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Cidadania na formação do
professor: desvelando sentidos e
finalidades da prática educativa
   Sandra Regina Soares

As tensões provocadas pelo caráter cada vez mais multicultural
e multirracial da população de quase todos os países ditos
desenvolvidos, o ataque às estruturas do Estado de Bem-Estar
Social pela política neoliberal e a perda de credibilidade das
instâncias da política instituída são alguns dos aspectos centrais
que têm suscitado a intensificação de estudos (BERNARD,
1997; BRUBACKER, 1997; CAPELLA, 2004; CONSTANT,
1998; COUTURE, 2000, etc.) e debates sobre a questão da
cidadania, animados por questões filosóficas acerca da posição
do sujeito na sociedade contemporânea. No Brasil, a cidadania
também emerge como um tema de crescente interesse, variando
o enfoque dos estudos de acordo com o período histórico em
que esteja sendo avaliado. Por exemplo, no período após o fim
da ditadura militar, na década de 1980, as preocupações dos
estudiosos estavam voltadas principalmente para a ausência dos
direitos políticos. Em outros contextos, como aquele da adoção
mais ofensiva pelo governo brasileiro de uma política neoliberal,
os autores orientaram suas reflexões sobre as desigualdades
sociais, sobre a relação entre cidadania, democracia e
participação e sobre a relação entre educação e cidadania.

No bojo desses estudos, diversos autores, entre os quais, Lefort (1987
apud TELLES, 1994), Ferreira (1993) e Chauí (2000) revelam a existência
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de uma tendência do povo brasileiro à aceitação resignada. Essa tendência,
sinônima de falta de consciência de ter direito a ter direitos, de ser um cidadão,
caracteriza-se pela forma como a sociedade civil percebe e age, em relação às
desigualdades e à falta de respeito aos direitos. Como registram Ferreira
(1993) e Chauí (2000), de uma maneira geral, essa situação, na qual se
encontra a maioria da população brasileira, é percebida com compaixão,
mas, sem indignação, isto é, sem reação coletiva e efetiva para transformá-la.

A educação formal, em nosso ponto de vista, poderia constituir um
instrumento importante no sentido de romper com o círculo vicioso da
tendência à aceitação resignada ou da falta de consciência da cidadania,
todavia, diversos estudos apontam para a direção contrária. No que concerne
à formação de professores no contexto universitário, Arroyo (2001), Ribeiro
(2001), Rinesi (2001) e Silva (2001) indicam a predominância de uma
concepção de cidadania intelectualista e cognitivista, centrada no discurso
sobre cidadania sem a possibilidade do seu exercício efetivo na sala de
aula. O currículo, baseado nessa concepção, não conseguiria preparar os
professores para agir de maneira adequada, por exemplo, face aos
preconceitos que se manifestam, cotidianamente, nas relações interpessoais
que ocorrem, na sala de aula. Acrescentam os autores que a universidade
pública adota uma lógica orientada pelas necessidades do mercado, e a
conseqüência disso é o afastamento da universidade de uma perspectiva de
formação de cidadãos autônomos. Além disso, as práticas educativas,
segundo pesquisas diversas (ABUD, 1999; GRIGOLI, 1990; OLIVEIRA,
1996; TANCREDI, 1995), privilegiam a transmissão de um saber livresco,
sem espaço para elaboração dos conteúdos pelos estudantes, a avaliação
tradicional e posturas autoritárias do professor na relação com os estudantes.

Em resumo, os estudos sobre a formação dos professores, na universidade
indicam a existência de uma ligação entre as relações educativas e a formação
para a cidadania dos futuros professores, e, que as práticas educativas podem
favorecer ou tornar difícil a formação da consciência e de atitudes cidadãs
entre os estudantes, futuros professores.

REFLETINDO SOBRE OS SENTIDOS DE CIDADANIA

O conceito de cidadania reaparece no fim da Idade Média, junto com a
noção de individualismo, associado à idéia de liberdade e igualdade e à
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luta liderada pela burguesia contra os privilégios da nobreza feudal, contra
a hierarquia e contra a imposição da religião. Assim, o conceito moderno
de cidadania é o resultado da articulação, mais ou menos conflituosa,
entre o liberalismo e um esforço de adaptação da política e do conceito de
cidadania dos antigos1 (COUTURE, 2000). A retomada desse conceito,
simbolizada pelas revoluções dos Estados Unidos e da França, coincide,
portanto, com o fim dos privilégios feudais e dos Estados Confessionais e,
ainda, com a constituição do Estado-nação e de sua maneira de governar
baseada na democracia representativa (BRUBACKER, 1997; HABERMAS,
1998; SCHNAPPER, 1991). Apesar de ter se constituído historicamente
como um princípio universal e de possuir certos traços comuns nas
sociedades ocidentais modernas, não é um conceito unívoco. Os diferentes
sentidos que lhe são atribuídos, em cada Estado-nação, provêm de condições
históricas, políticas, econômicas e culturais próprias a cada contexto e das
relações de força que aí se estabeleceram entre os grupos sociais em conflito
(SCHNAPPER, 1991).

