brincam aprendem a significar o pensamento dos parceiros por 
meio da metacognição, típica dos processos simbólicos que 
promovem o desenvolvimento da cognição e de dimensões que 
integram a condição humana (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 
2006,p.169).  
 

 
Tendo em vista tais pontuações que enaltecem a relevância do brincar 

para o desenvolvimento de vários fatores, percebe-se que a utilização do 

brincar como recurso pedagógico não deve ser dissociado da atividade lúdica 

que o compõe, pois se corre o risco de se descaracterizar, mediante o seu uso 

indevido, ou seja, pode-se perder a essência do seu real sentido. Portanto, de 

acordo com Lira e Mate (2013), o brincar deve ocorrer de forma natural e 

prazerosa, onde o educando aprenda brincando, sem perceber que esta 

atividade teria finalidade educativa. Sua incorporação na prática pedagógica 
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em diferentes atividades contribui para inúmeras aprendizagens e a construção 

de novos significados.  

Conforme Lira e Mate (2013): 

 

Muitas vezes os jogos, brinquedos e brincadeiras têm seu valor 
educativo enaltecido e, nas instituições, são utilizados como 
elementos e práticas voltados para o ensino de diferentes 
noções para as crianças, sendo empregados desse modo para 
trabalhar conteúdos específicos, bem como comportamentos e 
atitudes (LIRA; MATE, 2013, p.06). 
 

 
Sendo assim, percebe-se a relevância da utilização de jogos e 

brincadeiras na educação infantil como um espaço favorável para oferecer o 

desenvolvimento de vários fatores importantes, tais como os aspectos 

emocionais e comportamentais.   

Com isso, nota-se que é extremamente pertinente refletir sobre as 

atividades e relações que são estabelecidas dentro da sala de aula, visto que 

elas demonstram como o professor enxerga a infância e como ele produz sua 

atuação através dessa visão. Conforme Perez (2012), citando Lima (2005), é 

de suma importância “que o professor conheça acriança para que possa 

exercer plenamente seu papel de educador, o que inclui valorizar e reconhecer 

suas manifestações privilegiadas, com destaque para as atividades lúdicas” 

(PEREZ, 2012, p. 20). 

É na escola que a criança tem a oportunidade de ampliar suas relações 

sociais, como também de iniciar seu entendimento sobre o funcionamento de 

uma série de atividades de sua sociedade, tais como, o lazer, o trabalho, a vida 

acadêmica, etc. Portanto, a escola pode ser entendida como um solo fértil para 

poder germinar as primeiras posturas cidadãs. Mas, a partir de qual idade a 

criança estaria apta a desenvolver tais posturas? É uma pergunta que evoca 

uma série de questionamentos, os quais não conseguem definir de forma clara 

o que significa afirmar que a criança é um cidadão, ou que ela ainda não o é.  

 

3.3 A criança cidadã ou não cidadã?  

 

Por meio do viés que tal pesquisa elencou, ser cidadão significa assumir 

direitos e deveres perante um espaço público, envolto por certo sentimento de 
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pertencimento local. Assim sendo, este segmento se propõe a refletir sobre 

alguns direitos dirigidos à criança, e como o pleno sentido do status de 

cidadania por vezes não é bem definido na infância. Tais reflexões atravessam 

as diversas relações que são estabelecidas com a criança, desde as que 

ocorrem no ambiente familiar, até as que são vivenciadas na escola e em 

outros espaços sociais. 

Os primeiros direitos que foram outorgados à criança ocorreram em 

1959, com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, juntamente com 

vários outros documentos internacionais, tais como a Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança, que em 20 de novembro de 1989 foi sancionada pela 

Assembleia Geral da ONU – Organização das Nações Unidas. 

Conforme Lara; Guareschi e Huning (2012): 

 

É na Declaração dos Direitos da Criança de 1959, porém, que 
a criança passa a ser considerada humana não apenas no 
âmbito geral dos direitos humanos, mas, também, na 
especificidade da infância. A Declaração dos Direitos da 
Criança teria sido um importante instrumento na produção da 
criança ao criar um âmbito específico onde a criança seria 
produzida. Os direitos da criança afirmariam que as crianças 
são sujeitos de características específicas – sujeitos que, em 
momento específico da vida, precisam ter respeitados e 
garantidos direitos que dêem conta de sua especificidade. Os 
direitos da criança funcionam, assim, como mecanismos 
subjetivadores que assujeitam as crianças e as produzem 
como sujeitos infantis (LARA; GUARESCHI; HUNING, 
2012,p.406). 
 
 

No entanto, apenas afirmar que a criança possui direitos não é o 

suficiente para garantir que tais direitos sejam de fato vivenciados por ela. É 

preciso haver políticas públicas capazes de concretizar tais direitos. Outro 

ponto importante diz respeito à compreensão de como a criança aprende a 

lidar com seus direitos, uma vez que tal aprendizado é atravessado pelas 

relações estabelecidas com os adultos. Todavia, conforme a percepção de 

Kramer (2003), “[...] as crianças – com quem poderíamos aprender a mudar e a 

fazer história do lixo e reinventar a esperança – aprendem com os adultos a 

aniquilação dos direitos, o medo, a agressão” (KRAMER, 2003, p. 93).  

Complementando tal reflexão, de acordo com Candau (2003): 
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[...] a maior parte dos cidadãos latino-americanos tem pouca 
consciência de que são sujeitos de direito. Esta consciência é 
muito débil, especialmente em contextos como o nosso, 
marcados por uma cultura clientelista e autoritária em que os 
direitos são vistos como ‘dádivas’. A educação em Direitos 
Humanos deve começar por favorecer desde a infância à 
formação de sujeitos de direitos, em nível pessoal e coletivo 
(CANDAU, 2003, p.10). 

 

Sob tal perspectiva, os direitos do cidadão deveriam ser ensinados e 

vivenciados desde a infância, considerando que, os direitos da criança 

transitam sobre o “direito à brincadeira, a não tomar conta de outras crianças, a 

não trabalhar, a não exercer funções que, em outras classes sociais, são 

exercidas por adultos” (KRAMER, 2003, p.122-123). 

Ser cidadão passa pelo viés de conhecer e assumir direitos e deveres 

frente a um espaço político. Portanto, refletir sobre cidadania e infância 

significa pensar nas formas como os direitos e responsabilidades sociais são 

transmitidos nessa fase da vida. Abordar acerca da cidadania na infância 

repercute no fazer cidadão de todos. Segundo Mendés (1998): 

 

Cidadania e democracia são conceitos autônomos, mas sem 
uma não existe a outra, que, por sua vez, não tem sentido sem 
a primeira. Ninguém que fale da infância, do ponto de vista do 
paradigma da proteção integral, deixa de falar em democracia. 
Mas são poucos os que, falando em democracia, falam de 
infância. Essa assimetria remete ao problema da construção 
crítica do tema da cidadania (MENDÉS, 1998, p. 199). 

 

Corroborando com tal percepção, Andrade (1998) assevera que o 

comprometimento cidadão nem sempre é ensinado para a criança. Segundo a 

autora: 

 
A moratória infantil (o ainda não) faz com que a criança esteja 
sempre em lugar de objeto em um processo macrosocial 
encaminhado a uma futura sociedade ideal. Nos últimos anos, 
observamos um movimento no sentido de considerar a criança 
um sujeito portador dos direitos do homem. Entretanto, o 
desconhecimento das potencialidades sociais infantis - uma 
vez que estas nunca foram devidamente investigadas - gera 
uma ambigüidade e confusão sobre a competência da criança 
para exercer seus direitos com independência (Figueira, 1992). 
Esta ambigüidade aparece tanto nos países subdesenvolvidos 
como nos desenvolvidos. Nos primeiros, a ausência de uma 
educação pública e a forçosa entrada da criança no mercado 
de trabalho impedem que milhões de crianças adquiram a 
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aprendizagem necessária para serem cidadãos de pleno 
direito. Nos segundos, o longo período de escolarização, e 
como consequência, a dependência dos jovens de seus pais 
tende a destruir e asfixiar o potencial espontâneo, criativo e 
inovador de uma população infantil cada vez mais reduzida 
(ANDRADE, 1998, p. 09).  

 

 Isto é, sempre houve certa dificuldade para oferecer caminhos capazes 

de inserir satisfatoriamente a criança nos âmbitos da cidadania (ANDRADE, 

1998).  

É na infância que se inicia o aprendizado de princípios, valores, crenças 

e maneiras de se comportar, que estão no cerne de cada sociedade. A forma 

como a criança assimila tais vivências, provavelmente repercute na forma 

como ela vai se comprometer com questões de cunho social na fase adulta 

(NEVES, 2008). 

No entanto, algumas vertentes subestimam a capacidade da criança de 

aprender posturas cidadãs. Tal visão faz parte de uma tradição histórica, na 

qual, segundo Ariès (1988), “passou-se a admitir que a criança não estava 

madura para a vida, e que era preciso submetê-la a um regime especial, a uma 

espécie de quarentena antes de deixá-la unir-se aos adultos" (ARIÈS, 1988, p. 

277). 

Essa concepção ainda ronda o entendimento de infância construído na 

atualidade. Todavia, conforme o entendimento de Kramer (2003), a criança é 

capaz de assumir seu caráter de cidadão, no entanto, para o autor: 

 

Como respeitar os direitos de cidadania das crianças? Como 
propiciar que deixem de ser in-fans(aquele que não fala), para 
que adquiram voz e poder num contexto que, de um lado, 
infantiliza jovens e adultos e empurra para frente o momento da 
maturidade e, de outro, os ‘adultiza’, jogando para trás a curta 
etapa da primeira infância? As crianças são sujeitos sociais e 
históricos, marcados por contradições das sociedades em que 
vivem. A criança não é filhote do homem, ser em maturação 
biológica; ela não se resume a ser alguém que não é, mas que 
se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). 
Defendo uma concepção de criança que reconhece o que é 
específico da infância – seu poder de imaginação, fantasia, 
criação – e entende as crianças como cidadãs, pessoas que 
produzem cultura e são nela produzidas, que possuem um 
olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas, 
subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as crianças pode 
ensinar não só a entendê-las, mas também a ver o mundo a 
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partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a aprender 
com elas (KRAMER, 2003, p.90-91). 

 

 Isto é, a criança possui uma voz que, de certa forma, é uma voz social e 

política, na medida em que expressa seus sonhos, medos e percepções do seu 

mundo. Ouvir essa voz pode ser o fundamento para fomentar posturas cidadãs. 

Isso porque a cidadania passa pelo viés da liberdade de expressão e, 

posteriormente, pela capacidade de articular vontades individuais com o bem 

estar de um todo de modo geral. 

 De acordo com Castro (2007), a criança precisa se tornar autora de sua 

própria história, pois para a autora: 

 

[...] o processo de se constituir como sujeito da história deveria 
conduzir a que crianças e jovens pudessem lutar para 
encontrar seu próprio lugar no cenário público, e fazer valer 
sua própria voz “e não aquela suplementada pela voz dos 
adultos. Outorgar direitos Ã s crianças e aos jovens pelos 
adultos não necessariamente potencializa o lugar de fala e 
visibilidade própria desses atores, porque é na história que se 
fazem e se constroem os direitos, tanto os direitos que 
achamos que devem existir, ou os outros, que começamos a 
perceber como sendo obsoletos, exorbitantes, ou 

discricionários (CASTRO, 2007, p. 54). 
 

 
Sendo assim, compor a própria história significa desenvolver a 

habilidade de se impor no percurso de uma trajetória. Não é apenas assumir 

seus direitos e deveres passivamente, mas conhecer os fundamentos que os 

sustentam para, com isso, adquirir condições para exercê-los, reivindicá-los 

quando necessário, questioná-los, e até mesmos transformá-los quando houver 

necessidade. 

