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A educação é a posição em que decidimos se amamos 
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não ser pela renovação, a não ser pela vinda do novo e 
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para não expulsá-los do nosso mundo e deixar que 

façam o que quiserem e que se virem sozinhos , nem 

para arrancar de suas mãos as mudanças de 

empreender algo novo,algo imprevisto por nós... 

Hannah Arendt 



 

 

Educação para a cidadania no Ensino Médio: uma aproximação das 
articulações discursivas de alunos, docentes e documentos curriculares no 
âmbito da Sociologia 

 

RESUMO 

 

Essa pesquisa se dirige a investigar aspectos da educação para a cidadania no Brasil, tomando 
como referência a relação entre a cidadania e o processo educacional que ocorre no espaço 
escolar do ensino médio, sobretudo no âmbito da disciplina Sociologia. O foco da pesquisa é 
a comparação dos sentidos de cidadania identificados nos discursos de alunos, a partir de suas 
vivências curriculares de Sociologia, com os significados presentes nos discursos dos 
documentos curriculares para o ensino dessa disciplina no nível médio, e também cotejando 
tais sentidos com as considerações sobre as abordagens de educação para a cidadania que 
transparecem no discurso dos professores de Sociologia dos alunos participantes. O discurso 
dos alunos foi observado a partir de mapas mentais com foco na cidadania construídos por 21 
estudantes de uma escola secundária da cidade de João Pessoa, e foi relacionado à análise de 
documentos curriculares para o ensino de Sociologia no nível médio (PCN, OCEM e 
Referenciais para o Ensino Médio da Paraíba), e ao discurso dos professores, observado a 
partir de entrevistas. Trata-se de um estudo de caso, e a metodologia de análise utilizada se 
apoiou em pressupostos teórico-epistemológicos e em categorias da Teoria do Discurso de 
Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, dentre as quais destacamos: discurso, hegemonia, eixos da 
equivalência e diferença, significante flutuante, articulação, antagonismo e deslocamento. O 
estudo das diferentes formações discursivas mencionadas se voltou para analisar que 
concepções de cidadania são hegemonizadas no campo educacional, observando as dinâmicas 
de interdiscursividade e o imbricamento dessas concepções com as dimensões de agência, 
experiência e identificação. A educação para a cidadania foi discutida tendo por base três 
perspectivas de análise: uma perspectiva desenvolvimentista ou de responsabilidade social, 
uma perspectiva crítica ou voltada para a justiça social, e uma perspectiva de processo e 
prática do cotidiano. Ao final da pesquisa, sugerimos algumas implicações dos sentidos de 
cidadania priorizados nos campos educacionais observados. Tais implicações repercutem no 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico e curricular de maneiras específicas, que podem 
contribuir (ou não) para a emergência de cidadãos participativos não só do ponto de vista 
social, mas também político, e que podem ser relevantes (ou não) para o fortalecimento de 
formas radicais e plurais de democracia. 
 

Palavras chave: Cidadania; Educação; Sociologia; Currículo; Teoria do Discurso; 
Democracia Radical.



 

 

Citizenship education in secondary school: an approach to discursive 
articulations of students, teachers and curriculum documents in the field of 
Sociology 

 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes an investigation of citizenship education in Brazil, taking as a reference 
the relationship between citizenship and the educational process that takes place at secondary 
school in the country, particularly in the scope of the school subject Sociology. The research 
focuses on the comparative analysis of the meanings of citizenship identified in students’ 
discourse by reference to their curricular experiences, especially in the field of Sociology, the 
conceptions of citizenship articulated in the discourse of curriculum guidelines for the 
teaching of Sociology at secondary school level and the considerations about citizenship 
education that emerge in the discourse of the Sociology teachers of the participating students. 
Students’ discourse was observed through the analysis of mind maps on the theme of 
citizenship constructed by 21 students from a local secondary school, and it was related to the 
analysis of specific curriculum guidelines for the teaching of Sociology at secondary school 
(the National Prescribed Outcomes, the National Guidelines and the local State Guidelines) 
and to the investigation of the teachers’ discourse, articulated through interviews. It is a case 
study, and the methodology used for analyzing data was anchored on the theoretical-
epistemological framework and on categories of Discourse Theory proposed by Ernesto 
Laclau and Chantal Mouffe, among which we highlight: discourse, hegemony, the axes of 
equivalence and difference, floating signifier, articulation, antagonism and dislocation. The 
study of the distinct discursive formations above-mentioned was aimed at analyzing which 
conceptions of citizenship appear as hegemonic in the educational arena, considering the 
dynamics of interdiscursivity and the intertwining of citizenship conceptions and the 
dimensions of agency, experience and identification. Citizenship education was discussed 
taking as a reference three analytical perspectives: a developmental perspective or of social 
responsibility, a critical or justice-oriented perspective and a perspective of everyday practice 
and process. In the end, we suggested some implications of the meanings of citizenship 
identified as hegemonic in the educational discourses observed. Those implications affect 
curriculum development and the pedagogical process in specific ways, enabling those aspects 
to contribute (or not) to the emergence of participatory citizens, not only from a social, but 
also from a political point of view, and facilitating (or not) the strengthening of radical and 
plural forms of democracy. 
 
 
Keywords: Citizenship; Education; Sociology; Curriculum; Discourse Theory; Radical 
Democracy.



 

 

Educación para la ciudadanía: un abordaje de las articulaciones discursivas de 
estudiantes, maestros y documentos curriculares en el ámbito de la Sociología 

 

 
RESUMEN 

 
 

Esta investigación está dirigida a evaluar aspectos de la educación para la ciudadanía en 
Brasil, tomando como referencia la relación entre la ciudadanía y los procesos educativos que 
se producen en el espacio de escuela secundaria, especialmente en el tema sociología. El foco 
de la investigación es comparar los significados de la ciudadanía identificado en discursos de  
estudiantes, de sus experiencias curriculares de sociología, con los significados presentes en 
los discursos de los documentos curriculares para la enseñanza de esta  asignatura en  la 
secundaria y también relacionar estos significados con consideraciones sobre los enfoques de 
educación para la ciudadanía que se reflejan en el discurso de los maestros de Sociología de 
los estudiantes participantes. En el discurso de los estudiantes se han observado de mapas 
mentales construidos por 21 alumnos de una escuela secundaria en la ciudad de João Pessoa 
con un enfoque sobre la ciudadanía y estaba relacionado con el análisis de documentos 
curriculares para la enseñanza de Sociología en la secundaria (PNCs, OCEM y documentos 
curriculares para la escuela secundaria de Paraíba) y con el discurso de los maestros, accedido 
a través de entrevistas.  Se trata de un  estudio de caso y la metodología de análisis utilizada  
se ha basado  en los puntos de referencia teóricos y epistemológicos de la teoría del discurso 
de Ernesto Laclau  y Chantal Mouffe, y en algunas de sus categorías,  entre las cuales 
destacamos: discurso, hegemonía, ejes de equivalencia y diferencia,  significante flotante, 
articulación, antagonismo y deslocamiento. El estudio de las distintas formaciones discursivas 
mencionadas trató de analizar que sentidos de ciudadanía son hegemonizados en el campo 
educativo, observando la dinámica de la interdiscursividad y la imbricación de esos conceptos 
con las dimensiones de la experiencia, de la agencia y de la identificación. La educación para 
la ciudadanía fue debatida sobre la base de tres perspectivas de análisis: una perspectiva del 
desarrollo o de la responsabilidad social, una perspectiva crítica o de la justicia social y una 
perspectiva del  proceso y de la práctica de la vida cotidiana. Al final de la investigación, 
hemos sugerido algunas implicaciones de los sentidos de la ciudadanía priorizados en ámbitos 
educativos. Tales implicaciones resuenan en el desarrollo de un currículo  y trabajo 
pedagógico de maneras específicas que puedan contribuir (o no) a la formación de ciudadanos 
participativos, no sólo desde el punto de vista social, sino también político, y que puede ser 
relevante (o no) para el fortalecimiento de formas de democracia radicales y plurales. 
 
Palabras clave: Ciudadanía; Educación; Sociología; Currículo; Teoría del discurso; 
Democracia radical
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INTRODUÇÃO  
 

 

A educação para a cidadania é um tema que atualmente ocupa uma crescente 

importância na agenda educacional não só do Brasil, mas de vários países do mundo, como 

apontam pesquisadores de renome nesse campo (WESTHEIMER; KAHNE, 2004; BIESTA, 

2011; LEITE; FERNANDES; SILVA, 2013; FISCHMAN; HAAS, 2012; OSLER; 

STARKEY, 2006; entre outros). No Brasil, a educação para a cidadania, como tema 

específico e como campo do conhecimento, tem sido objeto de poucos estudos (SILVA, 

2000), embora existam pesquisas sobre o caráter de formação para a cidadania que atravessa a 

maior parte das políticas educacionais vigentes no país em múltiplos campos disciplinares e 

experiências educacionais, e o que isso significa (ALVARENGA, 2003, 2010; BUFFA et al., 

1987/2007; AZEVEDO; KRUG; SIMON; GENTILI, 2000; GANDIN, 2011; MORAES, L., 

2009; entre outros). 

Conforme apontam Fischman e Haas (2012), a educação formal tem se preocupado de 

forma crescente com uma educação para a cidadania voltada para o fortalecimento da 

democracia, objetivando manter ou “aprofundar formas de processo e governança 

democrática” (p.442). Esses autores citam nomes como Rousseau, Dewey e Paulo Freire entre 

os estudiosos que defenderam a relevância da educação para a democracia, quer em âmbito 

nacional ou internacional. Eles ainda ressaltam que aquilo que está em jogo e aberto à 

discussão seria o melhor modelo a ser seguido pela educação para trabalhar esse tipo de 

objetivo pedagógico. A isso, eu acrescentaria que também está em pauta a visão de 

democracia que se almeja, sendo este um fator que influencia as escolhas educacionais 

metodológicas e pedagógicas adotadas. 

Tendo em vista tal contexto, essa pesquisa se dirige a investigar aspectos da educação 

para a cidadania no Brasil, tomando como referência o trabalho pedagógico com a cidadania  

que ocorre no espaço educacional de uma escola de ensino médio do município de João 

Pessoa. Mais precisamente, tomo a disciplina Sociologia como ponto de apoio, por entender 

que esta se configura como um campo curricular onde há uma grande ênfase na educação para 

a cidadania como objeto de conhecimento. De fato, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 

1996, há uma relação explícita entre ensino de Sociologia e cidadania (BRASIL, 1996, p.14). 

Como aponta Luiz Moraes (2009), ao pesquisar sobre esse tema, “o ensino de Sociologia, 

segundo essa interpretação, é entendido enquanto instrumento de preparação dos educandos 

para o exercício da cidadania; em outras palavras significa preparar os educandos para a 
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intervenção na realidade social” (p.12). No entanto, quero deixar claro que o foco da pesquisa 

não é a disputa histórica sobre a relação entre cidadania e ensino de Sociologia (MORAES, 

L., 2009), mas sim a comparação entre os sentidos de cidadania identificados nos discursos de 

alunos a partir de suas vivências curriculares de Sociologia, os significados de cidadania 

presentes nos discursos dos documentos curriculares para o ensino dessa disciplina no nível 

médio e as considerações sobre as abordagens de cidadania reveladas no discurso dos 

professores de Sociologia dos alunos participantes.  

Em relação aos estudos desenvolvidos no campo do currículo de Sociologia, um 

levantamento recente aponta que ainda são poucos os estudos no âmbito da pós-graduação 

brasileira que se concentram nesse tema. Apenas 35 trabalhos são registrados entre 1993 e 

2010, sendo somente duas teses (HANDFAS, 2011). A relação entre cidadania e currículo de 

Sociologia fica restrita ao trabalho de Luiz Moraes (2009), elaborado dentro de um programa 

de pós-graduação em Sociologia. 

