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PAULY, Evaldo Luís

Introdução: o consenso possível numa sociedade
desigual

O Brasil adotou o princípio constitucional de atribuir à educação, a missão
de preparar educandos e educandas "para o exercício da cidadania", conforme
o Art. 205 da Constituição Federal. A democracia é a complexa combinação -
quase nunca harmônica — de inclusão e exclusão sociais praticadas nos espaços
privado e público, na óikos e na agora, na casa e na praça, como diziam os gregos
que inauguram a utopia democrática. Os espaços concretos onde as pessoas
podem ou não praticar seus atos de cidadania estão na privacidade de seus lares
e na publicidade da praça onde o mercado e o governo estão instalados. Na
praça se vive a simultaneidade da inclusão e da exclusão social, através das
decisões econômicas adotadas pelos mecanismos de governo e de mercado,
pelos quais a sociedade brasileira distribui sua imensa riqueza criando sua de-
masiada pobreza.

Estudo do IPEA demonstra que "no Brasil a população pobre representa
cerca de 30% da população total, nos países com tenda per capita similar à brasilei-
ra esse valor corresponde a menos de 10%" (BARROS; HENRIQUES; MEN-
DONÇA, 2000, p. 27). O Brasil tem pobres demais para o padrão capitalista
mundial. Os técnicos do IPEA afirmam que "uma distribuição equitativa dos
recursos nacionais disponíveis seria muito mais do que suficiente para eliminar
toda a pobreza" (Idem, p. 30). Ainda sob a gestão de FHC, afirmavam que o
Brasil "não é um país pobre, mas um país injusto e desigual" (BARROS; HEN-
RIQUES; MENDONÇA, 2000a, p. 11). Essa desigualdade demarca o exercício
da cidadania, para o qual o processo educacional brasileiro tem a finalidade de
preparar seus egressos.



Os desafios da missão de educar para a cidadania

Os pontos a seguir trazem minhas reflexões sobre o contexto político a par-
tir do qual a educação realiza sua missão de formar para o exercício da cidadania.
Minha tese é que essa missão deva ser assumida como processo de formação
moral adequado à liberdade da cidadania no Estado democrático de direito. Esta
reflexão é realizada por quem olha desde "fora" da sala de aula e, portanto, pre-
cisa ouvir a fala reflexiva de quem está imerso nas redes da Educação Básica,
tentando tirar do papel as boas intenções da legislação educacional.

A cidadania e a crise política
Nossa pobreza demasiada não é produzida apenas pelas classes dominan-

tes. É também produzida pelas limitações, incapacidades e mesmo má fé das
classes dominadas que são co-responsáveis pela gestão das políticas públicas
sociais realizada pelas "esferas públicas não-estatais", algumas das quais são,
inclusive, de natureza paritária. Essas esferas vem sendo criadas desde o pro-
cesso constituinte de 1988. Existem, hoje, por exemplo, 3.949 Conselhos Mu-
nicipais de Direitos e 3.011 Conselhos Tutelares no país, com poder legal de
garantir a escolarização obrigatória universal. São entre 40 e 50 mil militantes
sociais que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, exercendo
funções públicas de caráter não-estatal mas com capacidade objetiva de induzir
a ação estatal. Apesar dessa ampliação do espaço social e do poder da cidada-
nia, ainda não conseguimos evitar que o Brasil mantenha 17 milhões de crian-
ças e adolescentes com 10 anos ou mais no analfabetismo (FERRARO, 2002).
Essa culpa é do governo, é responsabilidade das elites. É, todavia, também
responsabilidade minha, de cada um de nós, brasileiros e brasileiras, seja por
ação ou omissão. Falta-nos - objetivamente - consciência coletiva deste nosso
"pecado" político.