Logo na Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais é pontuado o 

seguinte: 

 
Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais com pouca 
infraestrutura e condições socioeconômicas desfavoráveis, 
deve ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 
elaborados e reconhecidos como necessários para o exercício 
da cidadania para deles poder usufruir. Se existem diferenças 
socioculturais marcantes, que determinam diferentes 
necessidades de aprendizagem, existe também aquilo que é 
comum a todos, que um aluno de qualquer lugar do Brasil, do 
interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, 
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deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser garantido 
pelo Estado (BRASIL, 1997, p. 28). 

 
 

 Nessa perspectiva, os PCNs  enfatizam a importância de priorizar a 

união do nacional e dos interesses do Governo Federal com as demandas 

escolares, como também incentivar um olhar desprovido de preconceitos para 

as diversidades, que “é marca cultural do País, mediante a possibilidade de 

adaptações que integrem as diferentes dimensões da prática educacional” 

(BRASIL, 1997, p. 28). 

 Tendo isso em vista, os PCNs alertam para a pertinência de articular as 

propostas pedagógicas com as tramas sociais e históricas de cada época: 
 

 
Isso requer que a escola seja um espaço de formação e 
informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve 
necessariamente favorecer a inserção do aluno no dia-a-dia 
das questões sociais marcantes e em um universo cultural 
maior. A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de 
capacidades, de modo a favorecer a compreensão e a 
intervenção nos fenômenos sociais e culturais, assim como 
possibilitar aos alunos usufruir das manifestações culturais 
nacionais e universais (BRASIL, 1997, p. 33). 
 

 
Nesse sentido, o documento assevera a relevância de ensinar e 

desenvolver a capacidade de se posicionar de forma coerente, respeitosa e 

comprometida. Para tanto, deveria existir na escola o compromisso de 

“assumir-se como espaço social de construção dos significados éticos 

necessários e constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania” (BRASIL, 

1998, p 27). 

Já que o sentimento de pertencimento faz parte do conjunto de trocas 

vivenciais do sujeito com sua localidade, a articulação entre os conteúdos 

escolares com a realidade local pode contribuir para o aumento de tal 

sentimento, como também pode impulsionar práticas cidadãs comprometidas 

com situações locais.  

         Conforme Loureiro (2002), a prática cidadã é: 

 
[...] algo que se constrói permanentemente, que não possui 
origem divina ou natural, nem é fornecida por governantes, 
mas se constitui ao dar significado ao pertencimento do 
indivíduo a uma sociedade, em cada fase histórica 
(LOUREIRO, 2002, p. 27) 
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 Corroborando com tal afirmativa, os PCNs concebem a cidadania como 

uma esfera perpassada pela ação, ou seja, o "ponto de partida a compreensão 

do cidadão como portador de direitos e deveres, mas que também o vê como 

criador de direitos participando na gestão pública" (BRASIL, 1997, p. 20). 

Quanto à democracia, o documento a compreende como "uma forma de 

sociabilidade que penetra em todos os espaços sociais" (BRASIL, 1997, p. 20). 

 Com isso, os PCNs sugerem que a escola deveria priorizar a realidade 

local, contribuindo para que as crianças aprendam tanto acerca das realidades 

universais, quanto as que rondam sua localidade. Além disso, o documento 

argumenta que as questões relacionadas à cidadania deveriam transcender os 

temas transversais, e passassem a ser abordadas por meio de estratégias 

pedagógicas específicas. 

 Por fim, perante tudo que foi discutido neste capítulo, considera-se que a 

infância é um fenômeno social e histórico e, portanto, é um conceito fluido, que 

assume diferentes papéis no cerne de cada espaço social, como também no 

decorrer da história. Em um determinado momento, a instituição escolar se 

dirigiu para a educação infantil, com o objetivo de ajudar a criança a se tornar 

um adulto ajustado aos padrões vigentes em sua sociedade. No entanto, 

parece que as crianças foram inseridas no âmbito da cidadania apenas por 

receberem direitos. Isto é, as crianças assumiram o status de cidadão por 

permanecerem passivas, enquanto supostamente os adultos deveriam 

resguardar seu bem estar. Todavia, acredita-se que seria mais fácil formar 

cidadãos adultos comprometidos com tudo que tal título representa se desde a 

infância fosse ensinado a não permanecer passivos diante de uma situação, 

mas reivindicar, questionar, propor outros possíveis. Para isso, supõe-se que 

ao provocar na infância o desenvolvimento ou amadurecimento do sentimento 

de pertencimento local, como também procurar formas de efetivar os direitos 

incutidos na cidadania, provavelmente será mais fácil se posicionar de forma 

crítica e reflexiva perante a realidade vivenciada na fase adulta.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS 

 
  

O objetivo do presente estudo foi conhecer as percepções que os 

professores da Escola Municipal “Ercy Arruda Bonfim” possuem acerca da 

cidadania, do sentimento de pertencimento e da infância e, por fim, verificar 

como tais professores percebem a participação da escola na construção de 

práticas cidadãs desde a fase infantil focadas na realidade local da 

Comunidade de São Gabriel, Muqui-ES. 

Tendo isso em vista, foi realizada uma revisão bibliográfica das 

temáticas que envolviam os objetivos da pesquisa, priorizando as perspectivas 

apresentadas pelos seguintes teóricos: Carvalho (2006), Gadotti (2004), 

Perrenoud (2005), Souki (2006), Sousa (2010), Klein e Pátaro (2008), Freire 

(1987), entre outros. Em seguida, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas 

com oito professores que lecionam na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Ercy Arruda Bonfim”, situada no centro da Comunidade de São 

Gabriel, distrito de Muqui, Espírito Santo. Tais entrevistas foram gravadas e 

transcritas na íntegra. 

As entrevistas com os professores ocorreram dentro da sala dos 

professores da escola. Inicialmente, foi explanada, sucintamente, a temática da 

pesquisa, como também foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido – Anexo 1 -, que foi lido, explicadas as eventuais dúvidas e, por 

fim, assinado. 

 

4.1 Características do ambiente pesquisado 

 

O estudo foi realizado com professores que lecionam na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Ercy Arruda Bonfim”, situada no centro da 

Comunidade de São Gabriel / Muqui-ES. A escola atende desde a educação 

infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Possui 326 alunos, dos quais 125 

residem na comunidade e 201 em distritos menores de Muqui. Seu quadro de 

funcionários comporta 01 técnico de informática, 01 cuidador, 26 professores, 

02 diretoras, 02 pedagogas, 02 secretárias, 03 coordenadoras de turno, 04 

servidores gerais, 02 cozinheiras. O espaço físico da escola é composto por 01 
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quadra poliesportiva, 01 sala de informática, 01 sala para os professores, 02 

salas para secretaria, 01 sala para diretoria e pedagogia, 01 sala de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE -, 10 salas de aulas, 02 

cozinhas, dois refeitórios, 03 almoxarifados, 01 cantina, 01 biblioteca, 02 

banheiros femininos e 02 masculinos, 01 vestiário masculino e 01 feminino, 01 

banheiro para funcionário, 01 banheiro para portadores de deficiências, e 01 

prédio avulso, onde fica a educação infantil. 

Já a Comunidade de São Gabriel é um distrito do município de Muqui, 

situado no sul do Espírito Santo. Por ser um distrito pequeno, não consta no 

senso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística -, entretanto, 

conforme algumas assistentes de saúde que atendem na localidade, o distrito 

possui aproximadamente 2.400 habitantes. Grande parte desses habitantes 

trabalha em Muqui ou em Cachoeiro de Itapemirim – ES, cidade vizinha. O 

espaço físico da Comunidade comporta duas padarias pequenas, três lojas de 

roupas, uma igreja católica e umas seis igrejas de outras denominações 

religiosas, vários bares e botecos, um campo de futebol, uma praça e uma 

escola.   

 

4.2 Características dos professores que participaram da pesquisa 

 

A escola é composta por 26 professores, sendo 02 professoras que 

lecionam na Educação Infantil, 14 professores que lecionam do 1º ao 5º ano e 

10 professores que lecionam da 5º ao 9º ano. Como o objetivo da pesquisa era 

investigar professores que lecionam para crianças, cuja faixa etária é entre 0 à 

12 anos, optou-se por fazer uma escolha aleatória de 10 dentre os 16 

professores que apresentavam tal perfil. Entretanto, apenas 08 professores 

aceitaram participar da pesquisa. 

A partir disso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 08 

professores, sendo 02 professoras regentes da educação infantil, um professor 

de Ensino Religioso e uma professora de Língua Inglesa que lecionam para 

alunos desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, e 04 

professores que lecionam desde o 1º ano até o 5º ano do Ensino Fundamental.  
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A tabela abaixo explica melhor as características dos professores que 

participaram do estudo. Para preservar os professores, os nomes utilizados são 

fictícios.  

 

Tabela 01– Informações sobre os professores que participaram da pesquisa 

  

Fonte: Dados das entrevistas com os professores que participaram do estudo. 

 

 

          A tabela acima auxilia no entendimento da realidade vivenciado pelo 

grupo de professores que participaram da pesquisa. Destaca-se que apena 02 

professoras são efetivas na escola e os demais professores possuem vínculo 

de designação temporária, isto é, no próximo ano podem não permanecer 

Nome fictício do 

Professor e Tipo 

de Vínculo 

Empregatício 

 

Formação 

 

Tempo de 

Formação 

Tempo que 

Leciona para 

Crianças 

Tempo que 

leciona na 

escola da 

pesquisa 

Professora Ana 

(Efetivo) 

Pedagogia / Pós-Graduação 

em Educação Infantil 

35 anos  05 anos 05 anos 

Professora 

Beatriz (Efetiva) 

Pedagogia / Pós-Graduação 

em Ensino Religioso 

30 anos 30 anos 09 anos 

Professora Carla 

(Designação 

Temporária) 

Língua Inglesa / Formação 

completa no CNA (Centro 

Norte Americano) 

04 anos  04 anos 01 ano 

Professora 

Débora 

(Designação 

Temporária) 

Pedagogia / Pós-Graduação 

em Educação Infantil / Pós-

Graduação em Gestão Escolar  

04 anos 04 anos 01 ano 

Professora 

Evandra 

(Designação 

Temporária) 

Pedagogia / Artes - Pós-

Graduação em Alfabetização e 

Letramento / Pós-Graduação 

em Gestão Escolar  

06 anos 06 anos 03 anos 

Professora 

Fabiana 

(Designação 

Temporária) 

Pedagogia / Pós-Graduação 

em Atendimento Educacional 

Especializado com ênfase em 

Deficiência Mental/ Curso de 

cuidador / Curso de Libras 

08 anos 08 anos 01 

Professor Gian 

(Designação 

Temporária) 

Letras / Pós-Graduação em 

Discriminação Racial / Pós-

Graduação em Identidade e 

Gênero / Pós-Graduação em 

Literatura, Cultura e Arte 

03 anos 01 ano 03 

Professor Hélio 

(Designação 

Temporária) 

Pedagogia / Pós-Graduação 

em Alfabetização e Letramento 

/ Pós-Graduação em Ensino 

Religioso  

05 anos 05 anos 04 
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lecionando na mesma escola. Tal situação pode ser refletida como um possível 

agravante que provavelmente dificulta a compreensão de tais professores 

acerca da realidade da Comunidade de São Gabriel, já que podem não 

permanecer por mais de 01 ano.  