Assim sendo, opto por pesquisar sobre os sentidos de cidadania presentes nos 

discursos dos alunos, dos docentes e de políticas curriculares que dizem respeito ao ensino 

com o foco nesse campo disciplinar, para compreender como estão ocorrendo os processos de 

educação para a cidadania a partir desse ponto de referência. Do ponto de vista da pesquisa 

empírica, as ideias sobre cidadania articuladas pelos alunos e docentes serão comparadas às 

visões sobre cidadania presentes em documentos curriculares oficiais. Os documentos que 

tomamos como objetos de análise são as Orientações Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006), os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do estado da Paraíba 

(PARAÍBA, 2006) e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2012), 

direcionando o olhar para o campo disciplinar da Sociologia, quando for o caso.  

Meu objetivo seria, em um primeiro momento, compreender os diferentes significados 

de cidadania que são hegemonizados em diferentes formações discursivas que circulam no 

âmbito educacional e relacionar tais visões às diferentes concepções de democracia que 

marcam o debate global e histórico em torno desse tema. Em um segundo plano, discuto que 

implicações esse conjunto de visões e significados representam na construção de uma 

educação para a cidadania que conduza a vivências mais participativas e politicamente 

atuantes por parte dos jovens e que papel a Sociologia tem representado nesse processo. Nesse 

sentido, parto do pressuposto e me coloco do lado daqueles pesquisadores que defendem que 

a Sociologia tem, de fato, um compromisso com a educação para a cidadania como 

intervenção ativa na sociedade, e não simplesmente como um instrumento de 
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desenvolvimento de um olhar sociológico que garanta uma leitura mais precisa da realidade 

social (MORAES, L., 2009). 

 

Justificativa e antecedentes da pesquisa 

 

A pesquisa aqui apresentada expande o trabalho iniciado no meu curso de Mestrado 

em Educação, que teve como tema Cidadania jovem: significados e representações, onde 

procurei traçar um quadro comparativo entre diferentes versões de educação para a cidadania 

que podem ser detectadas em abordagens teóricas e pesquisas sobre o tema no espaço 

acadêmico global. 

Como motivação pessoal, destaco o meu trabalho como educadora no campo da 

educação para cidadania em espaços educativos não formais (organizações não 

governamentais) de 2000 a 2004, o que despertou meu interesse e curiosidade em aprofundar 

o tema como objeto de estudo acadêmico, dessa vez tomando o sistema educacional formal 

como campo de pesquisa, na perspectiva dos estudos sobre currículo. Declaro, ainda, o meu 

lugar discursivo, colocando-me, no campo da Sociologia, como uma pesquisadora não 

especialista, uma vez que essa não é a minha formação de origem; mas por outro lado, 

declarando-me especialista no que se refere aos estudos sobre educação para a cidadania, 

considerando as pesquisas e estudos que tenho desenvolvido nessa área nos últimos seis anos. 

 Além disso, é importante destacar a trajetória de pesquisa percorrida na construção do 

objeto dessa tese, que se relaciona aos processos de discussão que ocorreram no Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Políticas Curriculares da Universidade Federal da Paraíba (GEPPC), 

onde foi possível partilhar e acessar o conhecimento sobre estudos de currículo, através de 

perspectivas diferentes, desconstruindo hierarquias e preconceitos, e respeitando a capacidade 

de cada membro do grupo de ensinaraprenderensinar e de intervir proativamente na produção 

do conhecimento.   

 Dentro desse grupo de pesquisa, buscamos sempre exercitar uma visão crítica dos 

processos educacionais e particularmente do campo curricular (almejando a processos de 

mudança), ao mesmo tempo em que reconhecemos a necessidade de que tais processos de 

mudança reflitam a natureza dinâmica, fluida e de constante construção/desconstrução/ 

reconstrução que marca a maioria dos processos discursivos e políticos de nossa sociedade, o 

que inclui os debates educacionais. Dessa maneira, priorizamos uma abordagem do currículo 

e dos processos educativos como discurso. Isso significa que objetivamos ampliar o horizonte 

dos estudos sobre educação e currículo para além das significações fixas e pré-definidas e 
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compreender que os textos curriculares e discursos educacionais, se têm suas significações 

momentaneamente “congeladas” para fins de pesquisa, encontram-se em constante 

modificação e rearticulação, o que precisa ser acompanhado pela inclusão de categorias de 

pesquisa que possam dar conta de explicar como ocorrem esses processos constantes de 

reconfiguração. 

Tal propósito se alinha com algumas tendências dos estudos curriculares no Brasil 

recentemente. Uma delas se refere à possibilidade de lançar mão de conceitos provenientes de 

concepções teórico-epistemológicas diversas para se compreender os discursos curriculares, 

configurando um hibridismo de abordagens teóricas (LOPES, 2006), e que demanda um 

esforço para se compreender como se dá a produtividade e como se configuram as tensões em 

um campo de estudo que articula os princípios de uma teoria crítica moderna com uma 

postura crítica pós-moderna. Em outras palavras, a circulação por categorias, conceitos, visões 

provenientes de diferentes posturas epistêmicas implica em um cuidado redobrado na 

especificação de pontos de convergência e afastamento entre elas, bem como no devido 

mapeamento dos trajetos e escolhas epistemológicas adotadas, justificadas pela especificidade 

dos objetos estudados. Deve-se, sobretudo, cuidar para que a utilização de algumas categorias 

predominantemente associadas a visões mais teleológicas e fechadas do conhecimento não 

conduza a um essencialismo, seja em relação aos conhecimentos e achados resultantes dos 

processos investigativos, seja na compreensão das perspectivas dos sujeitos envolvidos. 

Outra tendência no campo dos estudos curriculares recentes e que orientam esse 

estudo é o entendimento do currículo dentro da perspectiva da Teoria do Discurso (TD), que 

foi desenvolvida originalmente por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe1 (1985/1987), autores 

relacionados ao campo do pós-marxismo e do pós-estruturalismo.  

Ao se colocarem como pós-marxistas, os autores acima primeiramente elaboram uma 

crítica à divisão marxista entre, de um lado, as condições materiais de ordem econômica e as 

posses dos meios de produção, e de outro lado, os aspectos do campo da superestrutura (as 

instituições políticas e de produção de sentidos culturais, tais como o estado, a igreja, a 

mídia). Para elaborar tal crítica, Laclau e Mouffe reconstroem o conceito de hegemonia, tal 

como proposto por Gramsci, teórico pós-marxista que já reconhece a importância dos 

elementos da superestrutura na criação de um consenso entre a classe proletária.  Para 

Gramsci, a superestrutura não seria um simples reflexo da realidade material, mas um espaço 

                                                             
1 Todas as versões para o português dos textos de Laclau e Mouffe ou de Mouffe citados nesse trabalho em 
língua inglesa ou espanhola são de minha autoria. 
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que contribuiria para a criação dessa própria realidade social, favorecendo a continuidade de 

um sistema desigual de distribuição de riqueza e poder na sociedade. Essa “contribuição”, no 

entanto, não retiraria da dimensão econômica a função de determinar, em última instância, os 

interesses de classe.  

É exatamente essa postura de Gramsci de continuar a priorizar a dimensão econômica 

em relação aos outros aspectos da vida social que vai ser desconstruída por Laclau e Mouffe. 

Para isso, esses autores propõem a dissolução completa da fronteira entre infra-estrutura e 

superestrutura e apresentam a ideia de que não há uma realidade material objetiva (ou base) 

que divida essencialmente os grupos de pessoas em classes, mas tais divisões seriam o 

resultado de processos discursivos, a partir dos quais a realidade é percebida e que seriam os 

mediadores de qualquer movimento de transformação.  A compreensão do social passa a ser 

um objeto do campo do político e não puramente do econômico, como anteriormente. Em 

linhas gerais, é essa a “virada” pós-marxista de Laclau e Mouffe, sendo a crítica à hegemonia 

do capitalismo como sistema um dos principais elos de ligação com a teoria marxista.  

Com relação à dimensão pós-estruturalista da Teoria do Discurso, pode-se dizer que os 

autores problematizam a visão de língua proposta por Ferdinand de Saussure, e que se baseia 

no estruturalismo de signo linguístico. Se para Saussure, o signo seria um elemento capaz de 

ter o seu sentido fixado em posições específicas dentro de um sistema linguístico, a Teoria do 

Discurso desafia essa ideia, porque parte do princípio de que os sentidos não são fixos, mas 

construídos precariamente em cada contexto a partir de sua relação contingencial com outros 

significantes. 

Aplicando as teorizações desses pesquisadores aos estudos de currículo, entende-se a 

política curricular de um determinado momento sócio-histórico como uma rede de sentidos 

que foram hegemonizados e alçados à condição de discurso universal, através da exclusão 

(provisória e contingente) de outras possibilidades de significação dos processos curriculares. 

Apesar do caráter sedimentado de certas formações discursivas que circulam no campo 

curricular, há de se entender que elas são sempre passíveis de desconstrução através das lutas 

políticas que intentam desestabilizar a hegemonia vigente e propor que significados novos 

adentrem e transformem os sentidos dominantes (MAIA, 2011; LOPES, 2012). É exatamente 

a compreensão das políticas educacionais como discursos construídos (e assim passíveis de 

desconstrução) que me levou a adotar uma perspectiva epistemológica construcionista. 

Aprofundarei os sentidos de tal perspectiva em capítulo posterior. Aqui, cabe apenas ressaltar 

com Esteban (2010), que essa epistemologia “rejeita a ideia de que existe uma verdade 
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objetiva esperando ser descoberta. A verdade, o significado, emerge a partir da nossa 

interação com a realidade” (p.51). 

 

As questões de pesquisa e algumas hipóteses 

 

Levando em conta as considerações acima apontadas, as indagações fundamentais que 

orientam essa pesquisa são: que sentidos de cidadania se revelam nos discursos dos alunos do 

ensino médio no contexto estudado, a partir de sua experiência com educação para a cidadania 

no currículo escolar como um todo e particularmente no componente Sociologia?  Como esses 

sentidos se articulam com os significados de cidadania detectados em documentos 

curriculares para esse nível de ensino no campo da Sociologia e com os sentidos de cidadania 

que emergem na mediação pedagógica através das concepções dos professores de sociologia 

dos alunos participantes? Dentre os sentidos identificados, quais deles integram formações 

discursivas hegemônicas nesse nível de ensino?  Que implicações tais hegemonias discursivas 

trazem para a compreensão de como a cidadania está sendo trabalhada no ensino médio, 

tomando como referência a realidade estudada, e de como o trabalho pedagógico nesse campo 

pode vir a contribuir para a formação de cidadãos participativos não só do ponto de vista 

social, mas também político?  

Sabe-se que a educação para a cidadania no Brasil e no mundo priorizou aspectos 

específicos, conforme os tempos históricos e os interesses em jogo. Particularmente no Brasil, 

identificamos a presença de algumas fases históricas, que podem ser relacionadas aos próprios 

modelos curriculares valorizados no ensino médio em diferentes etapas. Dentro desses 

modelos, educar para a cidadania adquire conotações diferentes, e nos modelos mais recentes, 

a disciplina Sociologia adquire uma importância fundamental nesse processo.  

Traçando um panorama sobre os modelos de currículo do nível de ensino que hoje 

definimos como ensino médio que predominaram em fases diferentes da educação brasileira, 

Silva (2007) nos oferece uma leitura dos saberes valorizados no campo disciplinar da 

Sociologia nessas fases, até chegar ao período recente de reinserção dessa disciplina no 

currículo formal de forma obrigatória. Assim, a autora menciona primeiramente que até 1971, 

predominou no Brasil um ensino secundário de caráter dual, visto que havia uma educação 

humanista que preparava as elites brasileiras para as profissões de prestígio e uma educação 

voltada para o mercado de trabalho, oferecida aos filhos de trabalhadores. Nesse contexto, a 

Sociologia, quando aparecia no currículo como disciplina, tinha o intento de cientificizar o 

pensamento sociológico sobre a realidade brasileira, utilizando-se de manuais traduzidos ou 
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escritos por pensadores consagrados e visando à construção da modernidade e da nação 

(SILVA, 2007; MEUCCI, 2000). As identidades pedagógicas dos professores na escola eram 

por sua vez orientadas pela ciência de referência, a Sociologia. 