A sociedade civil não é melhor e nem pior que o governo. A única pesquisa
do IBGE disponível sobre "Associativismo, Representação de Interesses e In-
termediação Política" é de 1996 e limitou-se a nove regiões metropolitanas.
Nessas metrópoles, a percentagem de pessoas filiadas a partidos políticos -
essenciais para o exercício da cidadania - era de apenas 2,6% da população
adulta. Trabalhadores filiados a sindicatos eram 5,3% e a movimentos comuni-
tários eram 6,9%. Esse é o tamanho de nossa sociedade civil. Por isso não é
possível pensar que a grave crise de corrupção que assombra o país seja ineren-
te aos políticos ou exclusiva desta ou daquela gestão. Essa crise moral é respon-
sabilidade de todos nós: corruptos, corruptores e vítimas da corrupção. Não
há um só justo, como dizia o apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos da capital
do Império (Rm 3.10).



A ilusão do Brasil urbano e a crise política da democracia
Há quem identifique a crise de valores com o acelerado e caótico processo

de urbanização do país. Segundo análises de alguns setores do governo federal e
de alguns pesquisadores, o Brasil é mais camponês do que se imagina, pois 45%
da população vive em municípios com uma densidade demográfica abaixo de
100 hab/km . Menciono apenas a produção teórica do Núcleo de Estudos Agrá-
rios e Desenvolvimento Rural e do Projeto Urbano da UNICAMP.

qualquer município tem obrigatoriamente zona urbana, mesmo que sitiada pela
mais cerrada das matas, (...). Todavia, só pertence à rede urbana pouco mais
da metade da população brasileira (...). Em 1996, havia 52,7 milhões de habi-
tantes nas 12 aglomerações metropolitanas, 20,6 milhões em 37 aglomerações
não-metropolitanas, e 13,3 milhões em 62 centros urbanos dispersos. Um total
de 86,6 milhões de pessoas, que correspondia a 55% da população brasileira
(VEIGA).

Os defensores do desenvolvimentismo - tendência política minoritária no
atual governo federal - combinam reforma agrária e agrícola, com fomento à
agricultura familiar, reformas urbana e educacional e fomento à pequena e média
empresa. Para os desenvolvimentistas, o crescimento se dá pela sustentabilidade
econômica, social e ecológica da agricultura familiar e da industrialização interna
desta produção. Os petistas monetaristas, tendência hegemônica durante o pri-
meiro governo Lula, estão de acordo com o Banco Mundial que defende a limi-
tação da ação governamental ao "ajuste fiscal sustentável e de alta qualidade"
porque "a estabilidade econômica e o capital mais barato estimularão o investi-
mento e o crescimento sustentado que, por sua vez, levarão a uma redução da
pobreza" (BANCO MUNDIAL, p. 14, acessado em 24.out.2006).

As tendências políticas monetaristas e desenvolvimentistas, apesar de suas
contradições internas, são tendências do pensamento econômico liberal. Exercer
a cidadania, no sentido não revolucionário, é poder determinar qual dessas cor-
rentes é a mais conveniente para os interesses populares. A escolha dos pedago-
gos e pedagogas me parece óbvia.

Democracia é o modo como seres humanos autônomos, livres e responsáveis
articulam as diversas vontades e capacidades individuais e coletivas para cons-
truir um modo de viver que lhes permita o exercício de sua liberdade no espa-
ço público. Este espaço público, na sua forma moderna de organização, pode
se identificar com a organização do Estado democrático de direito. A Demo-
cracia é o projeto político mais completo e ambicioso da modernidade. Se a
prática da democracia não alcançou ainda uma relação perfeita de equilíbrio



entre as vontades e as possibilidades dos indivíduos e das diferentes classes
sociais, é a única forma de organização política que encaminha os conflitos de
vontades para processos de superação e de negociação independentes do re-
curso à violência (RODRIGUES, 2001, p. 239).

Do ponto de vista da lógica republicana, nada está acima e nada se equipara
ao poder popular exercido mediante os procedimentos democráticos da repre-
sentação indireta por eleições, ou da representação direta do poder de cada cida-
dão, como define o artigo primeiro da Constituição Federal. Do ponto de vista
da concepção republicana, os fundamentos morais da existência pública defi-
nem-se pela sua enunciação racional. Nesse sentido, qualquer um ou uma do
povo sabe o que significa cada um dos valores últimos do Estado brasileiro defi-
nidos neste artigo fundamental.