 

4.3 Análises dos resultados 

 

            As entrevistas realizadas com os professores demonstraram uma série 

de percepções acerca da cidadania, sentimento de pertencimento à 

Comunidade de São Gabriel e infância, como também acerca da participação 

da escola na construção de práticas cidadãs desde a infância, focadas na 

realidade local da Comunidade de São Gabriel. 

 Com o intuito de organizar o conteúdo das entrevistas e tornar as 

discussões mais claras, foram elencados três eixos temáticos, os quais uniram 

a principais percepções que mais se aproximavam. Os nomes dos professores 

apresentados neste trabalho são fictícios, no intuito de preservar a identidade 

dos mesmos. 

 A construção de cada eixo temático foi norteada pelos objetivos 

específicos da pesquisa, como também pelas perguntas que estão no Roteiro 

de Entrevistas no Anexo 2, presente no final desse estudo. 

O primeiro eixo temático, intitulado “Cidadania e Sentimento de 

Pertencimento à Comunidade de São Gabriel”, foi construído a partir das 

perguntas relacionadas à cidadania, ao sentimento de pertencimento e a 

Comunidade de São Gabriel. Tal eixo temático se propôs responder o primeiro 

objetivo específico, o qual se dirigiu para a identificação das percepções dos 

professores entrevistados sobre a cidadania e seus atravessamentos com o 

sentimento de pertencimento à Comunidade de São Gabriel por parte dos 

alunos que residem naquele local. 

Já o segundo eixo temático, intitulado “Comunidade, Cidadania e 

Escola” foi fundamentada nas perguntas relacionadas à Comunidade de São 

Gabriel e às percepções acerca da participação da escola na construção de 

práticas cidadãs locais. Esse eixo temático teve o intuito de responder o 

segundo objetivo específico, que se propôs verificar quais eram as percepções 
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dos professores entrevistados acerca da participação da escola na construção 

de práticas cidadãs focadas na realidade local da Comunidade de São Gabriel.   

 Por fim, o terceiro eixo temático, denominado “Infância e Práticas 

Cidadãs”, surgiu a partir das perguntas relacionadas à infância, os papéis 

sociais da criança, práticas cidadãs na infância. Com esse eixo temático, 

procurou-se responder o terceiro objetivo específico, que teve o intuito de 

pesquisar as percepções dos professores entrevistados sobre infância e 

práticas cidadãs na infância.  

 

Eixo Temático 01 - Cidadania e Sentimento de Pertencimento a 

Comunidade de São Gabriel 

 

 Nesse eixo temático foram analisadas as percepções que os professores 

entrevistados possuem sobre cidadania e seus atravessamentos com o 

sentimento de pertencimento à Comunidade de São Gabriel por parte dos 

alunos que residem naquela localidade. De modo geral, todos os professores 

participaram da entrevista com extrema disposição e interesse. Apenas um 

professor fez questionamentos antes de iniciar a entrevista, indagando o que o 

pesquisador já havia estudado sobre cidadania. Contudo, não foi abordado 

nenhum aspecto teórico que pudesse influenciar nas respostas de tal 

professor. 

Inicialmente, optou-se por analisar o que os professores entrevistados 

entendiam por cidadania. Pode-se afirmar que todos apresentaram certa 

dificuldade e receio de errar ao descrever o conceito de cidadania, como 

também ao relatar exemplos de práticas cidadãs.  

 

Professor Carla: “Cidadania? Cidadania pra mim significa não só comunidade, 
mas significa, respeito, significa.... é.... significa ser cidadão. O que é ser 
cidadão? É ser ... é você ser... o que você é. Mas, dentro das normas, 
respeitando [...] sendo educado, respeitando as regras, isso que significa ser 
cidadão”.  

 

Professora Evandra: “É... acho que ser cidadão eu acho que significa é... a 
questão de você ... deixa eu ver pensar... de você... acho que por exemplo, é...  
que ... se você respeitar um ao outro acho que isso significa ser cidadão, é 
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você está inserida em uma comunidade, fazer parte dela, mas não apenas é... 
não... vivendo assim nas culturas nas tradições, mas também no respeito”. 

 
Professora Débora: “Cidadania... é responsabilidade sobre as nossas ações, 
respeito ao próximo, e eu acho que principalmente nos dias de hoje, com tanta 
corrupção, eu acho que isso é falta de cidadania, né? Partindo dos políticos, eu 
acho que cidadania é exercer o nosso trabalho, nossa dignidade, nosso 
compromisso com as coisas, com as pessoas”.  
 

Diante dessas falas, percebe-se que as percepções acerca do conceito 

de cidadania não são fundamentadas em argumentos claros. Isso corrobora 

com o que salienta Souki (2006) e Carvalho (2006), ou seja, que a cidadania é 

interligada a diversos aspectos que podem até fazer parte de seu constructo, 

mas não a resume.  

De acordo com Souki (2006), tais imprecisões em relação ao conceito de 

cidadania: 

 

[...] traz alguma obscuridade ao conceito e o impregna de 

senso comum e estereotipia que, embora seja compatível com 
a atividade política, não favorece a sua precisão conceitual 
nem tampouco a sua compreensão (SOUKI, 2006, p. 40). 

 

A partir disso, pontua-se que o conceito de cidadania engloba uma série 

de questões de cunho social, cívico e político, que se interagem mutuamente. 

Portanto, não é possível reduzir a cidadania a apenas alguns fatores, correndo 

o risco de tornar sua compreensão limitada (PERRENOUD, 2005).  

As explicações mais repetidas sobre cidadania sempre giravam em torno 

de formas de relacionamentos, tais como: respeito ao próximo, generosidade, 

educação. Como se pode ver na resposta da professora, a seguir: 

 
Professora Débora: “Olha... eu como sou uma pessoa que eu venho de 
Mimoso a São Gabriel e preciso do ônibus pra poder vir, uma coisa me chama 
muita atenção em relação aos mais velhos, as pessoas mais idosas, quando a 
gente está sentada e às vezes eu vejo que vêm jovens adolescentes sentado 
no banco e chegam uma pessoa mais idosa. Isso me marca muito! Eu fico 
muito chateada porque eles ficam sentados e deixam as pessoas com mais 
idades em pé ou mulheres com crianças de colo. Eu acho que isso é questão 
de cidadania, de educação”. 
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 Além disso, também tiveram respostas que interligaram a cidadania ao 

compromisso social, afirmando que ser cidadão é se posicionar frente à 

realidade da localidade onde reside.    

 
Professor Carla: “Eu acho que pra ser cidadão é ser... É participar da 
comunidade, participar das coisas... É, na verdade, eu acho que o cidadão 
deveria participar de tudo que se inclui na comunidade, tipo costumes, 
tradições, e tal”. 
 
Professora Beatriz: “Cidadania eu definiria... pra mim é uma pessoa viver na 
sociedade, respeitando seus direitos e os direitos dos outros, e cumprindo e 
pelo menos alguns de seus deveres os mais importante, pra mim isso é ser um 
cidadão, exercer a cidadania”. 
  
 Mais uma vez tais falas apontam para o que Souki (2006) relata sobre a 

interligação entre cidadania e participação que comumente ocorre. Para Souki 

(2006) “a ideia de participação, incluindo a virtude cívica da maneira como a 

entende Tocqueville, tampouco seria capaz de abarcar todo o conteúdo do 

conceito, embora seja dele uma parte integrante” (SOUKI, 2006, p. 41). 

 Nessa perspectiva, além de fazer tal ligação entre cidadania e 

participação, houve momentos que dois professores relataram explicitamente 

que acreditam na conexão existente entre cidadania e amor à pátria ou ao bem 

da comunidade.   

 

Professora Ana– “Cidadania pra mim? é o que está faltando! é o respeito! são 

os valores! que está faltando muito, é ter amor a pátria. Cidadão, né? É o que 

está faltando muito mesmo é cidadania, são os valores, são o respeito que a 

gente está perdendo esses valores”.  

 
Professora Débora: “Cidadão pra mim, é a pessoa que ela está a todo tempo 
procurando o melhor, procurando o bem pra comunidade dela. Cidadão é a 
pessoa que só quer o bem pra uma comunidade e pra uma sociedade, formar 
uma sociedade melhor”. 
 

A partir disso, notou-se que, para tal grupo de professores, o conceito de 

cidadania é entrelaçado a valores e princípios de conduta. Uma professora até 

pontuou um dos direitos políticos, mas não ampliou sua argumentação. 

 

Professora Fabiana: “Eu acho que ser cidadão é exercer o voto, escolhendo 
os dirigentes dos nossos países, é... pega a gente assim de surpresa né... na 
hora foge tudo... como eu disse, uma coisa que eu acho que... está faltando 
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muito nos dias de hoje, respeitar ao próximo.. eu acho que é... é um dever do 
cidadão. Eu acho que é mais ou menos isso, resumindo”. 

 

Isso revela que, apesar de saberem que existem direitos e deveres 

circunscritos na cidadania, nenhum dos professores relatou tais aspectos de 

forma mais aprofundada. 

De acordo com Perrenoud (2005), a compreensão da cidadania envolve 

o entendimento dos direitos e deveres circunscritos em um espaço físico, que 

são ensinados pelo grupo que compõe tal espaço.  

Para Perrenoud (2005): 

 
Se ensinamos "o que somos", segundo uma fórmula que 
convém tanto à educação quanto à sociedade, o primeiro 
recurso da escola seria o grau de cidadania dos professores. 
Será que o profissional do ensino é mais cívico, 
desinteressado, idealista e preocupado com o bem público do 
que a média dos adultos contemporâneos? Quanto a isso, não 
temos dados concretos, apenas suposições. A escola está 
associada historicamente à construção de Estados 
democráticos, à libertação do homem pelo saber e pela razão, 
à valorização do pensamento e da expressão, do debate 
contraditório, do respeito ao método e aos fatos, da 
assimilação do patrimônio cultural. Se os professores de hoje 
escolheram esse ofício em razão de uma afinidade com esses 
valores, é possível que se encontre nos estabelecimentos 
escolares um pouco mais de partidários dos direitos humanos e 
dos ideais humanitários do que em outros lugares; portanto, 
mais pessoas confiáveis para desenvolver a cidadania, 
pessoas pouco suspeitas de praticar o "Faça o que eu digo, 
não faça o que eu faço" (PERRENOUD, 2005, p. 29).  

 

Dessa forma, pode-se entender a pertinência de refletir sobre as 

percepções que os professores possuem acerca da cidadania, pois se muitos 

delegam à escola a tarefa de educar para a cidadania, e se são os professores 

que podem colocar em prática tal delegação, nada mais justo do que conhecer 

como tais professores concebem a cidadania. 

De acordo Klein e Pátaro (2008) um dos objetivos da educação é seguir 

“uma organização do ensino capaz de unir a instrução à formação para a 

cidadania, visando a participação crítica e ativa de cada indivíduo/cidadão” 

(KLEIN; PÁTARO, 2008, p. 13). 
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Nesse sentido, conhecer como é realizada tal organização se faz 

necessária para compreensão de como a formação para a cidadania é 

conduzida. 

 Quanto às percepções dos professores entrevistados acerca da 

Comunidade de São Gabriel e dos alunos que residem na Comunidade, pode-

se dizer que, praticamente, todos os professores demonstraram um carinho 

pela Comunidade, como também uma exaltação das características de uma 

comunidade pequena em detrimento de outras localidades. 

Nenhum dos professores entrevistados residia na Comunidade de São 

Gabriel, mas relataram conhecer algumas pessoas que trabalham ou residem 

ao redor da escola. A percepção de que em uma comunidade pequena tudo é 

muito mais simples ficou muito evidente em quase todas as entrevistas. Além 

disso, houve um reconhecimento que a cultura e as formas de relacionamento 

são diferentes de outros lugares. Tais diferenças também foram dirigidas à 

disciplina e educação dos alunos, aspectos considerados melhores do que em 

outras localidades.  