A cidadania, na concepção de Constant (1998), revela-se como um
conceito complexo e multidimensional, ao mesmo tempo, uma realidade
de ordem legal, política e social que permitiria orientar o pertencimento à
vida coletiva, e um ideal. O autor destaca quatro concepções de cidadania
que emanam dos estudos: a cidadania como manifestação da identidade
nacional; a cidadania como estatuto jurídico caracterizado pelos direitos
(civis, políticos e sociais) descritos por Marshall (1963 apud CONSTANT,
1998); a cidadania como um conjunto de papéis sociais ligados à
participação ativa na vida da cidade e a cidadania como conjunto de
qualidades morais.

A cidadania também pode ser compreendida, conforme sugere Pagé
(2001, p. 41), como “a maneira que as pessoas têm de se conceber como
cidadãos”. Em função dessa idéia, ele apresenta quatro concepções: a) a
cidadania liberal, que enfatiza a dimensão jurídica dos direitos do cidadão,
em especial os direitos civis e os sociais, delegando a participação ativa na
vida da cidade aos especialistas, de forma que o cidadão liberal fique livre
para agir na esfera econômica e privada; b) a cidadania deliberativa

1 O conceito de cidadania na Antiguidade grega e romana era caracterizado por uma participação direta dos cidadãos
– homens livres – nas decisões políticas, o que demonstra o caráter essencialmente político deste estatuto, e
pela ausência de igualdade de direitos, na medida em que nem os escravos nem as mulheres  podiam participar
desse processo.
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pluralista, que incorpora o regime de direitos, mas valoriza a participação
ativa em beneficio dos interesses comuns; c) a cidadania civil diferenciada,
que se configura como uma variação da cidadania liberal, na qual os
cidadãos têm uma frágil participação política, em contrapartida têm uma
forte identificação com pólos identitários infra e supra estatais; d) a
cidadania nacional unitária, que preconiza a subordinação dos cidadãos
ao modelo identitário majoritário.

A cidadania liberal é a mais difundida, a despeito das variações na forma
de sua concretização em cada Estado-nação. Essa concepção de cidadania
tem como pano de fundo uma contradição e uma tensão entre a igualdade
ideal e a desigualdade concreta, entre a igualdade do direito e a desigualdade
da fortuna. Ela sustenta a ideologia do individualismo radical e depende,
fortemente, do conceito de propriedade privada (BARBER, 1997). No sentido
social e econômico, a desigualdade concreta diante da igualdade formal tem
sido minimizada pelo estado de bem-estar social o qual, no novo contexto
mundial, é objeto de ataques sistemáticos da parte dos neoliberais e vive um
processo de enfraquecimento, que indicam a tendência a um agravamento
das desigualdades sociais e a fragilização da cidadania na sua dimensão
social. No sentido da participação política, a cidadania freqüentemente
apresentada como uma ação política intimamente ligada ao engajamento
dos cidadãos na vida pública é, na prática, restrita ao momento do voto. A
sociedade, por sua vez, é concebida como constituída de uma coleção de
indivíduos isolados que, simbolicamente, no momento “sagrado” do voto,
na cabine isolada, tornam-se membros de uma “comunidade de cidadãos”,
fonte de soberania e de legitimidade política para o Estado-nação
(SCHNAPPER, 2000). A importância progressivamente atribuída ao voto,
nas sociedades democráticas modernas, revela, como sugere Garrigou (1988
apud SCHNAPPER, 2000, p. 144), que na sua essência, a cidadania liberal
é ”um princípio de expressão eleitoral no qual o indivíduo é a única unidade
pertinente em detrimento de qualquer outra”. Assim conduzida, tem-se uma
cidadania mais passiva que ativa, mais potencial (referência a um estatuto
abstrato) que real (BARBER, 1997), em outros termos, uma cidadania
baseada nos direitos jurídicos do cidadão e não em seu poder político
(CAPELLA, 2004).

No contexto da globalização e do neoliberalismo, como sugere Bernard
(1997), a supremacia triunfante da economia e do poder financeiro tende
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a definir a cidadania pela atitude do indivíduo de produzir, consumir e
investir. Esse contexto aponta, ainda, para  o esvaziamento do poder do
Estado com a transferência de decisões da esfera pública para a esfera
privada, que passa a constituir um novo poder supra-estatal, de caráter
econômico, que impõe políticas que favorecem o monetarismo, a
desregulamentação, o comércio livre, o fluxo de capital desimpedido e a
privatização em massa (CAPELLA, 2004). Em síntese, a cidadania caminha
para um esvaziamento total de seu sentido social, político e nacional, e o
cidadão tende a ser transformado em consumidor, peça passiva de uma
engrenagem, instrumento sem possibilidade ou canal de intervenção num
sistema cujo controle é mantido por agentes econômicos e financeiros.