Com a ditadura militar, inicia-se, conforme aponta Silva, um processo de 

regionalização dos conhecimentos no 2º. Grau (como era chamado o atual ensino médio), para 

agrupá-los em “áreas de aplicabilidade tecnológica imediata”, configurando-se um currículo 

de orientação tecnicista (SILVA, 2007, p.412). Assim, houve uma acentuada 

instrumentalização do ensino para o desenvolvimento econômico. No âmbito ideológico, a 

Sociologia como disciplina teve seu espaço reduzido, com a adoção de livros de Estudos 

Sociais e de Educação Moral e Cívica, que eram muitas vezes escritos por pessoas de fora da 

área e cumpriam uma função de disseminação da ideologia desejável na época (doutrinação 

ideológica). Percebe-se que nesse período as identidades pedagógicas eram bastante 

influenciadas pela ideologia vigente, havendo pouco espaço para as identidades científicas ou 

disciplinares, uma vez que a formação de professores passou a se concentrar no domínio de 

técnicas.  

A partir de 1988, com a redemocratização do país, Silva aponta que houve um 

afastamento do modelo curricular tecnicista e uma tendência à politização do discurso 

pedagógico. Há a configuração de um discurso voltado para a necessidade de se modernizar a 

educação após anos de estagnação e, no início dos anos 90, o ensino de Sociologia no nível 

médio era um debate mais comum em alguns estados, passando a ter um escopo nacional só a 

partir da LDB de 1996 (SILVA, 2007). A partir desse ano, há a proposta de um currículo para 

o ensino médio organizado em torno do desenvolvimento de competências. Segundo a autora, 

esse currículo se prende “às necessidade imediatas da reestruturação do trabalho, da sociedade 

de consumo e do cotidiano dos alunos. Isso significa o empobrecimento dos conteúdos, 

simplificações, modificações essenciais na ciência” (SILVA, 2007, p.415). Volta-se para uma 

valorização de currículos flexíveis e a desvalorização do ato de ensinar, enfatizando-se a 

função técnica e de entretenimento do professor, que passa a ser responsável por motivar o 

aluno a “aprender a aprender”. Dentro dessa perspectiva, a Sociologia passa a compor a parte 

diversificada do currículo (e não aparece como uma disciplina do núcleo comum), o que 

significa que ela pode ser escolhida ou não pela comunidade escolar como disciplina do 

currículo. Assim, permanece a dificuldade da disciplina se firmar no currículo do ensino 

médio, pelo menos em âmbito nacional e mesmo quando era ofertada, a disciplina era 

ministrada muitas vezes por professores sem formação específica. Cabe a observação de que 

em algumas unidades da Federação, como Mato Grosso, Paraná e Distrito Federal, leis 
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estaduais garantiram a presença da Sociologia no currículo do ensino médio nos primeiros 

anos pós-LDB (1996). Nesses espaços, a discussão sobre questões curriculares e materiais 

didáticos da disciplina é mais evidente. 

O último tipo de currículo apresentado por Silva é o currículo científico, que aparece 

como uma proposta bastante valorizada na atualidade. Propõe-se, então, uma formação 

integrada para o nível Médio, com a valorização das diferentes disciplinas. Na perspectiva 

desse novo modelo curricular, a Sociologia, ao mesmo tempo em que busca abranger 

conteúdos fundamentados na ciência e no trabalho, objetiva a formação do ser humano 

omnilateral ou cidadão (SILVA, 2007). Sendo assim, o nosso estudo investigará as 

concepções de cidadania que emergem no modelo curricular para o ensino médio proposto na 

atualidade, em que, de fato, estamos longe de uma convergência de visões. A despeito da 

prevalência dos discursos que valorizam a formação integral do indivíduo, ainda há muitos 

grupos que valorizam a noção de competências e os documentos curriculares analisados de 

fato revelam essa multiplicidade de vozes, intenções e visões buscando defender o seu espaço 

e impor os seus sentidos de currículo e de cidadania. Isso nos leva à elaboração de uma 

hipótese fundamental no desenvolvimento dessa tese, que é a de que os sentidos da educação 

para a cidadania que emergem nos discursos dos documentos curriculares e dos sujeitos 

envolvidos no campo educacional do ensino médio refletem visões distintas no que se refere 

aos objetivos da educação para esse nível, ora valorizando saberes individuais voltados para a 

integração social e o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, ora voltando-se para a 

formação de um cidadão mais crítico e politicamente participativo. Desse modo, os achados 

da pesquisa se dirigem a promover uma reflexão sobre que sentidos são hegemonizados em 

diferentes contextos, tempos, e espaços e com que intenções; e sobre as repercussões dessas 

hegemonias na consolidação de um modelo de sociedade democrático de natureza plural e 

radical, que aprofundaremos mais adiante. 

 

 Os posicionamentos epistemológicos norteadores da pesquisa 

 

Para construir a pesquisa em torno das questões levantadas, adoto uma perspectiva 

discursiva, o que implica dizer que entendo a cidadania eminentemente como um significante 

discursivo e o discurso como uma rede de sentidos que engendra determinadas visões de 

mundo, constrói a realidade, e manifesta-se para além do campo linguístico propriamente dito. 

É necessário especificar, de forma introdutória, as escolhas metodológicas que seguirei ao 

longo do trabalho.  Nesse contexto, localizo a pesquisa dentro de uma abordagem de base 
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qualitativa, mas que ocasionalmente lança mão de dados estatísticos para demonstrar a 

frequência de certos discursos e significados e sua distribuição através dos diversos subgrupos 

estudados. Nesse, sentido, há uma combinação instrumental e pontual de procedimentos para 

a análise de dados de base qualitativa e procedimentos quantitativos. 

 A abordagem de base qualitativa se apoia em uma epistemologia construcionista, 

orientada pelos pressupostos teóricos da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe (1985/1987), doravante referida como TD e que se vincula a princípios teóricos pós-

marxistas e pós-estruralistas, que já explicamos anteriormente.  O tipo particular de análise do 

discurso que empreenderei a partir desses pressupostos será aprofundado e detalhado em 

capítulo específico. 

Na coleta de dados, foram utilizados mapas mentais, entrevista e análise documental. 

Para ajudar na sistematização dos dados linguísticos coletados, lançarei mão de um programa 

denominado Wordsmith Tools
2, que representa um conjunto de ferramentas de análise de 

corpora linguístico e me permitiu identificar alguns dados linguísticos relevantes para a 

compreensão do meu objeto. Assim, utilizarei a ferramenta Concord
3 para facilitar a 

visualização de palavras colocadas com o significante “cidadania”, ou seja, aquelas que 

aparecem no entorno desse significante. Isso conferiu uma maior exatidão e rapidez no 

processo de contextualização dos significados e a categorização dos mesmos em campos 

semânticos demarcados.  

Contudo, é importante ressaltar o caráter meramente acessório do uso desse programa 

no decorrer da pesquisa. Isso porque ao relacionar a metodologia adotada ao campo da análise 

do discurso, entendo que o mero trabalho com categorias semânticas seria insuficiente para 

captar toda a extensão do que compreendo como discurso. Isso significa que, para além do 

âmbito linguístico, interessa-nos trabalhar com outros níveis onde também ocorrem os 

processos de significação, tais como as especificidades históricas e culturais dos contextos de 

produção, os sujeitos que articulam os discursos, suas ações, suas experiências e 

identificações. De fato, na perspectiva da TD o discurso é visto de forma ampla, não havendo 

separação entre o que é discursivo e o que é extradiscursivo, como em tradições diferentes de 
                                                             
2 Segundo Tony Berber Sardinha (2009), “o programa Wordsmith Tools é um conjunto de programas integrados 
(‘suíte’) destinado à análise linguística. Mais especificamente, esse software permite fazer análises baseadas na 
freqüência e na co-ocorrência de palavras em corpora” (p. 8). O programa foi criado em 1996, por Mike Scott, da 
Universidade de Liverpool, Reino Unido. 

3 Ainda Segundo Sardinha (2009), a ferramenta Concord do Wordsmith Tools “realiza concordâncias, ou 
listagens de uma palavra específica (o ‘nódulo’, node word ou search Word) juntamente com parte do texto onde 
ocorreu. Oferece também listas de colocados, isto é, palavras que ocorreram perto do nódulo” (p.9). 
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análise do discurso - a análise crítica do discurso de Fairclough (1996), por exemplo. Dessa 

forma, a compreensão dos processos de significação não pode ficar restrita ao âmbito 

linguístico, mas deve incluir as ações, os contextos e a maneiras como os sujeitos se 

posicionam em cada momento investigado.  

 No capítulo da tese dedicado à metodologia, aprofundarei a visão de discurso que 

adoto, apontando os desdobramentos da ação epistemológica de tomar como ponto de 

referência para o trabalho os vários sentidos que a cidadania vem assumindo como 

significante discursivo. Ao tratar a cidadania como significante passível de ser investido dos 

mais diversos sentidos, de acordo com circunstâncias contextuais específicas, coloco-me 

contra a fixação de significados pré-estabelecidos para esse termo e procuro entendê-lo na 

relação com outros significantes circunstanciais que a cada momento produzem um 

deslizamento e um deslocamento da representação do referido termo (BIESTA, 2011).  

A operacionalização da análise de dados e a articulação entre elementos linguísticos, 

extralinguísticos e as categorias da TD constitui-se a parte mais heurística desse projeto de 

pesquisa. Como já apontei anteriormente, coloco-me dentro de um posicionamento 

epistemológico de base construcionista, que nega a existência de verdades objetivas à espera 

de serem “descobertas”. Dito isso, é preciso clarificar as relações entre tal postura e os 

procedimentos metodológicos adotados.  

Em primeiro lugar, parto de uma valorização da lógica do significante, que tem sua 

base no estruturalismo linguístico, mas que é ampliada pelos princípios do pós-estruturalismo. 

O estruturalismo na linguagem tem como pioneiro Ferdinand Saussure e compreende a língua 

como um sistema de signos. Cada signo seria composto por um significante, que se refere à 

forma linguística, e um significado, que se refere ao conteúdo associado a essa forma. A 

relação entre significante e significado seria arbitrária, decorrente de uma convenção social. 

Para Saussure, o significado de cada signo linguístico se configura a partir de sua relação com 

outros signos e esses significados são sempre fixos: um signo adquire seu valor específico 

porque é diferente de outros signos (como um cachorro, que é definido como tal porque não é 

um gato, por exemplo). Conforme apontam Jorgensen e Phillips (2002), no pós-estruturalismo 

linguístico, ao qual a TD se vincula, permanece a ideia de que os significados dos signos não 

resultam de sua relação com a realidade propriamente dita, mas de relações internas entre 

esses signos dentro de uma rede de sentidos.  O que o pós-estruturalismo rejeita, no entanto, é 

a visão da linguagem como um sistema estável, imutável e totalizante, como se os 

significados pudessem ser fixados indefinidamente. Como bem explicam as duas autoras 

referenciadas acima: 
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A maior parte da teoria estruturalista se apoia na pressuposição de que os 
signos estão fechados em relações particulares uns com os outros: cada signo 
tem uma relação particular na rede e seu significado é fixo. Os estruturalistas 
tardios ou pós-estruturalistas criticam essa concepção de linguagem; eles não 
acreditam que os signos têm essas posições fixas, como a metáfora da rede 
de pesca sugere. Na teoria pós-estruturalista, os signos ainda adquirem os 
seus significados por serem diferentes de outros signos, mas esses signos dos 
quais eles diferem podem mudar de acordo com o contexto em que são 
utilizados (JORGENSEN; PHILLIPS, 2002, p.11, minha tradução).4 

 

A passagem acima deixa claro que a TD, apoiada em princípios pós-estruturalistas, 

mesmo evitando uma visão de linguagem como um sistema fechado, que ignora os 

deslizamentos de sentido, admite que é preciso um mínimo de estabilização semântica para 

que os discursos sejam investigados e compreendidos, ainda que em sua dimensão de fluidez 

e contingência. Só com essa fixação provisória dos significados, é possível desconstruí-los e 

reconstruí-los, mesmo que sempre reconhecendo a dimensão fluida desse empreendimento. 