 

Professor Gian: “A comunidade é bem receptiva e acolhedora. Em relação 
aos alunos, eles são mais fáceis da gente lidar, tem menos... A cultura aqui 
favorece pro professor... são alunos receptivos também né... eu até então 
nunca tive problema com os alunos com relação à cultura, com relação à 
disciplina deles, são bem disciplinados. Eu não tenho problema com isso. São 
alunos fáceis de lidar. A única dificuldade que a gente tem, pelo menos que eu 
tenho hoje em dia é a questão do celular que vêm atrapalhando, né? Mas com 
relação à cultura, a disciplina deles, são fáceis de lidar, são bem acolhedores 
também”.  
 
Professora Fabiana: “Mediante a tudo que... Que eu vivi esse tempo que eu 
estou aqui, eu posso dizer que eu gostei muito, eu acho que é um povo muito 
acolhedor, é... Porém como em todos os lugares tem as suas deficiências seu 
lado positivo, seu lado negativo, mas eu posso dizer que eu gostei muito, se eu 
estivesse a oportunidade de voltar pra cá, a trabalhar aqui novamente, com 
certeza eu escolheria a trabalhar aqui”. 
 

Tais visões sobre comunidade acompanham os apontamentos de 

Silverstone (2002): 

 
[...] as comunidades sempre tiveram uma composição 
simbólica e também material. Elas são definidas pelas minúcias 
da interação cotidiana, assim como pela efervescência da ação 
coletiva (...) sem sua dimensão simbólica não são nada. Sem 
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seus significados, sem crença, sem identidade e identificação, 
não há nada: nada a que pertencer, de que participar, nada 
para compartilhar, promover, e nada para defender 
(SILVERSTONE, 2002, p. 185). 

 

 Sendo assim, entende-se que são as peculiaridades do lugar que lhe 

atribui sentido, ou seja, são suas diferenças em relação a outro espaço que 

marcam e delimitam seu perfil identitário (SOUSA, 2010). 

Outro ponto importante diz respeito aos valores que os professores 

consideram mais fáceis de encontrar em comunidades pequenas, como São 

Gabriel. Alguns relataram que lecionam em outras localidades e percebem que 

tanto os alunos quanto os pais residentes em São Gabriel são mais 

comprometidos com a escola, em comparação aos alunos e pais de outras 

escolas.  

 

Professor Gian: “Eu dô aula em Cachoeiro. Eu percebo que os alunos de lá 
não são tão próximos do professor quanto os daqui. A gente ver que aqui têm 
facilidade... eles têm facilidade de se achegar ao professor, entendeu? A 
impressão que dá que eles dão muita importância pro papel do professor. 
Então eles se aproximam, buscam fazer amizade, isso é o que eu percebo”. 
 
Professora Hélio:“Na minha opinião, eu... Eu fiquei até... é... Eu até gostei 
muito, eu me surpreendi até, porque eu achei por ser uma escola pequena é... 
vi que são... São bem inteligentes, tem seus níveis de dificuldades, porém 
são... São crianças muito educados, não vi... Nada além do que... Crianças 
educadas e com pontos negativos e positivo, normal. Não sei se seria 
diferente, mas eu achei em relação à minha cidade eu achei eles é... bem 
educados e disciplinados”. 
 

 Essas falas corroboram novamente com o que Sousa (2010) e 

Silverstone (2002) relatam sobre a comunidade e seus habitantes, isto é, que 

“as comunidades são definidas não só pelo que é compartilhado, mas também 

pelo que é distinguido” (SOUSA, 2010, p. 39). Dessa forma, a compreensão da 

comunidade passa a ser “essencialmente uma reivindicação por diferença” 

(SILVERSTONE, 2002, p. 187). 

 Quanto ao sentimento de pertencimento em relação à Comunidade de 

São Gabriel, alguns dos professores entrevistados sugeriram que tal 

sentimento está entrelaçado com o quanto cada um participa dos eventos da 

comunidade e interage com os demais habitantes. 
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Professora Carla: “Pertencer... eu acho que significa você... É... você ser 
inserido em algum lugar em alguma comunidade e você participar dessa 
comunidade”. 
 
Professora Beatriz: “Pertencer a um lugar é você morar ou conviver nele e 
viver bem com as pessoas que ali moram”. 
 

 O sentimento de pertencimento aponta para os fatores que fazem 

alguém gostar ou não de certo lugar, querer ou não participar daquele espaço 

(SOUSA, 2010). 

Nessa perspectiva, o sentimento de pertencimento também pode 

assumir um caráter transitório. Isso pode ocorrer por diferentes motivos, tais 

como os fatores sociais, culturais e emocionais, circunscritos no contexto do 

indivíduo (HALL, 2011). 

Teve uma professora que associou o sentimento de pertencimento a tal 

caráter transicional, isto é, disse que a moradia e o local de trabalho são 

passíveis de mudanças, por isso, não acredita que alguém pode afirmar que 

pertence a algum lugar.  

 

Professora Débora: “Não acredito que a gente pertença a lugar nenhum não, 
hoje eu estou aqui, eu moro aqui, eu trabalho aqui, mas eu não pertenço aqui. 
Pode ser que ano que vem, eu como DT, posso ir pra Cachoeiro, posso ir pra 
Vitória, eu não... vejo não acredito que a gente pertença a lugar nenhum não!”. 
 

 Enquanto, outra professora vinculou o sentimento de pertença a um 

momento, afirmando também que tal sentimento é transitório, mas que não é 

por isso que não estabelece vínculos. 

 

Professora Ana: “Pertencer a um lugar! Eu não pertenço a essa comunidade, 
mais eu estou inserida nela a partir do momento em que sou uma professora 
aqui dentro dessa comunidade, então eu pertenço, eu quero o bem, eu quero 
está sabendo o que está acontecendo, eu quero o melhor pra comunidade, eu 
quero o melhor pra escola”.  
 
Professor Gian: “Ai a gente tem várias vertentes com relação a pertencer a 
um lugar. Primeiro que você é... Eu vejo a gente como esponjas né... a medida 
com que você vai mudando, se você mudar de ambiente, você vai aderindo às 
culturas né... então você pertence a um lugar é... você aceitar aquela cultura, 
aceitar no sentido assim se você é contra determinadas regras, você respeitar, 
certo? Eu não sou obrigado! Se vier a morar em São Gabriel eu não sou 
obrigado a aceitar tudo que é imposto aqui, como regras da comunidade, mas 
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eu tenho que respeitar aquilo ali, certo? Então, assim você pertencer além de 
você exigir ser respeitado, você tem que respeitar a cultura local, certo? Porque 
se não a gente fica isolado, fica é... marginalizado digamos assim. E tem a 
relação a... Falei da cultura né... às normas... acho que só.”.   

 

Nesse sentido, tais falas podem remeter ao que Hall (2011) relata: 

 
 
[...] o “pertencimento” e a “identidade” não tem solidez de uma 
rocha, não são garantidos para a vida toda, são bastante 
negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio 
indivíduo toma os caminhos que percorre, a maneira como age 
– e a determinação de se manter firme a tudo isso – são 
fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a 
“identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter uma 
identidade” não vai ocorrer às pessoas enquanto o 
“pertencimento” continuar sendo o seu destino, uma condição 
sem alternativa. Só começarão a ter essa ideia na forma de 
uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e vezes sem 
conta, e não de uma só tacada (HALL, 2011, p. 17-18) 

 

Além disso, conforme Sousa (2010), o sentimento de pertencimento 

também aponta para as relações afetivas que ligam um sujeito a um lugar, aos 

fatores que o conectam a esse lugar e fazem com que ele se sinta seu 

integrante ativo, em especial aos seus deveres sociais. 

 

Professora Fabiana: “Acho que pertencer a um lugar é onde você se sente 
bem, onde você é bem tratado, é onde você é... pode ensinar e aprender”. 
 
Professora Evandra: “Eu acho quando a gente tem amor a onde agente mora, 
agente foi nascido e foi criado. Saber que aquele lugar é nosso e construir o 
melhor”. 
 
Professor Hélio: “Olha, pra mim pertencer a um lugar é você fazer 
parte,contribuir ajudando, construindo. Igual essa comunidade, aqui, por 
exemplo, a gente precisa abraçar a causa, a situação que a gente vê. A 
situação do meio ambiente, falta de chuva. Então, se eu tenho em casa a 
consciência que eu não posso jogar um lixo na rua, não posso gastar água. 
Então, pertencer é isso! É cuidar e não achar que só eu moro aqui, eu moro em 
comunidade, pensa no outro”. 
  

 Após isso, como nenhum professor entrevistado residia na Comunidade 

de São Gabriel, foi perguntado se eles percebem um sentimento de 

pertencimento à Comunidade por parte dos alunos que residem em tal 
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comunidade. Grande parte disse que sim, e vincularam suas respostas ao 

quanto cada um participa da comunidade.  

 
Professora Beatriz: “A maioria sim! Pelo contato que eu tenho com eles e pela 
convivência e pelo contato que eu tenho com os familiares deles. Eles 
participam da comunidade, das festas, das tradições da comunidade, eles 
participam da convivência comunitária com os outros. Não são pessoas que 
vivem isoladas no mundo deles ou na casa deles. 
 
Professora Ana: “Eu vejo que sim, porque eles estão a todo tempo 
participando de tudo que está acontecendo, jogos, ele tem amor ao time da 
comunidade, ao boi da comunidade. Então eu vejo que eles estão mesmo 
pertencendo e gostam de tudo que tem na comunidade”. 
 
Professor Gian: “Sim, porque até mesmo a gente faz uma brincadeira é... 
algum comentário sobre o local, alguma coisa assim, eles às vezes revidam, 
eles argumentam a favor da comunidade. A gente vê que assim é mediano, 
né?... alguns alunos não gostam, outros alunos já gosta, eles já começam a 
falar que aqui eles têm liberdade de brincar, não tem aquele perigo igual na 
cidade, às vezes você brincar na rua até certa hora, aqui eles têm essa 
liberdade”. 
 
Professora Carla: “Eu acho, eu vejo e sinto neles que eles se sentem 
pertencentes. Quando acontece alguma coisa nessa comunidade, eles ficam 
chocados e vêm contando o que aconteceu, ou quando eles veem melhoras 
também, como asfaltamento, uma construção de casa. Então eu vejo que eles 
se sentem felizes. Têm sentimentos quando a coisa não é boa e têm felicidade 
de pertencer à comunidade quando é algo que vai melhorar a comunidade”. 

 

Diante disso, tais falas corroboram com os apontamentos de Bauman 

(2012), nos quais uma comunidade ou bairro pode desencadear atributos 

privativos, tais como, afinidades entre os sujeitos integrantes dela, metas 

similares, conexão desses sujeitos aos mesmos valores e aspectos históricos. 

Dessa forma, a comunidade se torna um local que passa a abarcar princípios 

identitários, que, por escala, certamente participará de seu fazer cidadão. 

Como se pode constatar nas seguintes declarações: 

 
Professor Gian: “Sim, porque se ele não se sentir pertencente a um local é 
sinal de que a cidadania não está sendo cumprida, né? Um exemplo: se eu não 
me sentir acolhido num local de trabalho ou numa família de amigos, digamos 
assim, eu vou lá faço uma visita e não sou bem acolhido, eu vou questionar 
várias vezes se eu vou voltar naquele local, eu não vou me sentir pertencente 
naquela família ou naquele local. Agora com relação a comunidade, se eu não 
tenho os meus direitos garantidos é sinal de que estou sendo marginalizado, 
então não pertenço àquele local, esse é meu ponto de vista”. 
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Professor Hélio: “É importante sim, porque desde que a criança tenha a noção 
de que ela é pertence a uma comunidade, ela vai praticar a cidadania, ela vai 
preservar, vai cuidar e vai pertencer, de fato, mesmo,nesse lugar onde ela 
vive”. 
 