Esse momento de crise por que passa o próprio conceito de cidadania,
em ressonância à crise que atravessa as sociedades democráticas ocidentais
pode ser gerador de visões críticas e inovadoras, e de uma nova concepção
de cidadania verdadeiramente democrática e plural, conforme apontam os
defensores da cidadania como construção social. Nesse sentido, esse conceito
parece não estar esgotado, particularmente no Brasil onde, efetivamente, o
estado de bem-estar social não se consolidou. Assumida com um novo
sentido, a luta pela conquista da cidadania tem um grande potencial de
desmascaramento da política neoliberal, de mobilização, de organização e
de articulação social capaz de contemplar a diversidade e a pluralidade,
aspectos enfatizado nas análises mais atuais, que pretendem mostrar as
mudanças advindas, dentre outros, do processo de globalização.

AS CONCEPÇÕES DE CIDADANIA NO BRASIL

A literatura brasileira apresenta, basicamente, duas concepções de
cidadania, as quais recebem diversas denominações. A primeira recebe
qualificativos como formalista, restritiva, passiva, excludente, tutelada,
controlada, outorgada. A segunda é denominada de substantiva, ativa,
estratégia de construção democrática. Neste estudo adotamos as
denominações: cidadania de direitos restritos e cidadania como construção
social.
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A CIDADANIA DE DIREITOS RESTRITOS

A concepção de cidadania de direitos restritos se expressa desde a primeira
Constituição da República Brasileira e foi fortemente inspirada, segundo
Moderne (1989), nos ideais liberais. Todavia, esses ideais foram adaptados ao
contexto de uma sociedade marcada pela herança de três séculos de escravidão,
por uma economia essencialmente agrícola orientada para a exportação e
pela predominância da família patriarcal. Os traços mais evidentes dessa
sociedade são: uma profunda desigualdade social, um débil grau de coesão e
de articulação interna e uma forte subordinação ao Estado. A adaptação dos
ideais liberais a esse contexto provocou uma espécie de “esquizofrenia político-
jurídica” das instituições, que consiste em proclamar fortemente o valor da
regra e do direito no texto da lei e na prática ceder à tentação do autoritarismo
e da medida de exceção (MODERNE, 1989). A cidadania de direitos restritos
pode ser definida como um conjunto de atributos formais reconhecidos
juridicamente como acessíveis a todos os cidadãos igualmente. Assim, ela
reduz a condição cidadã à esfera da lei (GENTILI, 2000). Segundo essa
concepção, a cidadania é outorgada e controlada pelo Estado. Na prática, o
direito político se resume ao direito de voto e o povo é excluído das decisões
políticas. Essa concepção tem como principais elementos constitutivos: a
negação da noção de direitos, a negação do princípio da soberania política, o
civismo como subordinação e o autoritarismo social.

A CIDADANIA COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL

A concepção de cidadania como construção social ganha contornos
mais claros na primeira metade da década de 1980, ponto culminante da
crise da ditadura militar, momento em que a sociedade brasileira vive a
retomada dos movimentos populares – das mulheres, dos negros, dos
ecologistas, etc. – , e dos trabalhadores rurais e urbanos (DAGNINO, 1994).
Esses movimentos sociais fizeram emergir a consciência de ter direito a ter
direitos e mostraram a possibilidade da constituição de espaços públicos
“nos quais sobretudo a dimensão ética da vida social pode se constituir
em uma moralidade pública através da convivência democrática com as
diferenças e os conflitos que elas carregam” (TELLES, 1994, p. 92). Em
conformidade com essa concepção, a concretização dos direitos (civis,
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políticos e sociais) é a base fundamental da cidadania. Sendo isso uma
realidade, o reconhecimento dos direitos ultrapassaria o aspecto formal da
lei e se traduziria, na prática, de maneira igual para todos os cidadãos,
independente das suas condições econômicas, sociais e raciais. Esses direitos
seriam conquistados pela ação e pela luta social e política quotidiana,
razão pela qual esta concepção atribui uma grande importância aos direitos
políticos e à participação ativa e direta, participação que impulsionaria a
conquista de outros direitos, principalmente os direitos sociais (GENTILI,
2000). Assim, como afirmava Freire (1978, p. 35),

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma permanente
busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. [...] É
condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos os homens
como seres inconclusos.

Pressupõe, como sugere o autor, a superação pelos oprimidos do “medo
da liberdade”, e a expulsão da “sombra introjetada” dos opressores e das
suas pautas. Implica o preenchimento, do vazio deixado a partir dessa
expulsão, com outro conteúdo “o de sua autonomia. O de sua
responsabilidade, sem o que não seriam livres” (FREIRE, 1978, p. 35).

