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Introdução
A cidadania tem constituído objeto de debates em diversos países ocidentais, particularmente nas últimas décadas, marcadas pelo avanço do neoliberalismo e da sua política de redução do papel do Estado nos âmbitos sociais e pelo agravamento da violência urbana. Nesse processo, a escola e, naturalmente, as instituições de formação de professores assumem grande relevância.

A contribuição da escola básica para a formação da cidadania dos alunos tem sido objeto de diversos estudos, abordada pela via da democratização do funcionamento da escola (Dalmas, 1992; Taveira, 1994, entre outros) e, ou, pela via da democratização do ensino e das relações na sala de aula (Augusto, 2001; Delgado, 1995; Ghanem Jr., 2000; Gasperazzo,1995; Pereira, 1995; Silva, 1992, entre outros). 

No que tange à democratização do ensino, assunto que nos interessa mais de perto, os estudos evidenciam questões como: a predominância de práticas autoritárias na relação professor-alunos, que provocam nos alunos sentimentos de insegurança e discriminação e a tendência a se conformar diante da situação de desigualdade e de falta de respeito (Pereira, 1991); a ênfase na transmissão dos conteúdos da matéria de forma dogmática, fragmentada e hierarquizada e a preocupação com a disciplina, a qual aparece como sinônimo da ausência de participação dos alunos no processo de aprendizagem (Silva, 1992); a avaliação como legitimadora do julgamento e do poder do professor, o ensino que não valoriza nem a autonomia intelectual nem moral dos alunos e a falta de estímulo às experiências baseadas em valores democráticos (Augusto, 2001). 

Tais fatos indicam que, a despeito dos dispositivos legais e do discurso oficial, as escolas têm contribuído, de alguma forma, no sentido da consolidação da tendência à aceitação resignada referida por Lefort (1987 apud Telles, 1994); Ferreira (1993) e Chauí (2000). Essa tendência, em outros termos, a falta de consciência de ter direitos, ou a falta de consciência de ser um cidadão, caracteriza-se pela forma como a sociedade civil percebe e reage em relação às desigualdades e à falta de respeito dos direitos. Essa situação, na qual se encontra a maioria da população brasileira, é percebida com compaixão, mas sem indignação e sem reação coletiva e efetiva para transformá-la.

A situação que se vem de expor sinaliza para a importância de se levar em contar a formação dos professores, no que concerne à cidadania. Os debates mais recentes acerca desse tema abordam a concepção de cidadania e as finalidades da educação. Nesse sentido, Arroyo (2001) considera que a concepção de cidadania que prevalece na universidade, inclusive na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, tem um caráter intelectualista e cognitivista. Segundo esse autor, o currículo baseado nessa concepção não prepara os futuros professores no sentido de agirem de maneira adequada, por exemplo, face aos preconceitos que se manifestam cotidianamente nas relações que se desenrolam na sala de aula. Santos (2001) registra que os autores da LDBEN acreditam que a cidadania se constrói, principalmente, a partir de regras e de discursos sobre, por exemplo, ética e tolerância. Outros autores (Rinesi, 2001; Silva, 2001; Ribeiro, 2001) enfatizam que a universidade pública adota uma lógica orientada para as necessidades do mercado, e baseada na objetividade e no descompromisso com a construção de valores. Em conseqüência, a universidade se afasta da perspectiva da formação de cidadãos autônomos e críticos, baseada em valores éticos e democráticos.

As pesquisas sobre cidadania na universidade abordam diferentes ângulos. Entre esses estão, principalmente, os que tratam da relação entre cidadania e os conteúdos ensinados, os objetivos específicos das disciplinas e as práticas/relações educativas. Considerando o aspecto da prática educativa, Oliveira (1996) analisa as concepções de avaliação da aprendizagem dos professores e estudantes dos cursos de licenciatura, cujos resultados apontam a utilização de uma avaliação tradicional mais do que de uma avaliação formativa, procedimento que, segundo a autora, negaria a possibilidade do exercício da cidadania na sala de aula. Grígoli (1990) e Tancredi (1995) evidenciam que os professores da universidade, pelo menos os que fizeram parte desses estudos, não desenvolvem um ensino que permita a expressão e a construção, pelos estudantes, da consciência de cidadania e alertam para a importância de se conhecer as crenças que dão suporte às suas práticas pedagógicas. Abud (1999) conclui que os professores valorizados pelos alunos são os que estabelecem com eles uma interação mais horizontal que hierarquizada e, entre outros aspectos, interessam-se pelo autodesenvolvimento do estudante e atribuem, portanto, igual importância aos aspectos psicológicos, morais e cognitivos  na condução do processo pedagógico.