Professora Beatriz: “Muito importante, porque se a pessoa não se sentir bem 
no lugar em que ela vive, não viver bem com as pessoas, a vida dela não é 
boa, ela não pratica a cidadania”. 

 

Dessa forma, as relações estabelecidas entre os sujeitos e sua 

comunidade são determinantes para o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento. Isso porque tais relações, como se ele nasceu na comunidade, 

cresceu nela, acompanhou suas mudanças, irão repercutir no quanto o sujeito 

irá se responsabilizar pelo bem de sua comunidade (HALL, 2011). 

Sob tal aspecto, um professor disse que possui dúvidas em relação ao 

sentimento de pertencimento que os alunos residentes da Comunidade de São 

Gabriel nutrem por sua localidade, por não enxergar um comprometimento 

neles dirigido a realidade social da comunidade. 

 

Professor Hélio: “Eu acho que eles,talvez, ainda, não se sintam ainda 
pertencentes da comunidade, porque às vezes a gente trabalha esses temas e 
eles ainda não levaram assim tão a serio, ao ponto de tentar melhorar alguma 
coisa aqui na comunidade”. 
  

Tal fala aponta para o seguinte aspecto apontado por Park e Burguess 

(1973): 

 
[...] embora seja verdade que a sociedade tem esse duplo 
aspecto, o individual e o coletivo, a suposição desse volume é 
que a pedra de toque da sociedade, o que distingue uma mera 
coleção de indivíduos de uma sociedade não é a consciência 
comum, mas a ação coletiva (...) Essa existência de um fim 
comum é talvez tudo que pode ser legitimamente incluído na 

concepção ‘orgânica’ quando aplicada à sociedade(PARK; 
BURGUESS, 1973, p. 145). 

 

Deste modo, pode-se dizer que talvez essa ação coletiva também 

contribua para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, ou vice 

versa. Sendo assim, é por meio de tal sentimento que o sujeito pode se tornar 

integrante ativo dentro de um contexto comum a todos, como também pode ser 



90 

 

 

 

pela falta desse sentimento que faz o sujeito se sentir à margem da 

comunidade onde reside (SOUSA, 2010).  

 Em contrapartida, teve uma professora que disse não acreditar que o 

exercício da cidadania pode, de alguma forma, estar vinculado ao sentimento 

de pertencimento local, pois, para ela, a cidadania deve ultrapassar os limites 

locais e ser exercida em qualquer lugar.  

 

Professora Débora: “Acredito que não, a gente tem que ser cidadão em 
qualquer lugar do mundo! eu acho que não... não... acredito não...”. 

 

 Tal posicionamento aponta para o fator transicional de que o sentimento 

de pertencimento pode assumir, o qual é apontado por Sousa (2010) como 

algo que dificulta estabelecimento de sentimentos de pertenças estáveis e, por 

conseguinte, de práticas cidadãs muito focadas, pois há sempre um imperativo 

apontando para o global. Mas tal aspecto não é negativo, pois dependendo das 

circunstâncias, o sujeito aprende a se posicionar de forma comprometida em 

todos os lugares.   

Diante de tais análises, verifica-se que os professores entrevistados 

apresentaram diversas percepções sobre o conceito de cidadania, definindo-a 

como regras de relacionamentos e maneiras de se posicionar frente à realidade 

local. Além disso, notou-se que praticamente todos os professores 

entrevistados percebem que a cidadania é atravessada pelo sentimento de 

pertencimento à comunidade, e, por isso, acreditam que os alunos residentes 

na Comunidade de São Gabriel que desenvolveram um sentimento de 

pertencimento referente a tal comunidade, são os mais propensos a exercer a 

cidadania de forma comprometida. 

 

Eixo Temático 02 – Comunidade, Cidadania e Escola 

 

Esse eixo temático analisou as percepções que os professores 

entrevistados possuem acerca da participação da escola na construção de 

práticas cidadãs focadas na realidade local da Comunidade de São Gabriel. O 

intuito principal foi conhecer o quanto cada professor se sentia comprometido 

com o desenvolvimento de atitudes cidadãs, responsabilizando-se com o bem 
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de um lugar específico. As respostas demonstraram que todos reconhecem a 

importância de construir laços entre a escola e a comunidade, como se pode 

ver a seguir: 

 

Professora Ana: “Eu acho que está falando sobre o assunto dando exemplos. 
A gente às vezes dá exemplo, do dia a dia do que a gente ouve falar da 
sociedade”. 
 

Professor Hélio: “Olha, a escola presta um papel, mas eu acho que deveria 
ser mais a fundo, porque o aluno tem que ser educado no conhecimento, mas 
ele tem que ter o papel social dele”. 
 

 Tais falas aproximam-se das discussões levantadas por Gadotti (2006) e 

Klein e Pátaro (2008), no que tange à importância de articular o conteúdo da 

escola com a realidade de cada lugar. 

 Conforme Klein e Pátaro (2008): 

 

[...] um caminho possível é que a escola se abra ao seu 
entorno, articule-se à comunidade em que se insere, realizando 
um trabalho que aproveite o potencial formativo dos espaços 
não escolares, que se aproxime dos valores e da cultura da 
comunidade local, que amplie a participação de todos e todas 
no trabalho desenvolvido (KLEIN; PÁTARO, 2008, p. 11). 

  

Dessa forma, os alunos construirão conhecimentos mais significativos e, 

por conseguinte, mais duradouros, pois serão informações que lhes dizem 

respeito. Segundo a professora abaixo, tais aspectos são sempre discutidos 

em sua aula.  

 
Professora Beatriz: “Outro dia teve carro aqui, tiroteio, troca de tiro com as 
polícias. Então, a gente tenta trabalhar em sala de aula, uma reportagem que 
passa na televisão chocante que chama muita atenção, a gente tenta trabalhar 
sobre o alcoolismo, sobre drogas, a gente tenta trabalhar isso com eles, pra 
despertar, né?” 
 

 Portanto, interromper uma aula sobre algum assunto da grade escolar 

para discutir acerca de acontecimentos locais, pode ser muito mais proveitoso. 

É nesse sentido que Gadotti (2006) discute sobre a escola cidadã e a cidade 

educadora. Para Gadotti (2006):  
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Podemos falar de Escola Cidadã e de Cidade Educadora 
quando existe diálogo entre a escola e a cidade. Não se pode 
falar de Escola Cidadã sem compreendê-la como escola 
participativa, escola apropriada pela população como parte da 
apropriação da cidade a que pertence (GADOTTI, 2006, p. 03). 

 

 Desse modo, entende-se que a participação da escola nas atividades do 

lugar que ela está situada é fundamental para o desenvolvimento de práticas 

cidadãs. Como se pode constatar na fala da seguinte professora: 

 

Professora Débora: “Esse comprometimento como cidadão de ver o que é 
certo, o que é errado, de não ser assim, de melhorar a sociedade no geral. 
Porque eu acho que a criança tem que ter acesso a algumas informações na 
escola, né?” 
 

 O acesso a tais informações referentes à realidade da comunidade pode 

impulsionar práticas cidadãs locais, como também pode suscitar posturas mais 

globais. Essa concepção aponta para a necessidade de olhar para o particular 

de cada situação, mas jamais se esquecer que praticamente tudo está imerso 

no global.  

De acordo com Klein e Pátaro (2008): 
 

[...] a necessidade de se pensar o ensino e a mediação 
pedagógica tendo como parâmetros a cultura dos alunos e de 
cada aluno em particular, contemplando, neste sentido, a sua 
diversidade. Devemos, também, levar em conta que os alunos 
e alunas fazem parte de um conjunto mais amplo, da 
humanidade, no qual há valores e traços universais a serem 
considerados, preservados e construídos. A articulação entre a 
diversidade e universalidade implica na consideração dos 
lugares que fazem com que as experiências dos indivíduos 
sejam diferentes. A cultura globalizada articula-se com o que é 
próprio do lugar (KLEIN; PÁTARO, 2008, p. 09). 

 

 Assim sendo, pode-se dizer que a prática que consegue articular o 

particular e o global se torna mais abrangente, repercutindo em diversas 

esferas. Tal concepção encontra consonância com a fala da seguinte 

professora: 

 

Professora Evandra: “Tem que ser um cidadão melhor, em todos os aspectos, 
em todos os assuntos, tipo a seca, essa falta de água, o compromisso deles 
com a economia de água. Eu acho que... fizemos projetos, trabalhamos em 
cima de projetos do meio ambiente, sobre não poluir os rios, fomos aos rios, eu 
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acho que em todos os assuntos não só o comprometimento com a situação 
aqui, mas eu acho que tudo que a gente aborda na sala de aula, do que a 
gente ouve no dia a dia, a gente, de uma certa forma, tá, né? trabalhando com 
os nosso alunos”. 

 

 Dessa forma, o que é discutido dentro de sala transcende os muros da 

escola, podendo produzir reflexões e atitudes pautadas em realidades 

específicas e globais.  

Conforme Klein e Pátaro (2008): 

 

É preciso reconhecermos as tensões, os conflitos, as práticas 
diárias, os quadros de referência dos grupos sociais dos quais 
os alunos e alunas fazem parte. Trata-se de considerarmos a 
diversidade de símbolos, significados, valores, atitudes, 
sentimentos, expectativas, crenças e saberes de um 
determinado grupo, que vive em contexto específico, que 
constrói identidades em situações particulares (KLEIN; 
PÁTARO, 2008, p. 09). 

 

 Sob tal viés, nota-se a necessidade de o professor assumir uma postura 

acolhedora, capaz de considerar, aceitar e provocar debates referentes às 

diversidades de cada espaço social.  

 A fala do próximo professor revela a pertinência de se refletir sobre os 

principais objetivos da escola, visto que aponta para a praticidade dos 

conteúdos escolares na vida do aluno. 

 

Professor Hélio: “Porque a gente pode tirar... um aluno pode tirar 10 em 
português, matemática, em todas as matérias, mas o que ele vai fazer com 
essa inteligência? É aí que deveria ter mais apoio, mais construção dentro da 
escola, mais projetos que realmente dê resultado”. 
 
 São reflexões como essas que podem fomentar uma educação mais 

significativa, como salienta Nogueira (1999): 

 

Da formação para a cidadania, da possibilidade de promover 
uma educação mais significativa na escola, da solução de 
problemas de violência e vandalismo nas unidades escolares, 
da permanência das crianças na escola, das questões sobre a 
relação entre educação e trabalho (NOGUEIRA, 1999, p. 14). 
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 Sendo assim, a escola pode ser vista como um espaço propício para 

trocas, embates, discussões, construções e desconstruções de uma gama de 

assuntos que rondam a comunidade em que ela está situada.  

 Outra questão que surgiu está relacionada à importância de a família 

caminhar na mesma direção da escola e vice versa.  

 
Professor Gian: “Então, o pai, a família vai iniciar o processo de incentivar a 
questão de direitos e deveres, a escola também vem atuando, porque os 
direitos e deveres é uma coisa assim, que tem os direitos e deveres de casa, 
deveres direitos e deveres da escola, do trabalho. Eu não posso jogar papel na 
rua, ai já vai mais pra comunidade, certo?  
 