A cidadania como construção social enfatiza, portanto, a importância
da formação de valores e atitudes capazes de tornar os indivíduos cidadãos
livres, responsáveis, éticos, autônomos e participativos. Atitudes e valores
que se constroem nas relações sociais e não no contexto de práticas
“educativas” prescritivas. Isto porque:

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. Toda
prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí, o sentido
alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos
chamando de consciência ‘hospedeira’ da consciência opressora. Por isto, o
comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de
pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores (FREIRE, 1978, p. 35).

Nessa mesma perspectiva, Capella (2004, p. 164) se refere à “cidadania
baseada nos poderes” de movimentos de solidariedade que atuam no
domínio público-voluntário capaz de sustentar e completar a limitada
“cidadania dos direitos”. A novidade dessa “cidadania baseada em poderes”,
que se espera possa emergir da “Agora pública voluntária e estável”,
consistiria em não atribuir apenas a este último a tutela das necessidades
sociais reconhecidas em público.
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Enfim, constituem os principais pontos de defesa da cidadania como
construção social: o direito a ter direitos; novas formas de sociabilidade e
de relações entre o Estado e a sociedade; a participação ativa e direta; a
autonomia, o respeito à diferença e às identidades, a solidariedade, a
desobediência aos poderes totalitários como valores e atitudes fundamentais
do cidadão crítico, participativo e ético.

Neste estudo, assumimos como pressuposto, em consonância com os
autores que fundamentam a concepção de cidadania como construção
social, que tanto a consciência de cidadania (consciência de ter direito a ter
direitos) quanto o usufruto dos direitos estabelecidos juridicamente ainda
estão por ser conquistados pela maioria da população brasileira, mediante
a ação consciente e solidária dos movimentos sociais, materializando assim
a cidadania dos direitos e a “cidadania baseada em poderes”. A educação
pode contribuir efetivamente com a construção desse novo sentido de
cidadania graças, especialmente, ao compromisso político-pedagógico dos
professores, traduzido em práticas educativas voltadas para o desenvolvimento
integral e a autonomia dos alunos e para o florescimento da solidariedade
entre eles (FREIRE, 1998).

A reflexão sobre como a escola e a formação de professores podem
contribuir para a construção da consciência de cidadania como construção
social pode ser facilitada pela discussão do conceito de “relação com o
saber” do aluno, pois, a depender do tipo de “relação com o saber” que o
sujeito estabelece, estará se construindo como autor de sua própria história
ou, ao contrário, sendo conformado como um sujeito passivo, heterônomo,
subserviente.

SOBRE OS SENTIDOS DA NOÇÃO DE “RELAÇÃO COM O SABER”

De início, é importante entender que a relação com o saber de um sujeito
contempla, como nos sugere Larose e Lenoir (1995), as representações
evocadas sobre o que é saber e, ao mesmo tempo, as formas de acesso a esse
saber. Em outros termos, a noção de “relação com o saber” remete à maneira
pela qual o ser humano vivendo em sociedade entra em relação com o real
e atribui um sentido à realidade que o impacta.

A “relação com o saber” do aluno tem sua matriz construída no seio da
família, através do sistema de expectativas e do jogo de atitudes que esta
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estabelece com a instituição escolar. Faz parte desse processo de construção
o lugar e a natureza dos livros na casa, a existência ou não de atitude de
leitura, a estimulação da criança à leitura, a visita da família a museus,
bibliotecas, etc. Essa relação é também influenciada pela mídia nas suas
diversas formas (escrita, audiovisual ou visual). Não se trata de uma relação
rígida e estanque, portanto, a educação formal pode e deve contribuir para
sua transformação ou manutenção mediante as experiências concretas na
sala de aula, na convivência com os colegas e com o professor, que também
tem uma relação própria com o saber. No dizer insistente de Freire (1998),
o professor, além de respeitar os saberes do aluno, deve promover,
sistematicamente, a discussão sobre a razão de ser desses saberes e seus
nexos com os conteúdos ensinados, “Por que não estabelecer uma necessária
‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm  como indivíduos?” (FREIRE, 1998, p. 24).