Na minha pesquisa, dessa forma, os significados parcialmente fixados ou estabilizados nos 

discursos analisados serão levantados através da observação de sequências discursivas, 

ocasionalmente com o auxílio da ferramenta Concord, o que tornará possível realizar as 

devidas interpretações e análises, ainda que de caráter contingente, contextual e precário. 

Além disso, trabalharemos com elementos da retórica, identificando a presença de figuras 

como a metáfora, a metonímia e a catacrese. Isso porque a compreensão dos efeitos de 

metaforização, metonímia e catacrese que se manifestam tanto no campo linguístico como no 

social serão fundamentais na aplicação das lógicas da equivalência e da diferença (categorias 

laclaunianas de análise) para compreender os sentidos de cidadania nas falas dos alunos, na 

política curricular, no discurso dos professores e suas repercussões no contexto político mais 

amplo. Em relação a esse contexto político mais amplo, entendo que o mesmo não deve ser 

interpretado simplesmente através da dimensão linguística, mas, sobretudo, a partir de 

referências às ações dos sujeitos, suas intenções, e as relações de poder que se estabelecem 

entre os diversos atores. 

 Com os dados levantados, o trabalho interpretativo será feito à luz de algumas 

categorias da TD, tais como: significante flutuante, articulação e deslocamento (que estão por 

                                                             
4  “Much of structuralist theory rests on the assumption that signs are locked in particular relationships with one 
another: every sign has a particular location in the net and its meaning is fixed. Later structuralists and 
poststructuralists have criticised this conception of language; they do not believe that signs have such fixed 
positions as the metaphor of the fishing-net suggests. In poststructuralist theory, signs still acquire their meaning 
by being different from other signs, but those signs from which they differ can change according to the context 
in which they are used”. 



27 

 

trás das lógicas da equivalência e diferença anteriormente mencionadas) e hegemonia, que 

serão devidamente discutidas em seção posterior. O aprofundamento das bases metodológicas 

acima mencionadas será realizado no capítulo 4, antecedendo a descrição e a interpretação 

dos dados.  

 É importante ressaltar que às vezes será relevante referir-se a elementos de base 

quantitativa no decorrer da investigação, para dar uma visão das características dos sujeitos 

analisados e mapear a frequência de certos sentidos, de forma a argumentar sobre a 

hegemonia e/ou o silenciamento dos mesmos nos discursos investigados. Quando esse for o 

caso, utilizaremos o programa Excel para formatar tabelas e gráficos de caráter quantitativo. 

Quanto aos instrumentos de coleta, utilizei mapas mentais5 para coletar dados que 

representam o discurso dos alunos, entrevistas para ter acesso ao discurso dos professores e 

realizei a análise de documentos específicos (DCEM, PCN+, OCEM, RCEMPB). Tal 

variedade de instrumentos de coleta almejou oferecer uma maior riqueza e uma maior 

variedade de pontos de vista, fortalecendo a validade dos argumentos apresentados e a 

dimensão holística do estudo.  

Outro aspecto a ser destacado, é que, do ponto de vista da forma de pesquisa ou da 

escolha dos objetos a serem estudados (o discurso dos sujeitos do ambiente escolar), defino 

esse trabalho como um estudo de caso, pelo menos no que se refere à investigação dos 

discursos no ambiente escolar. Isso porque tomei como universo uma única escola de ensino 

médio do sistema estadual de ensino da Paraíba. Conforme aponta Esteban (2010), o estudo 

de caso se caracteriza por ser particularista, descritivo, heurístico e indutivo. Sendo 

particularista e descritivo, a minha opção por essa escola se justifica pelo desejo de abranger a 

complexidade de um espaço singular, aprofundando a discussão sobre os discursos dos 21 

alunos/alunas, do professor e da professora entrevistados, o que teria sido dificultado por 

                                                             
5 O mapa mental é uma forma de organizar o pensamento, as ideias, através do uso de diagramas. O mapa mental 
se desenvolve a partir de uma palavra ou pequena frase, colocada no centro do papel, à qual são agregados 
idéias, palavras ou conceitos, que estabelecem uma relação semântica com a palavra central. O termo mapa 
mental foi popularizado pelo autor Tony Buzan (1974), mas o uso de mapas visuais para registrar o 
conhecimento ocorre desde muitos séculos atrás. O mapa mental partilha com o mapa conceitual o fato de ambos 
apresentarem uma estrutura radial. No entanto, esse último - desenvolvido na década de 70, pelo pesquisador 
americano Joseph Novak (1977), com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1968) – 
possui uma estrutura mais complexa e rígida. De acordo com Moreira (1998), mapas mentais “são livres, 
associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que não são conceitos e não estão 
organizados hierarquicamente” (p.1). No caso desse trabalho, optei pelo uso do mapa mental como instrumento 
de pesquisa por que acredito que ele facilita a compreensão de como os sujeitos estruturam, diferenciam, 
relacionam, discriminam e integram algumas ideias relacionadas à cidadania. 
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restrições de tempo e espaço, caso eu tivesse optado por incluir mais escolas. Por outro lado, 

sendo heurístico, o estudo de caso desenvolvido poderá dar lugar ao desvelamento de 

significados novos nos discursos dos sujeitos entrevistados através de insights, ampliando as 

possibilidades de aprofundamento do tema pesquisado. Tal aprofundamento também é 

oportunizado, no estudo de caso, porque se trata de um processo indutivo, onde as 

“generalizações, os conceitos ou as hipóteses surgem de um exame dos dados fundamentados 

no próprio contexto” (ESTEBAN, 2010, p.181). Nesse contexto, empreendemos o que 

Esteban denomina de “estudo instrumental de caso”, uma vez que sua finalidade “não é a 

compreensão do caso em si mesmo”, mas o estudo seria um instrumento para atingir o fim de 

aprofundar a discussão sobre como ocorre a educação para a cidadania, a partir do exemplo 

explorado (2010, p.182). De qualquer forma, quero deixar claro que ao se colocar como um 

estudo de caso, não se pretende que os achados dessa pesquisa sejam generalizados a toda 

realidade de ensino médio do país. 

 

Definindo o princípio organizador da tese 

 

Do ponto de vista da organização textual, o primeiro aspecto contemplado será a 

definição do componente teórico desse projeto, que remete à compreensão histórica do 

significante “cidadania”. Discutirei as diversas nuances significativas do conceito ao longo do 

tempo, sua base nas noções de liberdade, igualdade e autonomia, e problematizarei as diversas 

visões de cidadania que se entrecruzam na contemporaneidade. Ainda nesse capítulo, traçarei 

um panorama sobre o percurso histórico da cidadania no contexto particular da sociedade 

brasileira, com todas as suas peculiaridades e fragilidades políticas. 

 No segundo capítulo, articularei a discussão de cidadania de forma a contemplar o 

posicionamento desse conceito frente a teorizações acerca dos direitos humanos e frente às 

questões que envolvem as dimensões culturais. Na sequência, partirei para a problematização 

de elementos que considero intimamente relacionados a compreensões de cidadania e de 

educação para a cidadania nos dias atuais. Refiro-me às categorias atuação ou agência 

(agency), experiência e identificação, que se apresentam como caminhos trilhados pelos 

sujeitos em suas vivências cidadãs. 

 Quanto à capacidade de intervenção política (agência), o exercício da cidadania, de 

acordo com a perspectiva adotada, tanto pode oferecer um grau de autonomia aos sujeitos, 

como pode simplesmente significar uma forma de normalização (como por exemplo, em uma 

visão de cidadania desenvolvimentista e voltada primordialmente para o desenvolvimento da 
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nação) (LEWIS-CHARP; YU; SOUKAMNEUTH, 2006). A experiência vivenciada pelos 

cidadãos, por sua vez, se coloca como um processo de articulação de significados que guia a 

configuração de práticas de cidadania relacionadas a demandas cultural e historicamente 

específicas. Na sociedade contemporânea, por exemplo, essas demandas envolvem aspectos 

de justiça social em áreas que vão desde a luta contra as desigualdades econômicas até as 

situações injustas geradas por razões de etnia, orientação sexual, capacidade física, gênero, 

entre outras e passam também pela história de vida que cada indivíduo constrói. Por último, 

para abordar o tema da identificação, falarei dos processos de construção da subjetividade do 

cidadão, que podem significar uma construção individual, mas também podem envolver 

práticas e valores compartilhados com grupos que vivenciam demandas equivalentes 

(LACLAU; MOUFFE, 1985/1987).  

Deve-se ressaltar que a discussão de cidadania aqui desenvolvida coloca-se dentro da 

perspectiva de uma democracia plural e radical, nos moldes propostos por Mouffe (2009), 

onde a diferença e o conflito são dimensões constitutivas do tecido social. Assim, valorizamos 

a cidadania primordialmente considerando a maneira como essa categoria pode conduzir à 

construção agonística de identidades e relações políticas, embora que tendo sempre como 

pano de fundo uma “gramática da conduta” que se refere a um respeito compartilhado aos 

princípios que devem constituir a democracia moderna: a liberdade e a igualdade para todos 

(MOUFFE, 1993/1999, p.122) 6. 

  A educação para a cidadania propriamente dita representa outro aspecto da 

abordagem teórica desse projeto. Em princípio, discutiremos diferentes formatos que essa 

educação tem assumido historicamente em diferentes contextos. Assim, apresentaremos, em 

linhas gerais, as seguintes perspectivas de educação para a cidadania: uma perspectiva 

desenvolvimentista ou de responsabilidade social, uma perspectiva crítica ou voltada para a 

justiça social, e uma perspectiva de processo e prática do cotidiano (BIESTA, 2011).  

                                                             
6  Na teoria de democracia proposta por Mouffe, há uma crítica aos modelos deliberativos de organização 
política (nos moldes de Rawls e Habermas). Para Mouffe, a utilização de um diálogo racional para se chegar a 
um consenso que, na visão deliberativa, seria a pedra angular da organização social, desconsidera a dimensão 
dos atos de poder, que tornam inviável um diálogo em que as partes envolvidas tenham igual autonomia e poder 
de deliberação. Mouffe propõe então que as decisões dentro de um sistema democrático radical ocorram a partir 
da negociação política de demandas entre adversários que consideram suas demandas mutuamente legítimas. É 
claro que certas condições de existência básicas de uma determinada formação social são de cunho consensual 
(os valores éticos que embasam a cidadania, por exemplo), mas a maioria das questões é resolvida a partir da 
negociação de demandas entre as partes implicadas, em um jogo agonístico onde diferentes grupos vêem suas 
demandas contempladas ou não dentro da construção de hegemonias sociais, sendo que estas nunca são fixas, 
mas sempre passíveis de reconfiguração devido à dimensão constitutivamente conflitiva ou adversarial do social. 
Tal concepção de democracia será frequentemente mencionada ao longo do trabalho. 
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 No contexto brasileiro, é importante destacar que a educação para a cidadania tem 

assumido ao longo do tempo o caráter de tema transversal, que deveria perpassar os vários 

núcleos temáticos ou disciplinas componentes do currículo.  Para os fins dessa pesquisa, no 

entanto, selecionamos um componente específico do currículo de ensino médio do país: a 

disciplina Sociologia. Tal escolha se justifica pela forte presença de temas relacionados à 

cidadania no núcleo curricular dessa disciplina. No processo de investigação documental a ser 

desenvolvido, primeiramente desenvolveremos uma discussão acerca do percurso histórico 

que caracteriza a implantação de Sociologia nos currículos do ensino médio para compreender 

os sentidos a educação para a cidadania foi adquirindo nesse processo dentro dos documentos 

curriculares oficiais que orientam a prática disciplinar. 