 Essa fala sobre a parceria entre família e escola se aproxima do 

seguinte apontamento de Veloso; Craveiro e Rufino (2012): 

 

[...] em grande parte do século XX, operava nas escolas 
principalmente uma regulação burocrático-profissional, 
resultante da aliança entre o Estado e os professores, sendo 
diminutos os poderes dos alunos e de suas famílias. Na última 
década, a participação dos alunos e de suas famílias nas 
escolas tem sido crescente, acompanhando as transformações 
na educação a que nos referimos. A influência desses agentes 
é visível no controlo da oferta educativa e descreve uma 
regulação pelo mercado em que o Estado alia-se aos alunos e 
suas famílias, aumentando e legitimando mecanismos de 
controlo e de decisão desses agentes (VELOSO; CRAVEIRO; 
RUFINO, 2012, p.820). 

 

 Dessa forma, entende-se que ao tecer laços mais próximos com a 

família, certamente a escola se aproximará da realidade vivenciada pelo aluno 

e, por escala, dos dilemas específicos daquele espaço.  

 

Professor Fabiana: “Porque aqui, a gente tem professores, igual eu moro em 
Cachoeiro, tem professores de Muqui, né? De Mimoso, igual ano passado, a 
gente tinha professor até de castelo, então são realidades, são culturas 
diferentes. Então, eu tenho um modo de pensar que tem que se adequarà 
comunidade. Então, assim, primeiramente conhecer a família, o que a 
Comunidade de São Gabriel espera da escola, e o que é preciso fazer pra 
ajudar aquela criança, porque ela vai se tornar um cidadão pertencente aqui à 
comunidade, isso condiz com o que a família acha, considera e espera”. 

 

 É nessa direção que a escola deveria seguir, isto é, sempre que 

possível, segundo Rovira (2000), “organizar-se de modo que estimule a 
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participação de todos os implicados” (ROVIRA, 2000, p. 57-58). Assim, todos 

os atores que compõem o espaço escolar se tornarão, de fato, atuantes em 

todas as decisões tomadas nas esferas educacionais.  

Para Alves e Varela (2012): 

 

[...] a escola não pode mais ser entendida como uma 
organização social isolada, a qual se valida e justifica 
internamente. A escola deve ser encarada como uma 
organização social que se insere numa determinada 
comunidade, a qual tem de ser tida em conta na enunciação 
dos seus objetivos e perante a qual tem de se responsabilizar 
em termos de resultados. Assim, uma perspectiva atomística 
da educação é substituída por uma perspectiva sistêmica, 
considerando-se a escola como um sistema aberto, que resulta 
de uma dissolução das fronteiras entre a escola e a 
comunidade envolvente (ALVES; VARELA, 2012, p. 38). 

 

 Sob tal viés, a escola deveria interagir com a comunidade para que sua 

atuação seja realmente significativa. Sempre que possível, seria proveitoso que 

a escola construísse vias de comunicação de mão dupla, possibilitando que a 

comunidade conheça e participe da dinâmica escolar, e a escola conheça e 

participe da dinâmica da comunidade.  

 

Professora Ana – “Então, a princípio eu vejo assim, não acontece muito tem 
uma reunião, uma abertura pra que comunidade viesse à escola, os pais 
quando eu digo comunidade, a gente pode colocar o líder comunitário e os 
lideres religiosos, vamos colocar assim, né?... que são os mais interessados, 
né?... E a família que são pertencentes a essas identidades religiosas ou aqui 
tem... como é que fala em relação à comunidade, um líder... em relação ao 
público, em relação à política, eu esqueci o nome... porque havendo uma 
conversa entre essas identidades religiosas e conselho comunitário, eu acho 
que o exercício da cidadania seria exercido melhor, eu acho que ajudaria com 
que todos os moradores de São Gabriel se sentissem pertencentes aqui”. 

 

Professor Gian – “Eu não posso chegar na porta da sua casa pichar porque 
eu quero, porque eu acho isso legal. Então, assim, as três partes teriam que 
falar a mesma língua, porque é no caso é um... exemplo de uma ação social: a 
escola poderia liberar o espaço discutir com a família, com a Comunidade São 
Gabriel, o que a escola pode fazer pra ajudar a comunidade”. 
 

 Tais percepções corroboram com o que relata Sarmento e Marques 

(2006) sobre a participação dos integrantes da comunidade na escola: 
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[...] actores sociais que também devem ser autores dos 
processos educativos formais, promovendo o desenvolvimento 
individual e colectivo, contribuindo para a transformação da 
escola em tempo e espaço de permanente construção e 
reconstrução da comunidade (SARMENTO; MARQUES, 
2006,p. 75) 

 

 Assim sendo, se a cidadania é exercida na comunidade, nada mais justo 

que utilizar incluir nas discussões escolares assuntos palpáveis, isto é, 

situações que fazem parte do cotidiano do aluno, que lhes atravessam. Talvez 

seja dessa forma que ele poderá se sentir mais motivado a se mobilizar, a se 

posicionar de forma ativa e reflexiva, tanto frente a sua realidade local, como 

também perante a realidade global (VELOSO; CRAVEIRO; RUFINO, 2012). 

 De acordo com Antunes (1995):  

 

[...] vinculação da escola à comunidade [...]; o diálogo entre a 
escola e comunidade que, sendo conflitual, é essencial o 
processo de negociação [...]; a concepção da comunidade 
como fonte e espaço de exercício alargado da cidadania, o que 
implica, da parte da escola, favorecer o seu investimento pelos 
projectos e aspirações e como horizonte da vida dos 
estudantes (ANTUNES, 1995, p. 202). 

 

 Seguindo tal perspectiva, percebe-se que, de modo geral, os 

professores entrevistados relataram reconhecer a importância de a escola 

despertar nos alunos residentes da Comunidade de São Gabriel um maior 

compromisso social, e que isso ocorreria por meio de projetos, grupos de 

debates, envolvendo a escola e a comunidade. Isso pode ser considerado um 

aspecto positivo, mesmo que ainda não exista nenhum projeto visando a 

integração escola-comunidade, pois se acredita que reflexões sempre podem 

ganhar força e gerar ações.  

 

Eixo Temático 03 – Infância e Práticas Cidadãs 

 

 Esse eixo temático visou apresentar as percepções dos professores 

entrevistados sobre o que é infância e quais são ou deveriam ser a práticas 

cidadãs de uma criança. Para isso, com o intuito de aprofundar tais respostas, 

foi questionado qual deveria ser o momento para abordar a cidadania na 

infância, como também qual seria o papel da escola nesse processo.  
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Iniciaremos com as respostas sobre como eles conceituam a infância. 

Praticamente todos vincularam a infância à melhor fase da vida, como também 

ao período importante para educar e formar o caráter de uma pessoa.  

 

Professor Gian: “Infância! Bom, vamos lá! Eu acho que é uma das fases mais 
importantes da nossa vida, porque eu acho que na infância a gente começa a 
receber as informações que a gente vai usar pro resto da vida. Então, assim 
é... pra formação de um adulto um cidadão é... responsável né... dentro do que 
reconheçam seus direitos, eu acho que a infância é o início. Então, assim por 
ser o início é a fase mais importante”. 
 

Professor Hélio: “Infância é um período que de uma determinada idade né... 
de, eu entendo, de 0 a 10 anos, né?... onde permite a essa criança desenvolver 
todas as suas atividades, viver a infância com brincadeira, né?”.  
 

 Não se pode deixar de destacar que a infância é uma construção 

histórica, social, cultural e temporal, isto é, a forma que a infância é vivida e 

percebida na e pela sociedade ocidental contemporânea não têm nada de 

natural ou comum. Conforme Moura; Viana e Loyola (2013): 

 

Desde seu nascimento, a criança integra-se em um mundo de 
significados construídos historicamente e interage com ele 
inspirando-se em modelos de seu meio social. [...] os fatos 
sociais precedem o indivíduo e possuem existência própria, 
são externos a ele e estão além de seu controle e vontade, 
uma vez que a sociedade e todos os seus padrões já estão 
postos quando o indivíduo nasce. A criança, ao inserir-se na 
sociedade, adapta-se às regras dos fatos sociais de sua época 
e ao contexto sociocultural específico. Considerando o homem 
um ser social e a grande diversidade cultural existente nas 
sociedades, a criança foi percebida e tratada de formas 
distintas. Em cada contexto e época, foram construídos 
diferentes significados em relação à criança e ao seu papel 
social, produzindo-se imensa diversidade de concepções e 
percepções sobre a infância. As representações de infância da 
atualidade têm origem em um processo cultural, histórico, 
político, econômico, social e ideológico construído nas 
sociedades (MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013,p. 475). 

 

 Portanto, os relatos de tais professores devem ser analisados com a 

devida consideração de todos os fatores que participam da construção da 

percepção deles. 
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 Outro ponto relevante que surgiu em uma das respostas de uma 

professora refere-se ao direito de ser criança, que foi vinculado aos direitos a 

brincar e estudar. 

 

Professora Beatriz: “Infância é a fase na vida da criança em que ela é 
realmente criança! Ela tem que ser criança nessa fase, viver essa infância 
como criança. Respeitando os seus direitos de ser criança, brincando, 
participando, estudando, construindo, mas de maneira infantil”. 
 

 Em relação aos direitos conquistados pela criança, pontua-se que estes 

vão muito além de apenas brincar e estudar.  

De acordo com Quinteiro (2003): 

 

Historicamente, tais direitos aparecem relacionados e 
justificados pelo Direito à Família e à Assistência. No Brasil, a 
partir da Constituição de 1988, registram-se pela primeira vez 
os direitos específicos da criança. Logo depois, o governo 
brasileiro sancionou a Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, e, 
através do Decreto Legislativo de 28 de 14 de Setembro de 
1990, aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos da 
Criança-CDC, adotada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, em Novembro de 1989 (QUINTEIRO, 2003, p. 03). 

 

 Entretanto, nenhuma dessas iniciativas conseguiu fazer com que grande 

parte das crianças contemplasse seu direito à proteção, participação e 

provisão, de forma significativa na melhoria de suas realidades.  

 Teve um professor que mencionou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA – ao responder sobre quais seriam ou deveriam ser as 

posturas cidadãs da criança. 

 
Professor Hélio: “No estatuto da criança e do adolescente, né? tem as 
obrigações e deveres a cumprir e a criança precisava ter assim, ser cobrada, 
no quesito, assim ela tem as suas obrigações a cumprir, então ela deveria ter 
assim alguma coisa na sociedade, onde ela possa exercer isso que ela tem 
que fazer, né?... As obrigações dela e ela, assim, de certa forma, dentro das 
obrigações do ambiente e da idade dela. Sofrer uma certa punição, se caso ela 
não contribuir pra cidadania né... essa punição é assim começando na família, 
uma educação, né?... tirando alguma coisa,às vezes, no ambiente escolar, 
tirando de uma coisa que ela gosta, para que ela possa ter essa noção da 
importância”. 
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Para questionar sobre quais são ou deveriam ser as posturas cidadãs de 

uma criança, iniciou-se tal pergunta indagando se a criança é um cidadão. 

Todos os professores entrevistados afirmaram que a criança é um cidadão, 

mas não souberam expor de forma clara quais seriam as formas de exercer tal 

cidadania.  

 
Professora Evandra: “Eu acho assim, e as posturas cidadãs delas vai 
depender da educação que você for ensinar pra elas, e como elas vão evoluir 
ali dentro do que você passa, né? Porque vem de casa também e a escola 
ajuda um pouco”. 
 