O CONCEITO DE SABER

J. M. Monteil (1985 apud CHARLOT, 1997) estabelece distinção entre
informação, conhecimento e saber. A informação é um dado objetivo exterior
ao sujeito que pode ser comprada e estocada em um banco de dados. O
conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade
de um sujeito dotado de qualidades afetivo-cognitivas, nesse sentido, ele
tem um caráter subjetivo e intransmissível. O saber, apesar de ter um caráter
objetivo, supõe uma apropriação (da informação) pelo sujeito assim como
se verifica no processo de conhecimento. Mas, de acordo com esse autor, o
saber é uma forma de conhecimento livre dos aspectos dogmáticos que
tendem a se associar à subjetividade. Dandurant e Ollivier (1991 apud
LAROSE; LENOIR, 1995, p. 56) distinguem, também, conhecimento e
saber, termos que, segundo eles, são freqüentemente confundidos. Para esses
autores, o conhecimento, compreendido como toda apreensão simbólica
da realidade, é uma noção mais ampla que aquela de saber. Este último
supõe uma apreensão mais restrita do real “que obedece a racionalidade
científica e é submetido a procedimentos definidos de verificação; ou ainda,
a noção de saber é empregada na medida em que ela remete a conhecimentos
mais próximos da prática e tornam-se, no limite, o equivalente de saber-
fazer” (DANDURANT; OLLIVIER, 1991 apud LAROSE; LENOIR, 1995
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p. 56). Em resumo, o saber supõe uma apropriação, uma construção pessoal
do sujeito. Todavia, é importante considerar que existem diferentes formas
de ter acesso ao saber, ou seja, várias maneiras de se promover a relação do
aluno com o saber.

Segundo Lenoir (2001), é possível afirmar que o saber pode ser o
resultado de quatro concepções de “relação com o saber”: revelação,
contemplação, desvelamento, descoberta e  apropriação construtiva. As
três primeiras concepções são expressões, com nuances diferentes, da
epistemologia positivista do saber e repousam sobre a convicção que o
saber pré-existe ao ser humano e a existência lhe é independente. Essa
epistemologia supõe, para o contexto educativo, que a aprendizagem seja
concebida, exclusivamente, como um processo de internalização de objetos
de saberes, estabelecidos de forma heterônoma. O saber reduz-se a um
conjunto de bens de consumo e os alunos tornam-se, ao mesmo tempo,
consumidores e receptáculos do saber. E o professor, enquanto portador do
saber, pode apresentá-lo em porções, de forma fragmentada.

A quarta concepção de “relação com o saber” aparece como alternativa
face às concepções anteriores. Refere o saber como o resultado de uma
produção humana, como uma construção realizada por um sujeito vivendo
em sociedade. Essa concepção repousa sobre uma epistemologia de tipo
dialética e construtivista. No contexto educativo, essa epistemologia
concebe que o acesso do aluno ao saber se realiza mediante a apropriação
ativa, processo que implica assimilações e acomodações do novo, supondo,
freqüentemente, rupturas com as representações iniciais. Essa construção
do sujeito pode se fazer, grosso modo, de duas formas. A primeira, através
do ensaio e erro empírico realizado pelo sujeito, sozinho ou em grupo,
mediado por procedimentos de investigação espontânea, configurando um
tipo de ensino baseado em métodos de “auto estruturação cognitiva” e
sobre um modo de intervenção estimuladora e desafiante do professor. A
segunda forma se produz mediante um processo de objetivação cognitiva
mediada por procedimentos de caráter científico e sustentado ativamente
pelo professor. Nesse caso, o ensino é baseado em métodos de
“interestruturação cognitiva”, no qual o formador tem uma função de
mediação finalizada, temporária e limitada.
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“RELAÇÃO COM O SABER” COMO RELAÇÃO CONSIGO MESMO

Analisar a “relação com o saber”, como afirma Charlot (1997, p. 60), é
estudar o sujeito frente à necessidade e mesmo à obrigação de aprender

[...] para se construir, num triplo processo: de hominização (tornar-se homem),
de singularização (tornar-se um exemplar único de homem) e de socialização
(tornar-se membro de uma comunidade, com a qual se compartilha valores e
onde se ocupa um lugar).

Essa autoconstrução parece ser resultante do esforço natural de todo
sujeito para dar sentido a seu contexto e à sua própria história. Através
desse processo criador de saber, “o sujeito toma consciência de sua ação e
de seus sentimentos, explica para si mesmo os determinantes objetivos e
afetivos do seu entorno, e tendo em conta sua percepção do real, seu lugar,
sua posição, o sujeito determina sua ação” (BEILLEROT, 1989, p. 194).