 Temos assim quatro linhas que constituirão a discussão teórica desse projeto: 

concepções de cidadania dentro de uma ótica discursiva, o estudo da relação da cidadania com 

elementos fundamentais a esse conceito (agência, experiência, e identidade), modelos de 

educação para a cidadania em um âmbito global, e a educação para a cidadania em políticas e 

práticas curriculares da disciplina Sociologia no ensino médio, sendo esse último capítulo 

precedido pela descrição e discussão dos fundamentos metodológicos dos processos de 

pesquisa utilizados. O percurso teórico a ser seguido vai de uma discussão da cidadania como 

uma categoria social mais ampla, e afunila-se para se concentrar nos processos educacionais 

referentes a essa categoria e mais precisamente nos processos educacionais concretos 

vivenciados pelos alunos no trajeto curricular.   

Os processos educacionais vivenciados pelos alunos são o ponto de partida do 

componente empírico da pesquisa.  Foram selecionados 21 alunos do ensino médio de uma 

escola pública estadual de referência na cidade de João Pessoa, Paraíba7, sendo sete do 

primeiro ano, sete do segundo ano e sete do terceiro ano. Solicitamos que cada aluno 

selecionado preenchesse uma série de cinco mapas mentais sobre questões relacionadas a 

conhecimentos sobre cidadania. O objetivo dos mapas foi levantar dados sobre como os 

estudantes compreendem a cidadania, seja nos seus aspectos gerais relacionados a vivências 

                                                             
7
 O Lyceu Paraibano é uma escola pública estadual de nível médio, situada no centro da cidade de João Pessoa. 

A escola, fundada há mais de 160 anos, é das mais tradicionais e antigas do estado, tendo sido berço de formação 
de várias autoridades que se destacaram no Brasil e tem uma tradição de envolvimento dos alunos em questões 
políticas, voltadas para a defesa de direitos e contra diferentes tipos de injustiça social, o que foi um elemento 
essencial que considerei ao fazer a escolha. Quanto à escolha dos alunos, ela foi feita em função da 
disponibilidade dos mesmos, da sua vontade de participar e da sua presteza em providenciar os documentos 
necessários no dia marcado para a pesquisa (termos de consentimento). 
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cotidianas, seja através dos conhecimentos sobre cidadania a que têm acesso no ambiente 

escolar, especificamente no contexto da disciplina de Sociologia. Investigaremos, dessa 

forma, se os conhecimentos escolares têm alguma repercussão na visão dos alunos e se eles 

têm produzido algum tipo de transformação na atuação dos alunos em face do que os mesmos 

articulam como princípios de ação cidadã pertinentes. Daí termos selecionados alunos das três 

séries do ensino médio, no intuito de que isso possa fornecer uma base para comparações no 

que se refere à construção progressiva do conhecimento. Por outro lado, consideramos 

também a mediação pedagógica como importante variável nessa pesquisa e assim realizamos 

uma entrevista com os dois professores de Sociologia que trabalham com os alunos 

entrevistados, de forma a entender o contexto da prática docente, os desafios enfrentados, e as 

concepções de cidadania valorizadas pelos educadores.  

Para a análise e interpretação dos dados levantados, considerando que o nosso foco é o 

tratamento da cidadania como elemento discursivo, serão usadas algumas categorias da teoria 

do discurso de Laclau e Mouffe (1985/1987), dentre as quais destacamos: o levantamento dos 

significantes que consideramos estreitamente imbricados com concepções de cidadania e de 

educação para a cidadania, e a análise da articulação que esses significantes estabelecem com 

outros termos (seja no discurso dos documentos, nos discursos dos alunos e dos professores 

entrevistados, nos contextos analisados). Na observação da relação do significante cidadania 

com outros termos, meu objetivo será identificar os principais processos de metaforização, de 

metonimização e de catacrese envolvidos nas dinâmicas de significação que envolvem a 

cidadania. Tal investigação me permitirá compreender como se dá a seleção, a combinação, a 

substituição de sentidos, que por sua vez, conduzem à inclusão/adição ou à 

exclusão/silenciamento de certas perspectivas.   

As categorias laclaunianas de significante flutuante, articulação, deslocamento e 

hegemonia, bem como as lógicas da equivalência e da diferença, serão fundamentais na 

interpretação dos dados, voltada para problematizar as repercussões que os discursos 

hegemônicos têm para a constituição das identidades cívicas dos sujeitos. O uso de tal 

instrumental teórico justifica-se por ele parecer adequado ao tratamento de representações 

fluidas e parciais da realidade social, contemplando os aspectos simbólicos da linguagem, 

bem como as dimensões contextuais, relacionais, interacionais e políticas da educação para a 

cidadania.  

Como referencial no campo da cidadania e sua relação com a educação, faremos uso 

do conceito de subjetivação proposto por Rancière (1995, 2010), bem como das ideias acerca 
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da educação para a cidadania, discutidas por pesquisadores como Biesta (2011) e Westheimer 

e Kahne (2004).  

Os resultados alcançados poderão representar um avanço na pesquisa sobre as 

múltiplas representações dos jovens a respeito dos significados de cidadania e das opções a 

que eles têm acesso com relação à atuação sociopolítica para o enfrentamento de lutas por 

justiça social em nível local, regional e nacional e transnacional, bem como em relação à 

identificação de espaços e contextos inovadores onde sentidos de cidadania alternativos são 

colocados em prática. Nas áreas de currículo e processos pedagógicos, os resultados da 

pesquisa poderão servir de referência para futuros projetos de rearticulação do currículo, de 

forma que a educação para a cidadania reflita um permanente processo de subjetivação dos 

estudantes envolvidos, promovendo uma reconfiguração das visões de responsabilidade 

cívica, uma apropriação política cada vez maior dos jovens nos processos democráticos e a 

construção de identidades mais sensíveis às demandas contingentes por justiça social. 
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1 A CIDADANIA NA CONTEMPORANEIDADE: PAINEL DE CONCEITOS 
 

 
1.1 Uma visão histórica e contextual da categoria cidadania 
 

  

Nos dias atuais, nos mais variados espaços, o termo cidadania aparece como um 

significante capaz de agregar uma gama de sentidos. Para compreender o desenvolvimento da 

cidadania e os significados a ela atribuídos ao longo do tempo, entendemos ser necessário 

mapear os diversos conceitos associados historicamente a esse significante, e destacar alguns 

marcos históricos e lógicas sociais que, de certa forma, contribuíram para construir os 

múltiplos aspectos presentes nas concepções de cidadania da contemporaneidade.  

 Sabe-se que as primeiras referências à cidadania remontam às sociedades greco-

romanas. De acordo com Alvarenga (2010), na Antiguidade Ocidental “a participação na vida 

política e do exercício das funções públicas da pólis era possível mediante a ideia de que 

todos possuíam direitos iguais de cidadania” (p.99). É fato que a abrangência dessa igualdade 

de direitos era restrita aos poucos cidadãos homens nascidos no solo da cidade. Assim, a 

maior parte da população era de não cidadãos (mulheres, crianças, estrangeiros, escravos e 

artesãos), a quem restava obedecer e se subordinar à autoridade do Estado (ALVARENGA, 

2010). Em relação ao conteúdo da cidadania nessa época, este era indissociável do exercício 

da política. Nas palavras de Chauí (1995), a política 

 
são os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos: costumes, leis, erário 
público, organização da defesa e da guerra, administração dos serviços 
públicos [...] e das atividades econômicas da cidade (moedas, impostos e 
tributos, tratados comerciais, etc.) (p.371, apud ALVARENGA, 2010, p.100)  
 

 Evidencia-se dessa forma a forte relação da cidadania, em sua concepção inicial, com 

a res publica, abarcando atividades de ordem legal, cultural, de defesa e, sobretudo atividades 

ligadas à economia. Ao lado disso, percebe-se a cidadania como um instrumento de regulação 

e controle social com um viés autoritário e de exclusão. Tal aspecto permanece nos dias atuais 

em muitas situações, mas também contrasta com uma das visões de cidadania da 

contemporaneidade, quando esse conceito aparece relacionado à garantia dos mais variados 

tipos de direitos. De acordo com Dalmo Dallari, 
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A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social (DALLARI, 1998, p.14). 
 

Diante dessa diversidade de perspectivas, é preciso diferenciar entre a concepção de 

origem grega e a de origem latina da cidadania. Dentro dessas tradições políticas distintas, o 

foco do conceito se desloca para aspectos estruturadores diferentes. Assim é que, na tradição 

republicana, que está alicerçada na experiência grega, o olhar é dirigido para uma visão de 

cidadania como “uma relação política entre um indivíduo e uma comunidade política, em 

virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade e a ela deve lealdade 

permanente” (HEATHER, 1990, p.246, apud CORTINA, 2005, p.31). Essa tradição, como 

apontado na Enciclopédia de Filosofia de Stanford (LEYDET, 2011), tem como princípio 

básico o autogoverno cívico ou a autonomia cívica, isto é, o cidadão é visto como alguém que 

é capaz de governar e ser governado. Tal princípio tem suas raízes nas ideias de Aristóteles 

(1958, apud LEYDET, 2011), mas também se encontra presente no contrato social de 

Rousseau (1968, apud LEYDET, 2011). Para esse último filósofo, é o fato de que os 

indivíduos participam na elaboração das leis através da soberania popular que torna esses 

cidadãos livres e as leis legítimas.  

O republicanismo, de acordo com Ramos (2006), tem sua origem no humanismo 

cívico de Aristóteles. Reaparece depois na modernidade através da obra de Maquiavel e mais 

tarde se desenvolve através das ideias de Harrington, Montesquieu e Rousseau, estando 

representado nos ideais jacobinos da Revolução Francesa, bem como nas ideias cívicas da 

Revolução Americana. Os princípios republicanos aplicados à cidadania se traduzem na 

compreensão do cidadão como um homem político que define seus fins “em torno da 

realização de um bem comum: a participação ativa no governo pela consagração dos cidadãos 

à coisa pública” (RAMOS, 2006, p.79). 

A esse sentimento de pertença a uma comunidade concreta voltada para o bem 

comum, contrapõe-se ou se agrega o aspecto jurídico da cidadania, calcado na experiência 

latina e que serve de base à tradição política liberal. Nesse caso, de acordo com Adela 

Cortina, “o advento da jurisprudência transfere o conceito de ‘cidadão’ do polites grego ao 

civis latino” tornando-se assim “um estatuto jurídico, mais que uma exigência de implicação 

política, uma base para reclamar direitos, e não um vínculo que pede responsabilidades” 

(CORTINA, 2005, p.43).  Esse foco no caráter legal da cidadania significa que a liberdade 

política passa a ser valorizada como meio de proteger as liberdades individuais da ameaça de 
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outros indivíduos ou da própria autoridade estatal. A dimensão de engajamento político é 

pouco enfatizada em detrimento de uma vivência mais privada da cidadania. Argumenta-se 

que na contemporaneidade, as democracias representativas tendem a valorizar mais essa 

dimensão da cidadania do que a visão republicana de participação. 

Na Enciclopédia de Filosofia de Stanford (LEYDET, 2011), ressalta-se que a 

cidadania teria três dimensões. A primeira diz respeito ao status legal e inclui os direitos civis, 

políticos e sociais. O cidadão é o indivíduo livre para agir de acordo com a lei e que tem 

direito de reclamar a proteção dessa mesma lei. Percebe-se que essa dimensão se relaciona à 

visão liberal acima descrita. A dimensão política é outro aspecto importante da cidadania e 

abrange a consideração dos cidadãos como agentes que participam ativamente das instituições 

políticas da sociedade, vinculando-se à visão republicana. A terceira dimensão envolve o 

aspecto identitário da cidadania, ou seja, o fato de a cidadania traduzir uma maior ou menor 

percepção subjetiva de pertencimento por parte do indivíduo em uma comunidade política, o 

que pode justificar por que alguns grupos têm uma relação de cidadania mais forte do que 

outros para com a comunidade política à qual pertencem. 