De modo geral, os estudos analisados revelam que as práticas educativas baseadas no autoritarismo e na transmissão dogmática do saber parecem estimular, entre os estudantes, atitudes, por exemplo, de submissão, de passividade, de competição. Contrariamente, as práticas educativas baseadas numa relação entre professor e estudantes- horizontal, afetiva e ética-, assim como, na participação ativa dos estudantes no processo de construção do conhecimento, parecem facilitar o desenvolvimento da autonomia, do espírito crítico, da auto-estima e do respeito mútuo entre os estudantes, enfim, o fortalecimento da consciência de cidadania. Alguns desses estudos indicam, também, que subjacentes às práticas educativas, estão crenças, percepções, representações, cujo desvelamento poderá contribuir para mudanças no sentido de uma formação para a cidadania democrática e participativa na sala de aula da universidade. Isso porque as representações sociais, ou seja, as representações compartilhadas por um grupo social ou profissional, orientam os comportamentos e práticas sociais (Abric, 1994. Jodelet, 1989 ; Moscovici, 1976). O conhecimento das representações dos formadores de professores sobre a cidadania possibilita uma compreensão de como eles estabelecem as relações educativas e uma reflexão sobre a repercussão dessas representações na formação da cidadania. 

Neste estudo, construímos um quadro de referência que contempla duas concepções de cidadania presentes na literatura brasileira: a cidadania de direitos restritos e a cidadania como construção social. Esse quadro, exposto sinteticamente a seguir, permitiu-nos definir a metodologia adotada para a coleta e análise dos dados obtidos. 

a) A concepção de cidadania de direitos restritos
A cidadania de direitos restritos é definida como um conjunto de atributos formais reconhecidos juridicamente como acessíveis a todos os cidadãos igualmente. Todavia, os direitos reconhecidos juridicamente, a exemplo da segurança social, saúde, moradia e educação fundamental, não são assegurados de forma substantiva a todos os cidadãos igualmente (Ferreira, 1993; Benevides, 1994). A noção de direitos é interpretada, na prática, como um dom e um favor dos governantes, e as leis funcionam como trunfos nas mãos das elites, sendo aplicadas ou transgredidas, segundo as conveniências dessas elites (Manzini-Covre, 1999). Os direitos políticos são percebidos como ameaças à ordem e ao progresso. A reivindicação dos direitos básicos, a mobilização e a organização popular independentes são associadas à desordem, à falta de cidadania (Bonavides; Amaral, 2002). O que revela, segundo Arroyo (1999, p. 72), a « privatização do poder e  o caráter excludente das instituições econômicas e políticas, entre elas o próprio Estado ». 
A noção de civismo, nessa perspectiva, foi associada a uma forma de nacionalismo que, em geral, é limitada à exaltação das belezas naturais, da ordem e do respeito às autoridades (Chaui, 2000.). E a noção de “bom cidadão” é construída não se tendo em vista os deveres coletivos no seio da sociedade, mas, sim, a conduta de submissão às “autoridades”, o conformismo e a passividade em face do modelo político em vigor. Essa concepção se apóia fortemente no autoritarismo social baseado, sobretudo, em critérios de classe, de raça e de gênero, presente, material e simbolicamente na sociedade, que aprofunda as desigualdades no seio das relações sociais em todos os níveis, que torna mais complexas as hierarquias e que dificulta a articulação social em torno de projetos coletivos (Chaui, 2000; Dagnino, 1994; Jelin, 1994; Manzini-Covre, 1999; Telles, 1994).