Essa tomada de consciência permite, ao sujeito, reconhecer-se e afirmar
o que sabe, o que pensa e o que faz, a partir da apropriação consciente do
saber que decorre de sua própria experiência. Assim, a questão fundamental
é a possibilidade de apropriar, ao máximo, o saber à sua experiência,
independente do valor intrínseco de seu conteúdo. A relação do processo
criador de saber com o “sabido” é mais importante que apenas o “sabido”
do qual sairiam respostas ou soluções. A “relação do saber” como processo
criador permite, ao sujeito, ultrapassar a reificação e a fragmentação das
coisas que ele sabe. Permite, enfim, sua liberdade de ação, impedindo que
ele se torne um objeto manipulável pelos outros e por ele mesmo, ou seja,
pelo seu inconsciente (BEILLEROT, 1989). Nesse processo, desempenha
papel importante a curiosidade e a criticidade. A curiosidade humana,
entendida na perspectiva freiriana, como inquietação indagadora, como
inclinação ao desvelamento de algo, como procura de esclarecimento e
sinal de atenção e estado de alerta, é uma construção e reconstrução histórica
e social. A passagem da curiosidade para a criticidade, compreendida como
curiosidade epistemológica apoiando-se em métodos que possibilitam uma
aproximação do objeto e conota achados de maior exatidão,  não se dá
espontaneamente. Assim, “uma das tarefas precípuas da prática educativo-
progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica,
insatisfeita, indócil” (FREIRE, 1998, p. 35-36).
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A “relação com o saber” como processo criador é uma forma de
assegurar, ao sujeito, o papel de autor de sua própria história, superando a
armadilha da imposição de numerosas determinações que a noção direta
dessa forma de relação inclui. Assim, se o sujeito não sabe toda a história
que ele faz: ele guarda uma consciência, essencial, pois é a sua, do sentido
de sua história (BEILLEROT, 1989). Com efeito, a “relação com o saber”,
refere esse autor “torna-se capacidade de elucidação e de consciência na
qual o desejo de saber é o desejo de liberdade” (BEILLEROT, 1989, p. 193),
mesmo se essa elucidação não é completamente possível. E esclarece que,
considerada como processo criador de saber, é uma relação necessária para
cada um agir e pensar. Desenvolver a “relação com o saber” como um
processo criador dos alunos supõe considerar o desejo de saber como motor
da aprendizagem. Falar dela como processo criador em educação “é convir
que os objetos de saber ensinados na escola devem ser investidos de desejo
para serem apropriados” (DEVELAY, 1996, p. 45). Em outros termos, para
que haja apropriação do saber ensinado, o aluno deve estabelecer com esse
saber uma relação afetiva e não unicamente cognitiva, isso significa ser
necessário que esse saber faça sentido para o aluno. Fazer sentido equivale
dizer que algo (uma palavra, um enunciado, um evento, etc.) tem, para
alguém, “relação com outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou,
questões que ele se colocou” (CHARLOT, 1997, p. 64). Ademais, “aprender
faz sentido em referência à história do sujeito, a suas expectativas, [...] à
sua concepção de vida, à sua relação com os outros, à imagem que ele tem
de si mesmo e àquela que ele quer apresentar aos outros” (BEILLEROT,
1989, p. 85).

Cabe lembrar que a origem do autoconceito, é social, portanto, as
interações com outros significativos são fundamentais na construção, de
forma um tanto inconsciente, das apreciações sobre si mesmo, e que, na
“relação com o saber”, a autopercepção e a autovalorização são essenciais.
Assim, a expectativa positiva, a escuta atenta e empática, a abertura para o
diálogo, o conflito cognitivo baseado na amorosidade são atitudes do
professor que legitimam o desejo de aprender do aluno, fortalecem a
confiança na sua capacidade, portanto, o autoconceito positivo, quer seja
na educação de crianças e jovens ou na educação de adultos (FREIRE,
1998). Esses aspectos nos remetem à idéia da “relação com o saber” também
como uma relação com os outros.
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“RELAÇÃO COM O SABER” COMO RELAÇÃO COM OS OUTROS

Ficou esclarecido anteriormente que a “relação com o saber” como
processo criador de saber sobre o real e sobre si mesmo tem como autor
um sujeito de desejo. Charlot (1997), entretanto, sublinha que esse desejo
não pode ser tomado numa perspectiva biologicista, associado à pulsão,
associação que permite pensar o psiquismo sem referência a outro sujeito.
Por tal razão, acrescenta esse autor: “não existe desejo sem objeto de desejo.
Este objeto, em ultima análise, é sempre o outro” (CHARLOT, 1997, p. 53).
Ademais, o desejo se constitui como tal, e assim faz sentido, para o sujeito
que está, ao mesmo tempo, “em busca de si e aberto ao outro e ao mundo”
(CHARLOT, 1997, p. 55). Como enfatiza esse autor, é a condição humana,
que se estabelece a partir da coexistência e da troca, que faz de um indivíduo
um sujeito desejante e criador do saber sobre si e sobre o real. “Toda relação
consigo mesmo é também uma relação com o outro, e toda relação com o
outro é também relação consigo” (CHARLOT, 1997, p. 52). É importante
destacar que o outro não tem, necessariamente, uma presença física, “É o
outro como forma pessoal da alteridade, como ordem simbólica, como
ordem social [...]” (CHARLOT, 1997, p. 51). Isso significa que o processo
criador de saber deve ser considerado como um processo individual e,
também, coletivo, no mínimo como processo de grupo (BEILLEROT,
1989). Em síntese, conforme Beillerot (1989), os microcosmos dos grupos
constituem uma interface inevitável entre a dinâmica individual e o
movimento coletivo e social, tendo, então, uma importância fundamental
na vida do sujeito e na constituição de seu psiquismo, análise que conduziu
Freud a definir o indivíduo como um grupo interiorizado. O processo
criador de saber sobre o real e sobre si desenvolve-se, como vimos
anteriormente, numa rede de relações na qual o aluno está em relação com
outros alunos. Assim, o professor preocupado em facilitar uma “relação
com o saber” como processo criador deve levar em conta que essa relação
depende, também, do contexto no qual se produz a relação com os outros
alunos. Razão por que lhe compete estimular o questionamento, a reflexão
critica sobre as próprias questões dos alunos, sobre as opiniões dos colegas
(DAYRELL, 2001; FREIRE, 1998; SANTOMÉ, 1997). O relacionamento
com os outros implica relação com as regras de convivência e de civilidade.
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“RELAÇÃO COM O SABER” COMO RELAÇÃO COM AS REGRAS