No âmbito da dimensão legal, no Estado nacional moderno, que emerge no século 

XVII e XVIII, a cidadania se configura tanto em relação à ideia da nacionalidade, como 

também em relação à vivência de três processos considerados básicos do ponto de vista 

jurídico-legal: a liberdade, a igualdade e a independência de cada indivíduo.  Em outros 

termos, Etienne Balibar (1988) afirma que desde as suas origens, a cidadania “está ligada à 

existência de um estado e dessa forma a um princípio de soberania pública”, mas também 

“está ligada ao exercício reconhecido de uma capacidade individual para participar de 

decisões políticas” (p. 723, minha tradução)8.  

Essa dupla relação de sentidos associada à cidadania conduz a uma questão que 

permanece atual e aberta ao debate e que diz respeito ao espaço de exercício dos cidadãos, ou 

seja, o espaço que eles têm para agir como uma comunidade e até que ponto “o pertencimento 

à comunidade é algo que é imposto aos cidadãos, atribuído a eles ou simplesmente herdado, 

ou algo que eles criam e permanentemente recriam através de sua ação coletiva” (BALIBAR, 

2008, p.524, minha tradução)9. Entendo que nos dias atuais a cidadania se constrói na tensão 

                                                             
8
  “...is bound to the existence of a state and therefore to a principle of public sovereignty”, “...is bound to the 

acknowledged exercise of an individual "capacity" to participate in political decisions”. 

9  “the membership in the community is something that is imposed on the citizens, ascribed to them or simply 
inherited by them, or something that they create and permanently recreate through their common action”. 
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que se estabelece entre essas diferentes perspectivas sobre o pertencimento e sobre a 

capacidade ou não do indivíduo de se autodenominar cidadão/cidadã. 

Com relação às visões de cidadania nas sociedades greco-romanas, deve se acrescentar 

que os princípios jurídicos/legais e políticos que as caracterizavam se revestiam de um caráter 

excludente (já que boa parte da população ficava fora da polis) e voltado para a concretização 

dos interesses do Estado. Tal visão excludente e autoritária perpetuou-se durante o período 

feudal na Idade Média e só veio a ser questionada com o advento do sistema capitalista e a 

emergência de um novo movimento sócio, econômico e cultural: o liberalismo. 

O surgimento e a ascensão do capitalismo, como modo de produção econômico, em 

detrimento do feudalismo, o modo de produção dominante na Idade Média e que se apoiava 

na propriedade da terra, representaram uma mudança acentuada nas relações sociais e nas 

concepções de mundo que passaram a nortear a vida em sociedade. 

O livre mercado se sobrepõe à posse da terra, a burguesia triunfa sobre os proprietários 

feudais e a concepção ideológica burguesa agrega uma dimensão nova à cidadania, 

aproximando-a do ideário liberal que valorizava o indivíduo e a posse de bens materiais. 

Ainda nesse contexto, emerge o cidadão como sujeito público de direito em contraposição ao 

sujeito do sistema feudal e dos regimes absolutistas, que só tinha obrigações e deveres para 

com o seu soberano. 

Os princípios que servem de fundamento à cidadania no contexto do liberalismo e que 

segundo Bobbio (1992) tornaram-se dominantes após as revoluções burguesas do século XVII 

e XVIII (a gloriosa Revolução na Inglaterra em 1689 e a Revolução Francesa em 1789) são 

primordialmente o direito à liberdade e à propriedade. De fato, na contemporaneidade, 

existem versões do liberalismo que permanecem válidas e dominantes, estando na base de 

teorias de democracia como as propostas por alguns importantes filósofos, tais como Rawls 

(1971/1999) ou Kymlicka (1995). A despeito de não ser possível definir uma unidade teórica 

na obra desses autores, há alguns aspectos que perpassam suas teorias e que dizem respeito 

exatamente à plataforma liberal que eles defendem. Segundo Mesure e Renaut (apud 

RAMOS, 2006), essa plataforma seria representada por quatro princípios primordiais, quais 

sejam: “A limitação do Estado; 2. A soberania do povo, exercida por intermédio de 

representantes; 3. A valorização do indivíduo e das suas liberdades; 4. A neutralidade do 

Estado relativamente às convicções e opiniões em matéria de religião e de moral” (p. 78).  Ao 

aplicar a lógica liberal à categoria cidadania, verifica-se a valorização de alguns aspectos que 

já foram abordados acima, ou seja, o cidadão é portador de direitos e de liberdades 

fundamentais garantidos pela sua condição de cidadania, antecedendo a questão política, isto 
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é, a relação desse indivíduo com o Estado. Nesse sentido, ao Estado cabe zelar para que os 

direitos e a liberdade de que o cidadão é portador sejam respeitados. 

No entanto, uma crítica relevante que se faz ao liberalismo (seja nas suas versões mais 

remotas ou nas mais contemporâneas) é que a liberdade e a propriedade, ao se constituírem os 

fundamentos da cidadania defendidos pelo Estado liberal do ponto de vista formal, de fato 

mascaram uma contradição que logo a sociedade capitalista burguesa tornará patente. A partir 

do momento que a propriedade não é de caráter coletivo, existem aqueles que são 

proprietários e aqueles que não o são, instalando-se uma condição de desigualdade social que 

tolhe a liberdade daqueles que têm que vender a sua força de trabalho para sobreviver. Assim, 

a cidadania proposta pelo Estado liberal defende os direitos humanos da burguesia, e ao 

mesmo tempo, cerceia os direitos daqueles que não tinham as mesmas condições de liberdade 

e de propriedade da classe burguesa e que naquela época constituíam o grupo dos 

trabalhadores assalariados. É essa situação que Balibar descreve como “a contradição entre a 

autonomia formal e a sujeição real do trabalhador proletário” (1988, p.725, minha tradução).10 

Essa crítica referente ao paradoxo existente entre liberdade e igualdade é retomada na 

teoria de democracia desenvolvida por Chantal Mouffe (1993/1999) e que aprofundaremos 

mais adiante. Por ora, cabe destacar a ideia dessa autora de que é preciso encontrar pontos de 

articulação entre a visão liberal de cidadania e a visão republicana (ou comunitarista), 

resgatando de cada uma destas perspectivas elementos que possam responder às demandas 

das sociedades complexas, diversas e plurais que se apresentam nos dias de hoje.  

Para essa autora, a crise que hoje se observa em grande parte das democracias ao redor 

do mundo emerge da dificuldade desses sistemas darem respostas satisfatórias à 

multiplicidade de antagonismos existentes e que derivam da multiplicação de conflitos, sejam 

de ordem étnica, religiosa ou conflitos relativos a outros aspectos da identidade. Nesse 

contexto, a concepção liberal tem se mostrado insatisfatória como modelo interpretativo da 

sociedade, uma vez que é impotente para “alcançar a natureza do político”. Isso porque, na 

visão liberal, busca-se conquistar um consenso racional entre os sujeitos sociais, onde não 

haja exclusão, através do predomínio de uma postura universalista, racionalista e 

individualista, que tende a ignorar as diferenças e as relações de poder existentes entre os 

diferentes grupos sociais. Tal desconsideração da dimensão política e diferencial/antagônica 

do social torna a perspectiva liberal insuficiente para lidar com a dimensão conflitiva da 

sociedade e que, segundo Mouffe, seria impossível de se erradicar. Trata-se, dessa forma, de 

                                                             
10 “ the contradiction between the formal autonomy and the actual subjection of the worker-proletarian”. 
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pensar como é possível articular uma “forma verdadeiramente política de liberalismo que, 

sem deixar de postular a defesa dos direitos e o princípio da liberdade individual, não 

escamoteie a questão do conflito, o antagonismo e a decisão” (MOUFFE, 1993/1999, p.13, 

minha tradução).11 

Por outro lado, os defensores da visão republicana de cidadania, sobretudo os 

comunitaristas, criticam a visão liberal, na medida em que a consideram pobre em termos de 

valorização da dimensão de comprometimento com o público. Assim, segundo Mouffe, os 

comunitaristas se colocam contra a visão liberal de que os cidadãos devem empregar “seus 

direitos para promover seu interesse próprio dentro de certos limites impostos pela exigência 

do respeito aos direitos dos outros” (MOUFFE, 1993/1999, p.90, minha tradução)12. Para os 

comunitaristas, o que teria precedência sobre os interesses e os direitos individuais seria o 

bem comum, de caráter público. Apesar de concordar com a importância da noção de bem 

comum, Mouffe argumenta que não se pode tomar esse princípio, de forma exclusiva, como 

norteador de uma sociedade verdadeiramente democrática. É preciso levar em conta, que toda 

comunidade constitui-se de uma multiplicidade de identidades, demandas e contradições, que 

não são passíveis de unificação e nem podem ser ignoradas. Em outras palavras, “a 

recuperação de uma ideia vigorosa participativa de cidadania não deve ter como preço o 

sacrifício da liberdade individual” (p.91, minha tradução)13. 

 Com o objetivo de sugerir uma teoria da cidadania que articule de forma adequada os 

princípios de liberdade e igualdade, considerando alguns aspectos da visão liberal e da 

republicana, mas levando em conta as demandas da atualidade, Mouffe desenvolve a visão de 

democracia radical. As demandas a que nos referimos envolvem a consideração da dimensão 

política da cidadania e também a articulação de possíveis formas de se interpretar os 

princípios de igualdade, liberdade e de direitos humanos, o que constitui um empreendimento 

processual, contínuo, agonístico e que nunca chega a um consenso definitivo.  

Cabe ainda ressaltar a crítica feminista desenvolvida tanto à concepção liberal quanto 

à concepção republicana de cidadania. A tradição republicana tende a demarcar a esfera 

pública e a privada, situando os direitos do cidadão dentro do âmbito público, e assim, 

                                                             
11  “una forma verdaderamente política de liberalismo que, sin dejar de postular la defensa de los derechos y el 
principio de la libertad individual, no escamotee la cuestión del conflicto, el antagonismo y la decisión”. 

12  “sus derechos para promocionar su interés propio dentro de ciertos límites impuestos por la exigencia del 
respeto a los derechos de los outros”. 

13 “La recuperación de una vigorosa idea participativa de ciudadanía no debiera tener como precio el sacrificio 
de la libertad individual”. 
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desqualificando o papel da mulher como sujeito de direitos. Já o liberalismo, ao enfatizar a 

dimensão do privado na configuração do cidadão, também deixa intocada a condição de 

submissão em que muitas vezes a mulher se encontra dentro da sociedade capitalista, 

heterossexual e machista que é tomada como modelo. Nesse sentido, é válida a tentativa de 

repensar a cidadania como uma categoria socialmente construída dentro de padrões 

excludentes em muitos aspectos (e não só no de gênero), efetuando-se uma desconstrução e 

uma reconfiguração desse conceito que leve em consideração a questão da diferença.   

Retomando a discussão sobre como a cidadania se apresenta ao longo da história, 

observa-se que a crítica à visão liberal da cidadania é ainda consolidada (para além do 

republicanismo) pela teorização marxista ao analisar e confrontar o Estado burguês. A 

verdadeira cidadania, no ideário marxista, se relaciona a um processo de lutas e confrontos 

por direitos históricos negados à maior parte da população, direitos primordialmente sociais e 

econômicos (ALVARENGA, 2010, p.116).  

Conforme Marshall (1967), que é considerado um dos principais pensadores no campo 

da cidadania, o conceito se transforma do século XVIII ao século XX e compreende, de forma 

subsequente, primeiramente os direitos civis (século XVIII), passando aos direitos políticos e 

finalmente abarcando os direitos econômicos, sociais, culturais, de qualidade de vida, etc. 