b) A concepção de cidadania como construção social
A concepção de cidadania como construção social pressupõe a igualdade de direitos, na prática, a todos os cidadãos como a base fundamental da cidadania, ultrapassando a formalidade da lei. Esses direitos seriam conquistados pela ação e pela luta social e política quotidiana, o que explica a grande importância conferida aos direitos políticos e à participação ativa e direta (Gentili, 2000). Assim, essa concepção valoriza a constituição de sujeitos ativos, que definiriam seus direitos e lutariam para que esses fossem reconhecidos. Essa seria uma estratégia dos excluídos, uma cidadania “de baixo para cima”, em outras palavras, uma estratégia de construção democrática e de superação do autoritarismo social (Dagnino, 1994) capaz de gerar novas formas de sociabilidade entre os cidadãos, que se articulariam em torno de projetos coletivos respeitando sempre a alteridade. Capaz, ainda, de gerar relações entre a sociedade e o Estado baseadas na participação popular autônoma e na negociação, assumidas por atores sociais conscientes do papel de protagonistas que desempenham (Almeida, 1989 ; Benevides, 1994 ; Dagnino, 1994 ; Jelin, 1994 ; Telles, 1994). 

Metodologia

Trata-se aqui de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. Os dados foram coletados por meio de entrevista semidirigida, com base em um guia composto de questões abertas e de vinhetas que permitiram aos participantes expressar, de maneira aprofundada e livre, suas percepções e vivências acerca de aspectos particulares de sua prática educativa. Participaram da enquête dez professores de um mesmo programa de licenciatura de uma universidade pública. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo do tipo temático, o que permitiu conhecer o sentido dado pelos formadores de professores à cidadania no contexto da sua prática educativa, levando-se em conta as dimensões: direitos, valores, atitudes e participação na sala de aula. 

Discussão dos resultados
A análise dos resultados evidenciou alguns aspectos chaves que parecem estruturar as representações de cidadania dos participantes no contexto da prática educativa: 
	o acesso efetivo aos direitos sociais como elemento fundamental da cidadania; 

os deveres como contrapartida dos direitos; 
a responsabilidade associada ao conformismo; 
o cumprimento dos deveres assegurado principalmente pelo controle exterior ao sujeito; 
a valorização da participação como meio de conquista dos direitos sociais;
a fraca importância atribuída à participação política; 
a contradição entre as formas de resolução de conflitos propostas para os dirigentes das instituições e as adotadas na sala de aula;
a compreensão que os valores e as atitudes são transmitidos mais do que construídos. 

A noção de o acesso efetivo aos direitos sociais (o direito à saúde, à educação de qualidade, à habitação, ao trabalho) ser uma condição fundamental para a manifestação concreta do estatuto da cidadania é compartilhada por todos os participantes. Essa posição revela uma proximidade com a concepção de cidadania como construção social que considera determinante a garantia efetiva dos direitos legalmente reconhecidos. Todavia, os participantes tendem a se afastar desta concepção quando atribuem uma fraca importância aos direitos políticos e civis, pois, como sugere Manzini-Covre (1999), os direitos civis, sociais e políticos que constituem os direitos do cidadão “não podem ser desvinculados, pois sua efetiva realização depende de sua relação recíproca” (p.15). 

A valorização dos direitos sociais e a fraca importância conferida aos direitos civis e políticos parecem se verificar no contexto da prática educativa, pois os direitos acordados pelos dez professores pesquisados, aos estudantes, foram: ter acesso ao conteúdo integral da disciplina, aprender de forma construtiva, receber as explicações necessárias para a compreensão do assunto, etc. Em contrapartida, os direitos dos estudantes, correlatos aos direitos civis e políticos, como: ter opinião diferente daquelas do professor, avaliar sua metodologia e suas atitudes na sala de aula, ser tratado como um igual, ser visto pelo professor como um cidadão e não somente como estudante, foram mencionados por um número pouco expressivo de participantes. Na perspectiva da cidadania como construção social, a garantia do direito (social) à educação de qualidade é tão importante quanto a possibilidade de exercitar na sala de aula os direitos civis e políticos (Develay, 1996; Freire, 1998; Gentili, 2000).