Não há necessidade, como é comum de se observar, que as escolas e os
docentes definam valores em seus projetos político-pedagógicos e, respectiva-
mente, planos de ensino. Os valores já estão dados e escolas e docentes têm o
dever de disseminá-los entre o povo, internalizá-los na consciência moral de cada
educando e de cada educador. O relativismo não é reconhecido em nossa repú-
blica que assumiu todas as conseqüências da secularização e da laicidade do Esta-
do e da conseqüente garantia de liberdade para o exercício da cidadania, portan-
to, é absurdo admitir que cada pessoa possa e deva fazer o que bem lhe convier
ou desejar. A democracia requer a limitação dos desejos e estabelece parâmetros
razoáveis para a convivência entre as pessoas sob o estrito objetivo de assegurar
a máxima liberdade individual e coletiva.

No Brasil, se, de fato, a cidadania quer combater a pobreza, só pode fazê-lo
em cooperação com as agências públicas - estatais ou não-estatais — que gerenci-
am as políticas sociais públicas de educação, saúde, habitação, assistência social,
direitos da infância e juventude, apenas para mencionar alguns dos direitos hu-
manos fundamentais ou deles derivados. A exigência ética da cidadania democrá-
tica é o diálogo racional e a participação responsável de cada pessoa que escolhe,
decide e pensa por si própria, acatando a deliberação justificada e fundamentada
da maioria. As pessoas se constituem como sujeitas da democracia, quando a ela
se submetem.



A missão de educar para a cidadania da considerada
"juventude violenta e sem ética"

A afirmação que a juventude é violenta, especialmente a juventude pobre,
não é recente no país. Essa é uma tese defendida por muitas pessoas e criticada
pela intelectualidade desde o início da república. Nessa época, Nina Rodrigues,
um clássico do direito penal positivista no Brasil, analisou alguns adolescentes na
Penitenciária da Bahia. Um deles é José d'Araujo, preso "por haver, na idade de
nove para dez anos, assassinado o próprio pai"(s/d, p. 199). Nina Rodrigues
toma suas medidas "cephalicas" e o submete ao hipnotísmo para, ao final do
exame, questionar toda a sua teoria lombrosiana: "Trata-se neste caso de um
criminoso nato, ou de criminoso de habito aperfeiçoado pelo meio? Esta ultima
classificação tem em seu favor a falta dos grandes estygmas physicos do crimino-
so nato" (p. 203). Outro adolescente assassinou "um menino em 1889" (Idem, p.
203). Ao analisar esse caso, Nina informa que a "mãi havia abandonado o pai,
que depois disso casou com outra mulher. Elle e os rmãos moravam com a avó
materna, mas eram sustentados pelo pai". Esse caso também provoca dúvidas
em Nina: "mulato claro, com uma conformação craneana facial asymetrica", mas
tal "menor, apezar de muito claro, tem caracteres inferiores muito accentuados"
(Ibidem, p. 205). O terceko adolescente é José Joaquim Caetano que "está na
penitenciária desde a idade de quatorze annos, por haver assassinado uma mulher
que o queria castigar". Filho de "escravos e negros ou mulatos escuros, attenden-
do aos vícios inherentes á sua condição de escravisado" (s/d, p. 206). Ao concluir
o estudo, Nina diagnostica o vício na escravidão e não na "raça" do menino. Até
um racista conservador, como Nina Rodrigues ao estudar com objetivo científico
a vida da infância e da juventude, tornou-se, de forma inusitada e inesperada,
contrário à redução da idade penal que estava sendo proposta no processo cons-
tituinte de então. Mais de um século depois, a Proposta de Emenda Constitucio-
nal/PEC n° 20 está sendo votada pelo Senado da República, retomando uma
velha bandeira do conservadorismo já criticada abertamente por Nina Rodrigues.