As regras de convivência na sala de aula, em outras palavras, os direitos
e deveres de cada um, os limites, a disciplina, as regras de convivência na
sala de aula devem ser construídos e reconstruídos coletivamente pelos
estudantes e pelo professor (DEVELAY, 1996; FREIRE, 1998). Assim, as
regras do grupo, o saber sobre o real, os valores e atitudes éticos na relação
com o outro se constroem, simultaneamente, na sala de aula, com a mediação
do professor. Esse processo contém um potencial educativo, igualmente
um potencial psicossocial, na medida em que se engajar na construção das
leis do grupo é conseguir renunciar ao narcisismo para entender e contemplar
o desejo dos outros. Develay (1996, p. 81) avalia que a “única maneira de
estar totalmente num grupo é poder se distanciar dele analisando os riscos
da fusão”. As regras construídas coletivamente garantiriam as condições
favoráveis à manutenção do sujeito são no grupo; elas constituiriam, então,
uma terceira presença estrategicamente colocada na relação de cada sujeito
com os outros. Sem construção coletiva das regras, todo esforço educativo
torna-se apenas condicionamento a regras prescritas de forma heterônoma,
adverte o mesmo autor.

Coordenar o processo coletivo de construção das regras de convivência,
na sala de aula, implica para o professor que, conscientemente ou não, se
orienta pela concepção de cidadania como construção social, aceitar colocar
em questão seus desejos, implica escutar e, concretamente, levar em conta
os desejos dos alunos, tendo como meta a criação de um contexto favorável
para aprender e viver em conjunto. Implica, ainda, aceitar “renunciar à
relação senhor-escravo e desenvolver uma relação educativa baseada em
uma relação de confiança e não em uma relação de autoridade carismática
ou mesmo de competência” (DEVELAY, 1996, p. 111).

O professor consciente dessa verdade estará sempre empenhado em
facilitar as relações entre os estudantes, contribuindo para eliminar, através
da reflexão e não do sermão e da prescrição do “dever-ser”, os problemas
relacionais que emergem no cotidiano da sala de aula (DAYRELL, 2001;
FREIRE, 1998; SANTOMÉ, 1997). Importa ter em mente que a formação
de sujeitos autônomos, no processo educacional pressupõe levar em
consideração a complexidade do grupo-classe, carregado de histórias e
determinado pela dinâmica da vida afetiva. Uma relação educativa que
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não perca de vista tais aspectos estará valorizando os estudantes como
portadores de direitos e, além de oferecer um lugar para sua expressão,
estará possibilitando que se construam referências comuns nos domínios
dos valores e das práticas que os concretizam. Além disso, no processo de
avaliação se acordariam aos estudantes oportunidades de auto-avaliação e
de reflexão sobre suas aprendizagens cognitivas e suas atitudes (DAYRELL,
2001; PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), o que concorreria para a
aprendizagem da responsabilidade, da tomada de decisão, enfim, da
autonomia (FREIRE, 1998). Os estudantes seriam também convidados a
participar da avaliação do professor, de sua metodologia e de suas atitudes
na sala de aula.

Pode-se concluir com Develay (1996) que toda relação com o saber
como processo criador é, ao mesmo tempo, “relação com o saber”, relação
consigo mesmo, relação com os outros e relação com as regras/leis e com o
poder. Nesse sentido, como sugere esse autor, para garantir uma
aprendizagem significativa, o professor precisa compreender e, se for o
caso, contribuir para transformar o tipo de “relação com o saber” e de
relação com as regras e com o poder  que adotam seus alunos. Assim, uma
“relação com o saber” que não seja, de início, uma relação de rejeição,
mas, sim, de adesão, constitui uma condição prévia para a aprendizagem,
e uma relação com a lei que não seja de submissão e, sim, de adesão, constitui
condição indispensável para a aquisição do saber.