A compreensão de que o acesso efetivo aos direitos sociais tem como contrapartida os deveres é compartilhada pela maioria dos participantes, assim como, a visão de que a consciência de ter deveres é muito frágil na sociedade brasileira. Tudo isso parece se expressar igualmente na relação educativa, na medida em que, com referência aos direitos de aprender bem os conteúdos da disciplina, todos os participantes mencionam a contrapartida do engajamento do estudante no seu processo de aprendizagem, o que exigiria dele: ter assiduidade, pontualidade, prestar atenção à exposição do professor, não conversar paralelamente na aula, realizar, anteriormente às aulas, as leituras indicadas. Essa compreensão dos deveres como contrapartida dos direitos poderia se aproximar da perspectiva de engajamento responsável e consciente do cidadão em todos os contextos, inclusive da sala de aula, proposto pela concepção de cidadania como construção social. Engajamento que pressupõe a existência de direitos e, seguramente, de deveres, desde que sejam definidos e controlados com a participação efetiva dos cidadãos/estudantes (Freire, 1998, Gentili, 2000). Entretanto, a associação entre essas duas perspectivas parece não se confirmar ao considerar-se outros elementos que se destacam na análise dos dados, como a responsabilidade associada ao conformismo e o cumprimento dos deveres assegurado, principalmente, pelo controle exterior ao sujeito.

A responsabilidade parece ser associada ao conformismo, entre outros aspectos, uma vez que a importância atribuída ao cumprimento dos deveres e à obediência às leis e às regras, como características do cidadão, é afirmada sem que seja mencionada a forma como esses deveres e essas leis são estabelecidos, salvo por um dos participantes. Além disso, o cumprimento dos deveres, na visão dos participantes, é assegurado pelo controle exterior ao sujeito mais do que pela sua reflexão e compreensão da justeza de tais deveres e leis. Para alguns participantes, o desrespeito às leis e aos deveres resulta, principalmente da ausência de aplicação das penalidades para os transgressores. Esses elementos das representações de cidadania dos participantes parecem afastá-los da concepção de cidadania como construção social, pois, nesta perspectiva, conforme essa concepção, o respeito às normas, leis ou regras deve ser voluntário em função da concordância quanto à validade universal dessas (Piaget, 1974). Assim, é uma necessidade interna que conduz o sujeito autônomo a agir de forma moral baseada nos princípios universais de justiça e de igualdade (Idem). 

Nas relações educativas, esses elementos das representações dos participantes se expressam, principalmente, na adoção de certos mecanismos de controle visando assegurar o estudante a cumprir os deveres em função da sua aprendizagem. Esses mecanismos de controle sugerem a existência de falta de confiança, quanto ao engajamento consciente dos estudantes. Segundo Guirado (1996), os professores, geralmente, têm uma concepção a priori dos estudantes como irresponsáveis, que parece determinar seus comportamentos na relação educativa, daí a compulsão a adotar mecanismos de controle. A esse respeito, é ilustrativa a afirmação de Abric (1989) que o comportamento de uma pessoa não é determinado pelo comportamento efetivo de outra pessoa, mas, pela representação, que atua como filtro, que uma tem da outra. 

Tendo em vista construir-se a teia das representações de cidadania dos participantes, os aspectos discutidos anteriormente parecem se articular de forma coerente com aqueles que se relacionam com a compreensão de participação do cidadão e do estudante, como veremos a seguir.

A participação parece ser bastante valorizada no sentido da conquista dos direitos sociais. Os dez participantes compartilham a idéia da importância da organização e da participação popular para conquistar os direitos sociais e, portanto, a cidadania, que não é outorgada, mas, conquistada pela luta coletiva. Essa perspectiva aproxima-se da concepção de cidadania como construção social, segundo a qual a cidadania se vincula, “de forma indissolúvel, a um tipo de ação social e de possibilidades concretas para sua realização” (Gentili, 2000, p. 147). A participação política foi mencionada por um número reduzido de entrevistados e, mesmo esses, fizeram-no de uma forma bastante genérica e sem colocá-la como atributo da cidadania. Assim sendo, os participantes se distanciam da concepção de cidadania como construção social, que considera a participação nos movimentos sociais e sindicais tão importante quanto a participação, propriamente política, nas instituições (Benevides, 1994). Além disso, a participação política no processo de tomada de decisões sobre questões de interesse público, combinando a via indireta (eleição, referendum ou plebiscito) e a direta (apresentação de projetos de leis ou de políticas públicas de iniciativa popular), funciona como uma forma de educação política do povo muito importante, independente do resultado atingido (Idem).