Professora Fabiana: “Com certeza em todos os sentidos. Por isso que eu falo, 
acho que desde o momento em que ela nasce. Eu acho que a partir do 
momento em que os pais, que a educação vem de casa, começa em casa, que 
os pais começam a orientar ela, ela é um cidadão desde quando ela nasce, ela 
é uma pessoa, um cidadão, ela é um ser humano”. 

 

Professora Débora: “Eu acho que ela é... e as postura de cidadão, é igual eu 
te falei, a gente trabalha com os filhos cidadania todos os momentos, dentro da 
nossa casa, que está faltando muito hoje em dia! Eu acho que os pais estão 
esquecendo de educar os filhos, eles acham que a função da escola é educar e 
ensinar, eu acho que a função da escola é ensinar, educar é função dos pais”. 

 

 A ideia de que a criança é cidadão e que a educação para a cidadania 

deve vir primeiramente do ambiente familiar, foi muito recorrente em 

praticamente todas as entrevistas. No entanto, é importante salientar que, 

conforme Perez (2012), tanto a escola quanto a família são produções de uma 

série de tramas sociais, culturais e temporais. Destaca-se, também, que as 

incumbências que atualmente são delegadas à escola, outrora eram de 

responsabilidade apenas da família. Portanto, talvez as crenças de que certas 

coisas somente podem ou devem ser ensinadas pela escola ou pela família, 

ainda são vestígios de um passado, onde tais responsabilidades educacionais 

eram muito bem delimitadas.  

De acordo com Perez (2012), “A educação escolar é contínua com a 

educação familiar na medida em que oferece prosseguimento à formação do 

indivíduo, em relação a seus valores para a vida e para o trabalho” (PEREZ, 

2012, p.14). Isso significa que um confere prosseguimento à educação 

oferecida pelo outro, tecendo comunicações de mão dupla.  
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 De modo geral, as práticas cidadãs na infância foram vinculadas a 

normas de relacionamentos, tais como respeito, agradecimento, etc. 

 

Professora Beatriz: “Eu trabalho muito com as crianças praticando a 
cidadania com o respeito dos seus direitos para com os colegas, 
principalmente para com os funcionários da escola. Eu faço muitos trabalhos e 
também resgatando os valores que hoje estão muito perdidos, do 
agradecimento, trabalhando o “por favor”,“me dá licença!” É... quando você fere 
alguém com palavras ou com gestos, de voltar e pedir desculpas àquela 
pessoa, a não levar o rancor, pra poder tornar o mundo melhor, o mundo pra 
nossas crianças”. 
 

Professora Ana: “Eu vejo que uma criança deve ter os valores, trazer os 
valores. Por exemplo, “obrigado!”, “ Por favor!”,“Com licença!”É... 
Cumprimentar as pessoas com educação. Isso que tem que já ir começando a 
introduzir essas coisas, pra eles serem um cidadão de respeito e 
responsabilidade no futuro”. 

 

Professora Débora: “Eu acho que as posturas cidadãs é quando você tem que 
enfrentar uma fila, você já saber qual é o seu lugar... se posicionar... esperar 
sua vez... respeitar regras... eu acho que é a partir daí. A pessoa começa a ter 
que adquirir postura de cidadão”. 
 

Após a entrevista, a professora Beatriz, que leciona na educação infantil, 

fez questão de apresentar os trabalhos que desenvolveu com seus alunos 

durante as aulas. Destacou uma parede de sua sala de aula repleta de 

palavras, tais como amizade, amor, família, respeito, agradecimento, etc., 

relatando que sempre aborda tais temáticas no decorrer das aulas. Para ela, 

dessa maneira as crianças irão aprender aos poucos sobre o que é cidadania 

e, consequentemente, irá desenvolver práticas cidadãs. 

 Tal perspectiva corrobora com os seguintes apontamentos de Perez 

(2012): 

 

O aprendizado do aluno implica acordo com os educandos, 
tornando-os sujeitos do processo, como também, com seus 
familiares, estimulando-os a participarem do convívio escolar, 
mostrando-lhes a importância dessa participação e das ações 
da escola pública na promoção da cidadania (PEREZ, 2012, p. 
17).  

 

 Assim, é por meio da interação com o aluno, isto é, através da abertura 

e acolhida que se faz das ações do aluno que se constrói caminhos possíveis 
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para a cidadania. Caso contrário, corre-se o risco de seguir o ritmo da 

educação bancária, postulada por Freire (1987), conceito que tal estudo ousou 

aproximar com uma espécie de cidadania que muitas vezes é ensinada, a qual 

também pode ser entendida como bancária, já que costuma apenas depositar 

conteúdos no aluno.   

 Para entender melhor como os professores entrevistados compreendiam 

tal processo, foi questionado como as formas de cidadania poderiam ser 

construídas na infância, e como a escola participava dessa construção. As 

respostas foram unânimes ao pontuar a importância dos bons exemplos na 

família e na escola, mostrando a crença de que a cidadania pode e deve ser 

ensinada. 

 

Professora Evandra: “Acho orientações, né? Que os pais têm que ter com as 
crianças. Sim, através de palestra e orientações né?... que a gente faz no dia a 
dia, e estar com eles na sala explicando”. 

 

Professora Débora: “Eu acho que também trabalhando dessa forma, 
ensinando regras... Fila da merenda, ensinar impor as regras, horário de 
entrada, horário de saída, horário de ir ao banheiro através de regras, eu 
acredito”. 
 
Professora Ana: “É por meio de desenho, valores, explicando, é... 
Mostrando... as crianças fazendo leitura de imagem do que acontece isso. A 
escola ela é fundamental pra formar essa criança, a escola deve estar unida 
com a família para que haja essa construção”. 

  

 Percebe-se que além de associar a cidadania a somente regras de 

relacionamento, praticamente todas as respostas apontaram que a construção 

da cidadania se dá por meio de ensinamentos, os quais, em geral, partem do 

professor ou da família. Isto é, com exceção da professora Beatriz, citada 

acima, que parece trabalhar os valores que ela considera importantes por meio 

de interações com seus alunos, perguntando o que cada uma já sabia sobre a 

palavra escolhida para o dia. Os demais professores parecem acreditar numa 

hierarquia, onde o professor sempre se sobressai em detrimento do aluno. 

 De acordo com Carvalho et. al. (2004): 

 

[...] a educação de valores fundamentais à vida pública não 
pode consistir meramente na transmissão de informações, tais 
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como o conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem ou os 
princípios da Constituição da República. Por certo, a posse 
dessas informações pode desempenhar um papel fundamental 
na elaboração de conceitos e práticas vinculados à educação 
para cidadania. Mas sua mera tematização não garante uma 
ação educativa vinculada a esses valores. Tampouco leva 
inexoravelmente à adesão, por parte dos alunos, de um modo 
de vida neles fundado. Pelo contrário, não é raro que a retórica 
democrática à qual se expõem os alunos seja acompanhada de 
atos de discriminação, exclusão, enfim de toda a sorte de 
violações concretas de direitos (CARVALHO et. al., 2004, p. 
437). 

 

 É nesse sentido que ousamos intitular tal ensinamento para a cidadania 

“bancária”, visto que impõe valores, princípios e regras vigentes em um espaço 

social de forma alienante e alienadora, contribuindo para a construção de 

cidadãos que apenas seguem o ritmo, mas não desenvolveram a habilidade 

para se posicionar de forma reflexiva e ativa.   

 Por fim, foi questionado quanto ao momento em que a criança estaria 

preparada para aprender acerca do que é cidadania. Alguns dos professores 

entrevistados disseram que desde a educação infantil, mesmo afirmando que 

nessa fase não existe muita noção do certo e do errado, enquanto outros 

disseram que só deveria ser abordada tal temática quando a criança atingisse 

um maior nível de compreensão. 

 

Professor Gian É...eu acho que desde o primeiro ano ela já pode ir 
reconhecendo. Porque sim, ela não tem maturidade pra entender o que é 
cidadania, né?... Mas eu acho que desde...ou até mesmo desde o pré, né?” 
 
Professora Ana: “Eu acho que a criança ela... ela já vem com um pouco da 
cidadania de casa, desde o nascimento ela está preparada, como se diz, nós 
nunca aprendemos tudo, tem que estar sempre buscando, a todo tempo ela 
está preparada pra aprender”.  
 
Professor Hélio: “Eu acredito que a partir dos 05 anos, ou seja, no segundo 
período. O maternal, por exemplo, é um período de adaptação, eles não têm 
uma noção de como que é a escola, mas começando a partir dos cinco anos 
de idade já dá pra trabalhar”. 

 

As respostas variaram pouco, e todas apontaram que a cidadania 

deveria ser abordada na infância de maneira simples para que a criança 

consiga assimilar. A percepção de que a criança é um cidadão, que essa 

cidadania é construída por uma série de fatores, que ela pode desempenhar 
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seu papel de cidadão, é fundamental para uma educação direcionada para a 

cidadania. Isso porque se houver a crença de que a criança ainda não é um 

cidadão, como também de que a cidadania é algo que já vem de casa e que a 

criança não possui nenhum papel no exercício da cidadania, é provável que as 

reflexões e orientações voltadas para uma educação para as práticas cidadãs 

não passem de mais uma dentre tantas outras sugestões (PERRENOUD, 

2005). 

 Nesse sentido, seguindo as reflexões cunhadas por Perrenoud (2005), 

antes de delegar à escola a responsabilidade de educar para a cidadania, é 

pertinente provocar discussões acerca do que a escola pensa sobre tal 

questão. Lembrando sempre que a escola é construída pela sociedade e para 

ela, por isso seus princípios seguem os mesmos que vigoram em seu espaço 

social. Portanto, para acreditar que a escola pode de fato realizar algo 

significativo, é preciso conhecer, refletir e problematizar as percepções dos 

atores que colocam a escola em movimento. 

 Portanto, por meio das análises realizadas, é possível iniciar tais 

reflexões e problematização acerca de como a infância é concebida pelos 

professores entrevistados, como também quais são as práticas cidadãs que 

eles delegam à criança. O primeiro aspecto que merece ser destacado é que o 

conceito de infância não foi muito fundamentado por tais professores, visto que 

todos apresentaram extrema dificuldade para descrevê-la, vinculando-a a 

apenas uma fase permeada por brincadeiras e protegida por algumas leis, 

sobre as quais são souberam se aprofundar. O segundo ponto a ser ressaltado 

é que as práticas cidadãs que tais professores acreditam que deveriam ser 

desempenhadas pela criança, não passam de regras de relacionamentos. Isto 

é, a impressão que se ficou é que os direitos e deveres circunscritos na 

cidadania não são abordados, de forma clara e fundamentados na infância, 

pelo menos por parte dos professores que participaram desse estudo. 

 Com base nas reflexões desenvolvidas no decorrer dos quatros eixos 

temáticos, percebeu-se o quanto tais questões ainda precisam ser 

aprofundadas em discussões e pesquisas posteriores, uma vez que as 

percepções que os professores entrevistados apresentaram sobre cidadania, 

sentimento de pertencimento e infância podem não ser suficientes para 

fundamentar uma educação para a cidadania desde a infância.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi discutido durante essa dissertação, notou-se que 

os professores entrevistados apresentam percepções pouco embasadas de 

cidadania, sentimento de pertencimento e infância. Tais reflexões levam-nos a 

questionar sobre que cidadania a escola está empenhada em formar, pois se 

os próprios professores que deveriam colocar em prática essa educação, talvez 

não estejam preparados para tal tarefa, como será possível propor tal 

educação? É claro que os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – são 

apenas diretrizes para educação, isto é, não é uma lei imposta às instituições 

de ensino. Por isso, é conveniente que a proposta de promover uma educação 

para a cidadania seja interpretada como um caminho, uma direção para a 

educação que quase sempre a tarefa de formar cidadãos para a sociedade foi 

incumbida à escola. 