ENTRELAÇANDO AS REFLEXÕES SOBRE CIDADANIA E “RELAÇÃO COM O
SABER”: À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos sumariamente apresentados no decorrer desta exposição
indicam que cidadania adquire sentidos diferentes nas diversas sociedades
(em decorrência das condições históricas, políticas, econômicas e culturais
próprias) e, também, no interior de cada sociedade, por parte dos diferentes
grupos e classes sociais, haja vista as duas concepções de cidadania, no caso
da sociedade brasileira. Além disso, é um conceito complexo e multidimensional,
que incorpora, de um lado, uma realidade material de ordem legal
(estabelece direitos e, conseqüentemente, deveres), política (depende das
relações de poder, atravessadas por interesses econômicos, e da correlação
de força dos segmentos e grupos em conflito) e social (expressa-se na cultura
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e nas relações entre pessoas e grupos no convívio social). De outro lado,
um ideal que estabelece um conjunto de atitudes e valores relacionados à,
maior ou menor, participação dos indivíduos na coletividade, em prol do
bem comum.

Em síntese, é um conceito que articula as dimensões: direitos,
participação e valores e atitudes. Atitudes, por exemplo, em relação ao seu
contexto, em relação aos outros, em relação às leis e em relação ao poder,
que são construídas nas interações com os outros significativos, no seio da
família, da escola e por influência da mídia.

A contribuição da educação formal, em especial da formação de
professores, para a construção da consciência de cidadania, para a formação
de um sujeito e cidadão crítico, participativo e ético pressupõe práticas
educativas que promovam a “relação com o saber” do aluno como um
processo criador. Essa forma de relação, como vimos anteriormente, implica,
além da relação do sujeito com o saber, a relação consigo mesmo, com os
outros, com as regras e com o poder. Assim, esses dois conceitos, embora
com amplitudes diferentes, o primeiro se situa no contexto macro das
relações na sociedade e o segundo, embora transcenda o ambiente da
educação formal, na perspectiva tomada neste estudo, situa-se no contexto
micro da sala de aula, mantêm entre si uma relação de interdependência e
complementaridade.

As considerações que se vêm de fazer levam à compreensão de que
práticas educativas heterônomas, centradas na transmissão bancária de
conteúdos acadêmicos fragmentados, dogmatizados e descontextualizados
do ponto de vista social, político e histórico, sem as controvérsias e variações
já produzidas sobre o fenômeno em questão e, ainda, desconectados dos
demais conteúdos da disciplina, da realidade e da prática educativa dos
estudantes (GRÍGOLI, 1990; PIMENTA; ANASTASIOU, 2002;
SANTOMÉ, 1997); baseadas em relações professor-aluno fortemente
hierarquizadas, autoritárias e destituídas de afetividade positiva se
entrelaçam com a concepção de cidadania de direitos restritos e contribuem
para a reprodução da tendência à aceitação resignada, da falta de
consciência de cidadania.

Em contrapartida, práticas educativas capazes de desenvolver uma
“relação com o saber” de forma construtiva, criadora, crítica, reflexiva e
cooperativa contribuem para a construção da consciência de cidadania,
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concorrem para a formação de valores morais e éticos necessários ao
exercício da cidadania como construção social. Assim, a noção de “relação
com o saber” como processo criador contribui para a formação da cidadania
como construção social, pois, como sugere Beillerot (1989), situar o processo
criador como definidor da “relação com o saber” é uma forma de assegurar,
ao sujeito, o papel de autor de sua própria história.

A reflexão sobre os conceitos de cidadania e de “relação com o saber”
ainda é muito restrita e incipiente no contexto da formação de professores,
entretanto, consciente ou não, os formadores de professores têm
representações sobre esses conceitos. Representações compostas de
informações, crenças, atitudes, que são construídas e compartilhadas
socialmente e, conseqüentemente, como formulou Moscovici (1976),
orientam suas práticas educativas, pois, como sabemos, as convicções
existenciais, os valores e visões de mundo e de relação com o mundo, enfim
a concepção de ser social e de cidadão que se quer contribuir para formar
é subjacente à escolha dos saberes a ensinar e das práticas adotadas que
levem os alunos a ter acesso ao saber. A discussão sobre esses conceitos e
sobre o entrelaçamento dos mesmos no contexto da formação de professores
pode contribuir para o processo de reflexão crítica dos formadores de
professores, na universidade, sobre suas próprias práticas, a partir do
reconhecimento, como nos ensinou Paulo Freire (1998, p. 146), de que a
educação é um ato político e ideológico, o que nos convoca a encerrar
estas reflexões com palavras de sua autoria, que trazem elementos sempre
atuais para sustentar o sentido da cidadania com o qual trabalhamos aqui:
“Tenho afirmado e reafirmado o quanto realmente me alegra saber-me um
ser condicionado, mas capaz de ultrapassar o próprio condicionamento”.
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