Na relação educativa, a participação vinculada principalmente à conquista dos direitos e, conseqüentemente, a fraca importância relativa à participação política, expressa-se na pouca importância acordada à participação dos estudantes na definição de todos os aspectos do curso. Assim, quase todos os participantes desejam evitar a discussão e a negociação do plano do curso, privilegiando a negociação ao longo do curso de aspectos pontuais. Além disso, os estudantes não são engajados na definição das regras de convivência e devem obedecer as interdições determinadas pelos professores, como, não conversar paralelamente na aula e não usar o telefone celular durante a aula. Essas interdições são percebidas pelos participantes como evidentes, dispensando, portanto, a discussão e a conquista de um acordo coletivo. Na concepção de cidadania como construção social, ensinar exige a negociação constante dos objetivos e mesmo dos conteúdos visando dar sentido e flexibilizar as regras e as diretrizes institucionais (Aquino, 1996; Freire, 1998). O que não significa aceitar todas as demandas dos estudantes, mas, principalmente, tê-los na condição de parceiros essenciais na definição dos parâmetros relacionais e do contrato que balizará a ação pedagógica (Aquino, 1996). Assim, a construção, pelo estudante, do sentido de cidadania implica a possibilidade de se engajar inteiramente no processo que se desenrola no interior da sala de aula, por meio da análise simultânea e permanente de sua relação com o saber, com o poder, com os outros e com ele mesmo (Develay, 1996; Freire, 1998).

Ainda no tocante à participação, a discussão dos resultados indica a existência de contradição entre as formas de resolução de conflitos propostas para os dirigentes das instituições e aquelas adotadas na sala de aula. Verifica-se, de um lado, que a representação de cidadania dos participantes parece valorizar a negociação como forma de resolução dos conflitos nas situações de confronto entre o movimento social e as instituições. O que sugere uma afinidade dos participantes com a concepção de cidadania como construção social, que concebe a cidadania como uma construção da práxis intersubjetiva, baseada numa ética pública plural e democrática, assim como no respeito à diferença (Gentili, 2000). É pertinente ressaltar que a importância da negociação no interior dos movimentos sociais é, todavia, registrada por um número reduzido de participantes que afirmam discordar de práticas de violência e de desrespeito relativamente aos que se opõem às opiniões dos líderes do movimento. A esse respeito, Ferreira (1993) considera que confrontar a estrutura social e os valores vigentes na sociedade exige do grupo que confronta a articulação e a solidificação de um ethos comum das vontades antes desagregadas. O que implica, para essa autora, que os cidadãos sejam capazes de negociar seus conflitos, buscando convencer, não impor, seus companheiros da necessidade de projetos visando os interesses coletivos.

De outro lado, as representações dos participantes denotam que, na relação educativa, as situações de conflito tendem a ser resolvidas mediante posturas unilaterais visando afirmar a autoridade do professor e desqualificar os argumentos dos alunos. Essa postura parece demonstrar que os participantes não consideram que a ausência de participação coletiva na definição dos variados aspectos concernentes à vida do estudante na sala de aula contribui para a emergência de situações de conflito, como sugere Guirado (1996). Segundo essa autora, retomando Foucault, os mecanismos que visam controlar as pessoas suscitam a resistência, a indisciplina e os contracontroles, porque o poder é uma relação de força em constante busca de equilíbrio. Por isso se conclui que os procedimentos de controle institucionalmente legitimados, provocam as conseqüências práticas que se quer eliminar ou evitar (Idem).

A contradição vivenciada pelos participantes, com respeito à participação, sugere que a postura de negociação que assumem depende de que lado eles se encontram numa relação hierárquica. Esse é um dado que revela a influência do autoritarismo social fortemente disseminado no imaginário da sociedade brasileira que, como vimos anteriormente, torna mais complexas as relações hierárquicas. A contradição, segundo Abric (1994a), é um fenômeno bastante freqüente nas representações sociais, que decorre do fato de que elas são submetidas a uma dupla lógica: a lógica cognitiva e psicológica e a lógica social.