Por meio das análises realizadas, nota-se que tal pesquisa respondeu 

seu primeiro objetivo específico, ou seja, conseguiu-se conhecer quais eram as 

percepções dos professores que participaram da pesquisa acerca da cidadania 

e seus atravessamentos com o sentimento de pertencimento a Comunidade de 

São Gabriel, por parte dos alunos que residem na comunidade. 

Pontua-se que o conceito de cidadania é repleto de nuanças sociais, 

históricas, econômicas e, entre outras, econômicas, as quais o tornam 

imensamente complexo. Os teóricos e estudiosos apresentados durante tal 

pesquisa desenvolveram uma série de investigações para tecer reflexões sobre 

a cidadania. Tal fato revela o quão vasto pode ser o entendimento envolvendo 

as várias vertentes da cidadania.  

Portanto, compreende-se que as dificuldades dos professores que 

participaram da pesquisa em definir o conceito de cidadania são comuns a 

todos que ousam refletir sobre o mesmo.  

No que se refere ao sentimento de pertencimento em relação à 

Comunidade de São Gabriel, percebe-se que os professores apresentaram 

entendimentos interessantes sobre as práticas cidadãs entrelaçadas com tal 

sentimento. Apenas uma professora relatou que o fazer cidadão deveria 

transcender os limites do sentimento de pertencimento voltado para um 

determinado lugar, uma vez que as práticas cidadãs deveriam existir em todos 
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os ambientes, independente de qualquer apego ou carinho mais íntimo 

direcionado para determinado espaço público. 

Todavia, os demais professores que participaram do estudo relataram 

considerar a relevância do sentimento de pertencimento voltado para o lugar 

onde se pratica a cidadania, visto que tal sentimento contribuiria para o 

comprometimento em casos sociais.  

Quanto ao segundo objetivo, que foi investigar as percepções de tais 

professores acerca da participação da escola no desenvolvimento de práticas 

cidadãs voltadas para a realidade da Comunidade de São Gabriel, todos os 

professores apresentaram argumentos que enfatizavam a importância da 

escola nesse processo.  

Os argumentos giravam entorno de que as aulas deveriam ser imersas a 

realidade social da Comunidade de São Gabriel, com o intuito de favorecer o 

desenvolvimento de reflexões críticas e embasados no cotidiano de tais alunos.  

Tais relatos fornecem subsídios para tecer reflexões acerca da 

pertinência de fomentar estratégias capazes de facilitar ou/e incentivar a 

comunicação entre escola e comunidade, já que tal diálogo é considerado 

importante por parte dos professores. Reflexões desse tipo podem se 

transformar em projetos que levem a comunidade para dentro da escola ou/e 

vice versa.  

De forma geral, os professores que participaram do estudo relataram 

que procuram obter informações acerca da realidade da Comunidade de São 

Gabriel, visto que todos eles residem em outras localidades e apenas 

frequentam a comunidade para lecionar. Por ser uma comunidade pequena, os 

professores disseram não encontrar dificuldades para interagir com os demais 

espaços além dos muros da escola. Tal situação facilita a compreensão que 

tais professores acumulam sobre a Comunidade de São Gabriel, mesmo 

podendo ser considerada uma compreensão limitada, visto que se embasam 

em apenas percepções provindas de um curto período de tempo. 

Tais percepções podem contribuir para os debates em sala de aula e, 

com isso, desconstruir compreensões negativas sobre a realidade da 

Comunidade de São Gabriel, as quais apenas reproduzem estereótipos 

impedindo, com isso, a construção de outros possíveis. 
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 Nesse sentido, talvez se torne possível problematizar a realidade da 

Comunidade de São Gabriel, isto é, deixar de apenas aceitar os fotos como 

eles se apresentam e, dessa forma, tecer vias de escapes. 

Quanto ao terceiro objetivo da pesquisa, nota-se que as percepções dos 

professores que participaram da pesquisa acerca da infância e das práticas 

cidadãs nessa fase da vida são repletas de representações comuns sobre o 

que é a criança e o que ela pode e/ou deveria fazer. 

Os professores relataram que a infância consiste em uma fase de 

extrema importância, considerada decisiva na formação do indivíduo, a qual 

deve ser mediada com todo cuidado e atenção, com o intuito de contribuir para 

o desenvolvimento integral da criança. 

Por meio de tais relatos, nota-se que existe um consenso entre os 

professores que participaram da pesquisa de que a infância é uma fase 

importante no desenvolvimento humano, a qual requer extrema atenção e 

comprometimento por parte de todos os adultos que participam deste processo. 

Quando os professores foram questionados se consideram ou não a 

criança uma cidadã, todos afirmaram que sim. No entanto, notou-se que 

aparentemente tal afirmativa de que a criança é uma cidadã deriva da 

percepção de que todos já nascem cidadãos. Isto é, a cidadania parece que é 

percebida como algo inerente ao indivíduo que nasce em determinado espaço 

social. 

No que se refere às práticas cidadãs na infância, percebeu-se que, da 

mesma forma que apresentaram dificuldade para dizer o que é cidadania, 

praticamente todos os professores também tiveram extrema dificuldade para 

relatar o que consideravam serem práticas cidadãs dirigidas à infância. No 

geral, as práticas cidadãs foram vinculadas a normas de convivência.  

Pontua-se que tal dificuldade para abordar temáticas acerca da 

cidadania por parte dos professores que participaram da pesquisa é 

compreensível, visto que, por meio dos estudos dos teóricos e pesquisares 

envolvidos na área, é possível perceber o quanto a cidadania é complexa. Isso 

porque é atravessada por uma série de questões que, quando são analisados 

separadamente, fornecem compreensões limitadas e, por vezes, pejorativas.  

Tal fato pode ser explicitado por meio de alguns relatos de tais 

professores ao apontar a ausência de práticas cidadãs por parte dos alunos 
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que residem na comunidade de São Gabriel. Segundo os professores, muitos 

alunos não se interessam por procurar mudanças na comunidade, prática que, 

para eles, seria a premissa da cidadania. Em tal apontamento, nota-se que 

uma série de outros fatores pertinentes à prática cidadã não são considerados. 

Portanto, a presente pesquisa não pretende rotular os professores que 

participaram do estudo de desprovidos de conhecimento acerca de temáticas 

relacionadas a cidadania. Sabe-se que tal conceito abarca uma série de outros, 

os quais exigem muito estudo para sua compreensão. 

Além disso, compreende-se que podem coexistir inúmeras percepções 

acerca da cidadania, sendo que nenhuma pode ser considerada mais correta 

que a outra. O ser humano não acolhe passivamente os constructos 

conceituais. Cada indivíduo atribui sentidos próprios aos conceitos que lhes 

são apresentados. Sendo assim, não se pode acreditar que exista apenas uma 

concepção de criança, cidadania, comunidade, escola, uma vez que os 

embates entre o que é apresentado pelo senso comum ou pela ciência podem 

produzir inúmeras percepções sobre um determinado conceito. 

No que se refere a participação da escola no construção de práticas 

cidadãs na infância, notou-se que os professores consideram importante o 

papel da escola nesse processo, mas apresentaram dificuldades para dizer 

como isso aconteceria. Novamente dirigiram o ensinamento de práticas 

cidadãs à apenas formas de relacionamentos. 

Outro aspecto importante é a dificuldade de distinguir qual o papel da 

família na construção de atitudes cidadãs e o que deve ser delegado à escola. 

Tal debate é antigo e repleto de nuanças. Em geral, os professores falaram que 

certos ensinamentos devem “vir do berço”, ou seja, que é responsabilidade da 

família ensinar e não da escola. Em outros momentos, predominava um 

discurso de que não adianta realizar nenhuma intervenção significativa se a 

família não contribui.  

Nesse sentido, supõe-se que a família deve apresentar um discurso 

semelhante, isto é, certamente também deve considerar o ensinamento de 

certas atitudes como sendo responsabilidade exclusiva da escola. Nesse 

embate de forças, é pertinente se questionar como fica a criança enquanto não 

surge um consenso entre as partes envolvidas? 
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O ensinamento de práticas cidadãs realmente deve transcender os 

muros da escola, mas isso não significa que uma parte significativa de tal 

processo não deva surgir na escola. O espaço escolar é repleto de 

oportunidades para desenvolver aspectos pertinentes ao exercício da 

cidadania.  

Não se pretendeu com essa pesquisa apresentar um roteiro de como a 

escola pode ensinar práticas cidadãs na infância, mas investigar como os 

professores percebem tais questões. Contudo, acredita-se que as discussões 

levantadas durante a presente dissertação possa ser útil para futuras reflexões 

acerca de como tal processo poderia ser mais efetivo, ou seja, quais seriam as 

metodologias mais apropriadas para um resultado mais significativo.    

Por fim, percebeu-se que talvez as atitudes cidadãs atingissem 

proporções globais, se antes fosse despertado um maior compromisso com a 

realidade local de cada espaço onde as escolas estão situadas, e talvez tal 

compromisso seja atravessado pelo sentimento de pertencimento nutrido por 

esse espaço.  

Para complementar as reflexões, também se pontua a pertinência de se 

pesquisar as perspectivas que são tecidas em torno da infância e de seu papel 

cidadão na sociedade, pois parece que tais questões ainda são meio obscuras, 

tanto no meio acadêmico, quanto nas percepções dos professores 

entrevistados.  
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTACOM OS PROFESSORES 

 

1- Qual o seu nome? 

2- Qual disciplina você ministra?  

3- Há quanto tempo ministra tal disciplina? 

4- Qual o seu nível de formação? Já fez algum curso extra? Qual? 

5- Em que cidade você mora?  

6- Há quanto tempo trabalha na comunidade de São Gabriel? 

7- O que você pensa sobre a comunidade de São Gabriel? (Em relação às 

pessoas, cultura, hospitalidade, etc.). 

8- Como você definiria os alunos que residem na comunidade de São Gabriel? 

Eles são diferentes de alunos de outras comunidades? Em que sentido? 

9- O que é infância para você? 

10- Há quanto tempo você ministra aulas para crianças? 

11- Para você, o que é cidadania? A partir de quando uma criança está 

preparada para aprender sobre cidadania? 

12- O que significa ser um cidadão? Cite exemplos de práticas cidadãs? 

13- Você considera que a criança seja um cidadão?                          

14- Quais são ou deveriam ser as posturas cidadãs que uma criança deveria 

assumir? 

15- Como pode ser construída a cidadania na infância? E como a escola 

participa dessa construção? 

16- Você aborda com seus alunos temáticas relacionadas à cidadania? Como? 

17- Você considera que tais discussões contribuirão para a formação de 

práticas cidadãs desde a infância?  

18- Você percebe atitudes cidadãs de seus alunos dentro da sala de aula? 

Quais? E fora da sala de aula? Quais?  

19- O que você entende por pertencer a um lugar? 

20- Você percebe que seus alunos que residem na comunidade de São Gabriel 

se sentem pertencentes a tal comunidade? Como?  
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21- Você considera que seus alunos residentes na comunidade de São Gabriel 

se sentem incluídos nos direitos e deveres postulados pela cidadania? Quais 

são os exemplos que te fazem pensar dessa forma? 

22- Você acredita que o sentimento de pertencimento em relação à 

comunidade é importante para o exercício da cidadania de seus alunos? Por 

quê? 

23- Você procura saber qual é a realidade social da comunidade de São 

Gabriel? Como? Você utiliza tais informações nas suas aulas? Como? 

24- O que a escola, os professores e a comunidade escolar fazem para 

despertar nos alunos um maior comprometimento com a realidade da 

comunidade em que vivem? 
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