(século XX) (SANTOS, 1997). É interessante observar que, se em um primeiro momento, os 

direitos de cidadania eram compatíveis com a sociedade burguesa e suas desigualdades, a 

eventual emergência dos direitos sociais de cidadania irá colocar em cheque os princípios de 

competição, acumulação de capital e as condições de desigualdade social da sociedade 

capitalista.  

A conclusão que podemos tirar das transformações por que tem passado o conceito de 

cidadania é que o mesmo tem sido objeto de lutas em diferentes regimes, e os sentidos 

parciais fixados ao longo da história para essa categoria refletem um equilíbrio temporário e 

contingente, uma relação de forças e interesses (BALIBAR, 1988). O importante é ter em 

vista que as visões de cidadania liberal e republicana fazem parte de um embate histórico, que 

traduz, de fato, uma disputa entre modelos teóricos e práticos de democracia, ou em outras 

palavras, de papéis políticos que são esperados dos cidadãos dentro da sociedade, ou de tipos 

de comunidades políticas que são consideradas desejáveis. 

Conforme aponta Cortina (2005), a noção de cidadania social proposta por Marshall se 

acha ameaçada pelas dificuldades por que passa o Estado atual, cada vez mais impossibilitado 

de atuar como instituição garantidora de direitos, o que aponta a necessidade de se considerar 
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outras dimensões da cidadania que devem ser contempladas e trabalhadas para se chegar a 

uma situação de maior justiça social. Essa ideia é corroborada por Balibar ao afirmar que  

 
Quando o desmantelamento dos direitos sociais, ou bem estar social, embora 
limitado, alcança o nível de “insegurança social” generalizada, muitos 
indivíduos se vêem em uma situação entre a cruz e a espada, onde eles são 
ao mesmo tempo interpelados como sujeitos políticos e internamente 
excluídos da possibilidade de participação política ativa (BALIBAR, 2008, 
p. 536, minha tradução)14. 
 

A verdade é que na contemporaneidade, a relação entre os direitos abarcados pela 

cidadania, a sociedade civil e o Estado se torna cada vez mais complexa. Segundo Santos 

(1997), destacam-se três tensões fundamentais nessa relação. A primeira tensão diz respeito 

aos processos de regulação e emancipação. Ao analisar a problemática dos direitos humanos, 

Santos evidencia que apesar de no passado a emancipação ter se colocado como o outro da 

regulação, isto é, como um processo revolucionário que poderia significar uma superação da 

injustiça social no campo do acesso a direitos, hoje as políticas emancipatórias estão em crise. 

Essa crise também abrange a cidadania, que aparece comprimida entre princípios regulatórios 

e emancipatórios, sendo que os processos regulatórios se consolidam com muito mais força e 

englobam (geralmente por neutralização) as iniciativas emancipatórias. 

A segunda tensão apontada por Santos é a existente entre Estado e sociedade civil. O 

autor afirma que, embora os direitos civis e políticos (presentes nos primeiras visões de 

cidadania) tenham se constituído mediante a luta entre sociedade civil e Estado, os direitos 

ditos da segunda e terceira gerações se estabelecem com a presença do Estado como o ator 

que dá condição de existência e suporte a esses direitos. Dessa forma, como compreender os 

atuais limites entre a sociedade civil e o Estado? O que de fato identifica o que compete a um 

ou a outro desses autores no campo da cidadania? Esse questionamento também é abordado 

por Cortina quando essa autora ressalta “o argumento da sociedade civil da atualidade”, ou 

seja, que “é nos grupos da sociedade civil, gerados livre e espontaneamente, que as pessoas 

aprendem a participar e a se interessar pelas questões públicas, já que o âmbito político na 

verdade lhes está vetado” (p.29). Concordo com essa autora de que existe uma dimensão da 

cidadania que se refere à participação dos atores/cidadãos em espaços públicos, mas não 

aceito a ideia de que nesses espaços civis o cidadão esteja impossibilitado de exercer uma 

                                                             
14 “when the dismantling of social rights, or welfare, however limited, reaches the level of generalized ‘social 
insecurity’, many individuals find themselves in a double bind situation where they are at the same time 
interpellated as political subjects and internally excluded from the possibility of active political participation”. 
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atuação política. A meu ver, nos dias de hoje, a dimensão política é constitutiva da cidadania, 

seja qual for o espaço de aplicação desse conceito. 

Santos ainda aponta uma terceira tensão, de importância primordial nos dias atuais. A 

cidadania, sobretudo na sua dimensão política, esteve, desde os seus primórdios, imbricada 

com a formação dos estados nações do mundo. Em outras palavras, os direitos dos cidadãos 

eram definidos em escala nacional; os direitos e os deveres do indivíduo eram estabelecidos 

em função do seu pertencimento (ou não) a determinada nação. Ora, com a intensificação da 

globalização e a “erosão seletiva do Estado-nação” (SANTOS, 1997, p.106), resta-nos indagar 

que concepção de cidadania poderá dar conta de contextos transnacionais sem colocar em 

segundo plano as especificidades culturais de cada contexto. 

Nesse aspecto, se por um lado há aqueles que defendem um nacionalismo liberal 

(MILLER 1995; KYMLICKA, 2003), existe uma corrente de pensadores que defende a 

cidadania de uma perspectiva pós-nacional, ainda que entre eles haja uma grande divergência 

em termo de visões de democracia (HABERMAS, 1998; MOUFFE, 1993/1999). Para os 

nacionalistas, o estado-nação continua tendo uma importante função em uma sociedade 

democrática, que é a de assegurar o senso de que existe algo em comum entre as pessoas que 

compartilham aquele mesmo território geográfico. É exatamente esse bem compartilhado 

(ideia de nação) que alimenta a confiança necessária entre os indivíduos e que permite o bom 

funcionamento da sociedade política da qual fazem parte (LEYDET, 2011). 

De outra forma, os pós-nacionalistas argumentam que, a despeito da importância 

histórica do estado nação na constituição das sociedades ditas democráticas da modernidade, 

existe uma contingência e uma historicidade na ideia de que cidadão é aquele que pertence a 

uma nação. Assim sendo, a complexidade cultural e o pluralismo que marcam as sociedades 

dos nossos dias demandam que se pense em uma forma de partilha do espaço público em que, 

ao invés de se buscar uma identidade compartilhada e construída por meio da cultura 

associada a determinado estado nação, haja lugar para um consenso sobre as regras para o 

exercício da igualdade e da participação política, estabelecido através do diálogo (Habermas), 

ou para uma negociação de sentidos para as ideias de igualdade e participação política 

precariamente e continuamente suturada através de articulações contingentes (Mouffe). Tanto 

para Habermas, como para Mouffe, essa constituição do político pode ultrapassar o âmbito do 

estado nação e de fronteiras geográficas. 

Há ainda crítica em relação à dimensão universalista do conceito de cidadania. 

Alvarenga (2010) menciona o fato de a cidadania tomar como sujeito de direito 

prioritariamente o trabalhador, homem, branco, ignorando assim a realidade específica de 
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outros indivíduos sujeitos de direito na sociedade. Outras críticas à concepção universalizante 

de cidadania envolvem o fato de esta se concentrar nos direitos de ordem econômica (classe), 

negligenciado outros tipos de negação de direitos (como os relacionados às condições de raça 

e gênero). Essa tensão também é evidenciada de outra forma em Cortina (2005), quando essa 

autora aponta a necessidade de se chegar a uma compreensão da cidadania nos dias atuais que 

contemple a noção de pertencimento a uma comunidade, e ao mesmo tempo compreenda que 

o cidadão é um indivíduo ligado a práticas culturais que orientam certos processos 

identificatórios, o que demanda um espaço de participação política específico.  

Segundo Young (1989), o modelo universalista e excludente de cidadania é falho, uma 

vez que o suposto alcance de um bem comum seria um mito generalista, que na verdade 

traduz simplesmente as convenções e culturas hegemônicas na sociedade. Por outro lado, essa 

perspectiva de cidadania, ao se mostrar insensível às diferenças e às demandas das minorias, 

reproduz uma espécie de movimento tendencioso que cada vez mais atende aos interesses e 

demandas das culturas dominantes, gerando uma crescente desigualdade. 

 Finalmente, há o questionamento dos direitos de cidadania por serem uma marca do 

mundo ocidental, e subvalorizarem a realidade de povos não ocidentais. Entendo que essas 

críticas têm procedência, se considerarmos a evolução histórica da noção de cidadania, que 

geralmente esteve ligada aos interesses econômicos e geopolíticos de Estados capitalistas 

hegemônicos do Ocidente. Contudo, também acredito que é possível agregar a esse conceito 

possibilidades de interpretação que viabilizem sua utilização dentro do complexo quadro de 

demandas e direitos a serem atendidos que se apresenta na contemporaneidade. 

 

 

1.2 A cidadania no Brasil 

 

 

 A compreensão de como se deu o processo de construção da cidadania no Brasil está 

intimamente relacionada à questão da natureza da democracia que se constituiu no país ao 

longo da história com todas as suas especificidades e pontos de fragilidade. A formação da 

sociedade brasileira foi marcada desde o início por uma desigualdade estrutural, reflexo do 

próprio modelo de expansão imperialista em que o país se insere como colônia, a princípio.  

 Como colônia do império português, o Brasil, nas suas origens, usando a terminologia 

proposta pelo pesquisador José Murilo de Carvalho (1995, 2002), abriga os chamados 

cidadãos plenos, os cidadãos incompletos e os não cidadãos. No primeiro grupo, estão aqueles 
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cidadãos brancos, de status social privilegiado, que gozavam do poder do dinheiro e que 

frequentemente se utilizavam deste poder para escapar aos rigores das leis. No segundo grupo, 

estavam os indivíduos que dependiam da “boa vontade dos representantes para materializar 

seus direitos” (SILVA, 2000, p.45). Primeiramente esse grupo incluía os trabalhadores 

assalariados brancos e com a abolição da escravidão, passou também a incluir negros e 

mulatos. Eram pessoas simples que geralmente não tinham consciência dos seus direitos nem 

sabiam o que fazer para efetivá-los. O terceiro grupo que Carvalho chama “cidadãos 

elementos” (1995) abrangia a maior parte da população. Eram indivíduos pobres, 

desempregados ou subempregados na informalidade, sem educação e que tinham seus direitos 

constantemente violados.  

Na análise de Carvalho (2002), durante todo o período da escravidão, a dimensão de 

cidadania estava bastante ausente da sociedade brasileira, pois não havia a igualdade de todos 

perante a lei. Ao mesmo tempo, não havia um poder público que garantisse os direitos civis. 

Durante a Colônia, nas palavras desse autor “os direitos civis beneficiavam a poucos, os 

direitos políticos a pouquíssimos,[d]os direitos sociais ainda não se falava, pois a assistência 

social estava a cargo da Igreja e de particulares” (p.24). Registram-se, contudo, algumas 

manifestações cívicas de caráter popular nesse período, como a revolta dos escravos de 

Palmares e a Inconfidência Mineira. 

A partir de 1822, Carvalho indica que houve um avanço no que se refere à conquista 

de direitos políticos de cidadania, com o objetivo central de construir uma identidade nacional 

para o novo país independente. Isso se revela primeiramente na expansão do número de 

brasileiros votantes de 1822 a 1930, incluindo analfabetos. Segundo Carvalho (2002), antes 

de 1889, votavam aproximadamente 50% da população adulta masculina do país. Além disso, 

ocorreram eleições ininterruptas nesse período, o que teoricamente significava uma maior 

participação política. Já a situação dos direitos civis só tem uma mudança maior a partir de 

1888, com a abolição da escravidão.  