Essa contradição remete à compreensão que os valores e as atitudes são mais transmitidos que construídos, compreensão expressa quando da análise dos outros aspectos, principalmente dos referentes ao controle exterior ao sujeito, como forma de assegurar o cumprimento dos deveres, e a fraca importância atribuída à participação política. Quando no processo de ensino e de aprendizagem veiculam-se valores e atitudes, os participantes referem-se, unanimemente, a posturas baseadas na transmissão do “dever-ser” e de valores preestabelecidos, ainda que, em geral, esses tenham um caráter democrático. As atitudes consideradas negativas, por exemplo, o preconceito entre eles, são tratadas como faltas individuais dissociadas do contexto no qual elas são formadas e se reproduzem. A motivação dos participantes parece ser de inibir, através do discurso moralizador e culpabilizante, a expressão de certas atitudes, no lugar de contribuir para a reflexão e tomada de consciência, por parte de todos os componentes da turma, sobre a origem, a significação, as conseqüências dessas atitudes e a importância de envidar esforços no sentido da mudança. Essas formas de comportar-se parecem distanciar os participantes da concepção de cidadania como construção social, que compreende os valores, as normas, os direitos como produções históricas e sociais que devem ser profundamente interrogadas na perspectiva da formação de uma moralidade democrática, num processo de reflexão que transforme em protagonistas os sujeitos que constroem em conjunto sua própria moralidade (Gentili, 2000). Ademais, segundo esse autor, a moralidade democrática não se distingue das outras apenas pelo seu conteúdo, mas, também, pela forma como é constituída, forma que não pode ser jamais a imposição. 

Os aportes que emergem da análise do discurso dos participantes sobre a cidadania em geral e a cidadania no contexto das práticas educativas que eles desenvolvem, em relação às dimensões, direitos, valores e atitudes e participação dos estudantes, permitiram-nos concluir, em resposta ao nosso objetivo -identificar as concepções de cidadania que ressaltam das representações dos participantes-, que, embora as representações dos participantes formadores de professores não indiquem uma adesão exclusiva a um dos modelos de cidadania contemplados neste estudo, elas tendem principalmente, de forma consciente ou não, para o modelo de cidadania de direitos restritos. Tendência que pode ser mais bem compreendida considerando-se que as representações sociais resultam de uma elaboração lenta, intimamente associada aos movimentos da sociedade, à sua organização política, a seus modos de produção econômica, mas, também, ao estágio de conhecimento científico e à esfera privada e afetiva dos indivíduos (Jodelet, 1989; Rouquette; Rateau, 1998). 

Considerações finais

A principal contribuição desta pesquisa, no plano científico, consiste em demonstrar a grande complexidade do sistema de representação do conceito de cidadania dos participantes. A análise dos depoimentos permite colocar em relevo muitos aspectos das relações educativas e das relações sociais em geral, com diferentes nuanças entre os participantes. A despeito dessa complexidade, é possível destacar uma estrutura de conjunto, composta principalmente pelos aspectos então discutidos, bastante esclarecedores das representações de cidadania dos participantes e do impacto dessas representações na formação da cidadania dos professores.

No que tange à concepção de formação para a cidadania, parece prevalecer uma visão intelectualista e cognitivista, caracterizada pela presença de um discurso sobre a cidadania e pela ausência da possibilidade de exercício da cidadania em toda sua plenitude na sala de aula. Tal visão dificilmente poderá contribuir para preparar os futuros professores na perspectiva da cidadania como construção social.

Importa ainda ressaltar que a possibilidade de transformação dessas representações pressupõe, necessariamente, a compreensão entre o grupo que dela compartilha: dos elementos que as constituem, inclusive, as suas contradições internas; das ligações entre essas representações e o contexto histórico, social, político, profissional (que muitas vezes se quer modificar, mas, conscientemente ou não, contribui-se para reproduzir) e as experiências pessoais; e, da necessidade de implementação de mudanças na prática quotidiana, coletivamente definidas, pois, como sugere Abric (1994b), toda contradição entre as representações sociais e as práticas conduz, necessariamente, à transformação de uma ou de outra.
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