Os docentes estão incumbidos pelo Estado de educar para a cidadania. Acho
que eles podem superar seu legítimo e sincero sentimento pessoal e coletivo de
frustração diante da violência, através da construção de uma interpretação mais
científica da violência praticada pela infância e adolescência brasileiras. A supera-
ção da violência é possível pelo aprimoramento do exercício da cidadania que,
por óbvio, pressupõe a construção de uma ética pedagógica democrática funda-
mentada no estado de direito. Essa é uma tese ética consensual entre as diferen-
tes correntes pedagógicas, das conservadoras às revolucionárias. Tais correntes,
contraditórias entre si, estão obrigadas a sustentar essa tese ética sob pena de
perderem o vínculo com as ciências humanas.

Freire, ao longo do livro "Pedagogia da Autonomia", apresenta 27 exigênci-
as que caracterizariam ou descaracterizariam a ética do ensinar. São exigências



inerentes à "natureza ética da prática educativa, enquanto prática especificamente
humana" e, portanto, a ética da educação é parte da "ética universal do ser huma-
no". Nesse início de novo século, esta ética da educação luta contra a "malvadez
da ética do mercado" (2000, p. 19). A ética do ensinar não é decisão heterônoma,
pelo contrário, a dignidade humana é um valor ético construído coletivamente
por sujeitos autônomos. Freire segue a tradição moderna do Iluminismo pois sua
noção de autonomia assemelha-se à de Kant: "O gênero humano deve sacar
pouco a pouco de si mesmo, por seu próprio esforço, todas as disposições natu-
rais da humanidade. Uma geração educa a outra.". Apenas "pela educação o ho-
mem pode chegar a ser homem. O homem não é, senão o que a educação dele
faz" (KANT, 1983, p. 30-31).

A autonomia que Freire exige de educando(a) e educador(a) tem o objetivo
de permanentemente amadurecer e qualificar o conhecimento! Não se trata de
uma ética no sentido meramente comportamental, trata-se de uma eticidade ine-
rente às humanidades. A autonomia pressupõe uma concepção emancipatória de
educação. Torna-se autônomo quem constrói em si mesmo e por si mesmo a
capacidade de impor-se a lei internamente, de fazer da lei (nomos, no grego) uma
qualidade de si mesmo e em si próprio (auto). O sujeito aprende quando passa da
heteronomia para a autonomia, isto é, quando emancipa-se a si mesmo junto
com as outras pessoas que lhe são próximas. O ato de ensinar propicia aos e às
educandas essa construção ao articular "a experiência profunda de assumir-se.
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, trans-
formador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar".
Ao propor que o sujeito da educação seja "capaz de reconhecer-se como objeto.
A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 'outredade'
do 'não eu', ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu" (FREIRE,
2000, p. 46). Ensinar, nessa perspectiva emancipatória, é socializar-se de modo
digno e justo na comunidade dos iguais que estabelece o Estado democrático de
direito.

Por outro lado, o conhecimento é limitado e assume suas limitações de for-
ma consciente. A educação ajuda o sujeito a perder a ilusão da própria onipotên-
cia. Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Sujeito é quem precisa aprender.
O conhecimento que liberta, produz em docentes e discentes uma autoconcep-
ção antropológica pela qual reconhecem seu "inacabamento" e incapacidade de
tudo conhecer. Freire crê no ser humano como "ser inacabado, incompleto, não
sabe de maneira absoluta. Somente Deus sabe de maneira absoluta" (FREIRE,
1988, p. 28). A tese ontológica acerca do "inacabamento do ser ou sua inconclu-
são é próprio da experiência vital" (FREIRE, 2000, p. 55) na tradição do perso-
nalismo cristão da qual Freire sabe-se herdeiro.

Essa ética tem sua base científica na pedagogia e sua fundamentação política
na democracia popular. A relação entre cultura e tempo molda o ser no mundo
pois, quanto "mais cultural é o ser maior a sua infância, sua dependência de cui-



dados especiais" (FREIRE, 1988, p. 56). Esta tese remete a Piaget no texto "Pro-
blemas de Psicologia Genética". Para compreender o desenvolvimento intelectu-
al da criança, Piaget parte do "papel necessário do tempo no círculo vital. Todo
desenvolvimento - psicológico como biológico - supõe a duração, e a infância
dura tanto mais quanto mais superior for a espécie". A "infância de uma criança"
é mais longa "porque ela tem muito mais coisa para aprender (PIAGET, 1988, p.
211). Educação precisa de tempo! Boa educação precisa de muito tempo.

A educação precisa dar-se o tempo necessariamente longo para formar um
ser humano autônomo, capaz de transformar-se ao transformar o mundo. O
espírito do legislador da LDB parece desconfiar que o longo tempo pedagógico
não cabe dentro do limitado tempo político do acordo parlamentar que limitou a
carga horária ao mínimo de 800 horas em 200 dias letivos previstos no artigo 24.
Quem define um mínimo, sabe que precisaria de mais! Pelo mesmo espírito des-
confiado, introduziu-se o desejo de que a "jornada escolar no ensino fundamen-
tal" pudesse se dar "progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas
de ensino" (Art. 34, § 2°). No mesmo sentido, o artigo 4°, inciso II, previa que o
dever do Estado na garantia da educação, providenciasse a "progressiva extensão
da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio".

Conclusão: a missão de educar
O artigo 2° da LDB define a pessoa humana pela tríplice capacidade de:

a) adquirir pleno desenvolvimento pessoal; b) inserir-se nas relações políticas;
c) qualificar-se para o trabalho. A ontologia de Paulo Freire transcende essa con-
cepção, considerando que a pessoa humana é mais que ela mesma, sua sociedade
e seu trabalho porque ela é sujeito da história, da cultura e do mundo. O artigo
22° supõe que a escolarização obrigatória seja capaz de formar para a cidadania.
A educação é concebida como um meio para atingir a "finalidade" do ser huma-
no como sujeito autônomo, político e produtivo. Essas três capacidades delimi-
tam a concepção ontológica da pedagogia subjacente à LDB. A concepção onto-
lógica da pedagogia, no entanto, está para além da materialidade e da objetivida-
de, defende haver uma subjetividade humana capaz de reconhecer-se a si e aos
outros como partícipes plenos da vida democrática.

Diante da missão de educar nos limites democráticos, cabe perguntar, com
zelo pedagógico, se a escola pode, de fato, formar para a cidadania. É razoável
incumbir a escola dessa missão? A formação para a cidadania não seria atribuição
adequada a outras instituições sociais como os partidos políticos, os movimentos
sociais, as comunidades religiosas, os sindicatos, as demais organizações da soci-
edade civil? É necessário superar o senso comum pedagógico, segundo o qual a
ética da educação reduz-se à fórmula "formar para a cidadania". Como formar
para a cidadania se, ao mesmo tempo, a escola não pode se identificar com parti-
dos e ideologias e o exercício da cidadania pressupõe a capacidade de fazer esco-



lhas partidárias e ideológicas? Não é razoável esperar que a escola sozinha ofere-
ça a formação política de que a cidadania democrática necessita. Não é razoável
esperar que a escola ensine valores não-violentos numa sociedade que, embora
seja vítima da violência, também é promotora da violência.

A moral republicana necessita formar sujeitos éticos, cidadãos e cidadãs
emancipadas. Para tanto, os sistemas de ensino promovem determinadas habili-
tações e competências para o convívio social. A formação para a cidadania, no
entanto, requer a ação articulada de outras instituições sociais, privadas e públi-
cas. Vejo aqui a possibilidade c a necessidade do ensino escolar trabalhar com a
formação moral, um campo a ser desbravado por quem se sente vocacionado
para ser missionário ou missionária da educação no Brasil do século XXI e, por-
tanto, comprometido e comprometida com a produção do conhecimento peda-
gógico adequado à prática do ensino e do aprendizado da moral republicana.
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