Em relação à participação política desde então, cabe destacar o caráter de “obediência 

forçada” ou de “lealdade e gratidão” do voto. Os votantes, na sua maioria, eram pessoas sem 

instrução, pobres, e que elegiam os chefes políticos em troca de pequenos favores ou regalos 

(dinheiro, roupa ou emprego). Isso marca o início de uma política coronelista, que está na 

origem do clientelismo característico da esfera política do Brasil de hoje. Nessa perspectiva, o 

Estado era constituído de uma oligarquia, que pouco se interessava pelas reais necessidades 

da população. O atendimento às demandas da população era feita como uma intermedição de 
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favores entre a esfera pública e privada, de forma a garantir, através do mecanismo de 

reciprocidade, a permanência das mesmas elites no poder. 

Em 1889, com a República, Carvalho nos mostra que houve um retrocesso no campo 

político. A exigência de um patamar mínimo de renda para o voto e o impedimento do voto 

dos analfabetos significou uma redução de cerca de 90% do eleitorado. Essa situação 

perdurou até a década de 1930, impedindo a constituição de uma comunidade política forte no 

Brasil, capaz de reivindicar seus direitos civis, políticos ou sociais. 

No campo dos direitos sociais de cidadania, até o início do século XX, existiam 

poucos recursos investidos na assistência social. Fatos isolados, como a regulamentação dos 

sindicatos trabalhistas ou o estabelecimento do código de menores, restringiam-se ao meio 

urbano. No campo, permanecia a influência dos coronéis e sua política paternalista 

condicionando os direitos sociais a uma troca de favores eleitoreiros. 

As repercussões dessa prática clientelista, que se apresenta como corriqueira no 

sistema político do país, desde a sua constituição, são bem explicitadas por Silva (2000). 

Primeiramente, há uma privatização da coisa pública que vai de encontro ao bem comum, tão 

valorizado em uma democracia de base republicana. Em segundo lugar os interesses da 

maioria da população não se encontram representados politicamente, o que gera um 

descrédito por parte da população no Estado, uma vez que este não responde aos seus apelos e 

necessidades de forma satisfatória. A perpetuação dessa frustração vai resultar em uma 

indiferença pela coisa pública, que o que tem um impacto negativo na participação política 

dos cidadãos em geral. 

Ao mesmo tempo, o clientelismo está intimamente ligado ao patrimonialismo, isto é, à 

dissolução das fronteiras entre o público e privado, permitindo o uso de recursos públicos 

pelas elites econômicas para aumentar a concentração de renda. Essa postura se observa até 

hoje quando o político trata o cargo público como se fosse sua “propriedade privada”, usando-

o para atender aos seus interesses em detrimento dos interesses da coletividade que o elegeu. 

A meu ver, as práticas clientelistas e patrimonialistas que caracterizam o 

desenvolvimento da esfera política no Brasil contribuíram para a construção de uma cidadania 

limitada e um regime democrático frágil, em que a maior parte da população não se sente 

representada, nem é encorajada a participar de forma eficaz. Não se pode esquecer, contudo, 

que mesmo sem direito oficial à participação política através do voto, nesse período existiram 

vários movimentos de revolta popular que mostravam algumas noções sobre direitos dos 

cidadãos e direitos do estado. Movimentos como Contestado, Canudos, a Revolta da Vacina 
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são a prova que a população brasileira não era completamente apática, mas demonstrava a sua 

insatisfação com as arbitrariedades de um Estado excludente. 

Além do clientelismo e patrimonialismo, é preciso evidenciar outros aspectos 

responsáveis pelas restrições impostas à consolidação de um espaço de exercício da cidadania 

mais consistente no país. Assim, o não investimento do país em educação até épocas bem 

recentes teve uma implicação negativa na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 

capazes de fazer frente a uma situação política de manipulação e opressão. Só a partir da 

industrialização do país, na segunda metade do século XX, é que o governo se preocupou em 

de fato investir na educação pública, sobretudo para a formação de mão de obra especializada.  

A partir de 1930, verifica-se uma mudança na organização da sociedade brasileira, 

sobretudo no que se refere aos direitos sociais. A Revolução de 30 trouxe ao poder uma 

geração de políticos de origem oligárquica, mas com propostas mais inovadoras no campo 

social, que culminaram com o estabelecimento da Consolidação das Leis do Trabalho em 

1943. De outra forma, no campo político, passaram a se alternar ditaduras e regimes 

democráticos. No período de 1930 a 1945, o populismo de Vargas durante o Estado Novo foi 

ambíguo em relação aos direitos de cidadania. Se por um lado havia um maior acesso das 

massas à vida política, os cidadãos eram colocados em relação de dependência frente aos seus 

líderes, conforme a política clientelista que descrevi acima. Isso resultava em uma cidadania 

“passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora” (CARVALHO, 2002, p.126). Para esse 

autor, a primeira experiência realmente democrática no país se deu entre 1945 e 1964, na 

medida em que, aos direitos sociais conquistados no período anterior, agregaram-se direitos 

civis e políticos, assegurados pela Constituição de 1946. Infelizmente, essa experiência 

terminou em 1964, com o golpe militar e o início da ditadura. 

Quanto à questão econômica e seu impacto no exercício da cidadania, não se pode 

deixar de chamar a atenção que o Brasil foi um país cuja atividade econômica principal foi 

por muito tempo as do setor primário. Ao longo de sua história desde a colônia, o país 

alternou atividades extrativistas (madeira, borracha, pedras preciosas), monoculturas agrícolas 

(cana-de-açúcar, café) e pecuária. Os bens econômicos eram propriedade de oligarquias ou 

elites econômicas, que também correspondiam aos grupos que dominavam o cenário político 

do país. Percebe-se assim, o fator econômico servindo de base ao estabelecimento de uma 

democracia pouco representativa das demandas populares, e em que a participação cidadã não 

tinha grande espaço. 

A partir do início do século XX, Comparato (1994, apud SILVA, 2000) afirma que o 

regime democrático foi afetado pela política unidimensional da industrialização em 
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substituição às importações. O Estado passou a investir no desenvolvimento da indústria e no 

provimento da infraestrutura necessária à industrialização (estradas, aeroportos, usinas de 

energia). Houve um incentivo direto ao consumo e isso certamente conduziu à valorização do 

cidadão como um sujeito produtivo e consumidor, responsável pelo desenvolvimento 

econômico do seu país, em detrimento da visão do cidadão como participante ativo da vida 

política. Esse novo enquadramento do cidadão brasileiro vai atravessar uma gama de 

instituições da sociedade, inclusive a escola, e assim representa um aspecto importante do 

estudo que aqui desenvolvo. 

O período da ditadura militar representou, em uma primeira fase, um período de 

grande aceleração industrial, crescimento do número de empregos e aumento de renda, 

caracterizando o chamado “milagre econômico”. Se a princípio, essa fase da economia 

brasileira vai deixar grande parte da classe média ascendente satisfeita e até disposta a fechar 

os olhos à restrição de direitos políticos imposta pela ditadura, essa situação não resiste à crise 

que se segue por volta de 1975. Com a taxa de desenvolvimento econômico decrescente a 

partir de então, a classe média começa a manifestar o seu descontentamento com o regime 

militar e isso será um dos fatores que conduzirá ao processo de redemocratização na década 

de 80. A mobilização social de resistência ao governo militar, que começou a tomar corpo nos 

últimos anos da década de 70, se manifesta através de movimentos dentro da Igreja Católica, 

as Comunidades Eclesiais de Base, mas também através de associações profissionais de classe 

média, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Junto a esses grupos, destacam-se os 

movimentos dos sindicatos, sobretudo o dos metalúrgicos, mas também os sindicatos de 

trabalhadores rurais (CARVALHO, 2002).  

A articulação de todos esses grupos sociais vai culminar no movimento pelas eleições 

diretas em 1984. A despeito de não ter conseguido a realização das eleições diretas, o 

movimento vai ter papel fundamental na redemocratização do país que se segue e que vai se 

consolidar com a promulgação da Constituição de 1988 (CARVALHO, 2002). Do ponto de 

vista político, a Constituição Cidadã (1988) significou um avanço democrático amplo. 

Contudo, como Carvalho (2000) ressalta,  

 
a democracia política não resolveu os problemas econômicos mais sérios, 
como a desigualdade e o desemprego. Continuam os problemas da área 
social, sobretudo na educação, nos serviços de saúde e saneamento, e houve 
agravamento da situação dos direitos civis no que se refere à segurança 
individual (p.199). 
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 Mesmo com a reconquista dos direitos civis a partir de 1985, verifica-se que até hoje a 

maior parte da população brasileira encontra-se alijada do pleno exercício de tais direitos, 

especialmente no campo da segurança, da integridade física e do acesso à justiça. 

Por outro lado, práticas políticas relacionadas à corrupção têm sido constante nos 

diferentes governos que se sucederam desde 1985. Governos representados por lideranças 

messiânicas e carismáticas (Collor), governos neoliberais ou governos de esquerda estiveram 

igualmente envolvidos em grandes escândalos de má utilização do dinheiro público, e tal fato 

teve e tem sérias implicações na forma como a cidadania é experienciada pela maioria dos 

cidadãos.  

 Os direitos sociais e políticos de cidadania, dessa forma, sofrem a ameaça constante de 

uma cultura política ainda baseada no clientelismo e na corrupção. De acordo com Carvalho 

(2002), essa situação é agravada porque no Brasil, de forma distinta de outros países, os 

direitos sociais precederam os direitos civis, o que resultou em uma postura de corporativismo 

enraizada na maior parte das lutas sociais. Assim, ao invés de serem tratados como direitos de 

todos, os direitos sociais se constituem em uma arena onde cada grupo profissional luta por 

garantir sua representatividade dentro do governo e “abocanhar” uma fatia maior dos 

privilégios que são distribuídos pelo Estado. 

Não se pode deixar de registrar, que nos últimos dez anos, tem havido um esforço por 

parte de um governo de base política na classe trabalhadora de estabelecer um campo para o 

exercício de cidadania de base mais participativa. Assim, nota-se um esforço da parte do 

governo de criar espaços para envolver a população na formulação e execução de políticas 

públicas, que têm sido mais direcionadas para a redução das desigualdades econômicas e 

sociais. Também existem ações, no sentido de atender às mais variadas demandas que se 

articulam no tecido social, procurando até onde é possível, incluir as expectativas de todos os 

cidadãos. Assim, há políticas voltadas para geração de emprego e renda para grupos antes 

excluídos da sociedade; políticas de garantia de acesso à educação em todos os níveis por 

parte das populações pobres, investimentos em infraestrutura e políticas de reconhecimento 

cultural e social a grupos historicamente excluídos ou sub-representados no cenário nacional. 

O problema é que tais medidas continuam a ser implementadas em um cenário político onde 

permanecem fortes o clientelismo e a corrupção, e onde o nível educacional de grande parte 

dos cidadãos ainda não lhes permite fazer escolhas conscientes e comprometidas com uma 

sociedade mais justa para todos.  Dessa forma, perpetua-se o exercício de uma cidadania 

pouco participativa e ativa, muito circunstancial e corporativa, incapaz de produzir mudanças 

radicais na relação Estado/povo. 
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Nesse capítulo, traçamos uma visão histórica do conceito de cidadania, apresentando 

essa categoria dentro de diferentes teorias sociais e políticas e situando-a no contexto histórico 

brasileiro. Na próxima seção, articularemos o conceito às noções de direitos humanos e de 

cultura e discutiremos algumas dimensões que nos parecem essenciais para compreender os 

diferentes níveis de interpretação da cidadania na atualidade: a agência, a experiência e a 

identidade. 
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2 DIMENSÕES RELACIONAIS DO CONCEITO DE CIDADANIA 

 

2.1 Cidadania, direitos humanos e a questão cultural 

 

Falar de cidadania nos dias de hoje implica em ir além de uma perspectiva de 

homogeneização cultural, de universalização totalizante de demandas e de globalismo 

desenfreado. De outra forma, há de se conceber a cidadania como um processo complexo de 

articulação de categorias ambivalentes, que têm seu valor específico conforme os tempos e 

espaços particulares em que se inserem. 

 Nesse sentido, defendo uma visão de cidadania que se apoie na defesa de direitos 

humanos multiculturais, na mesma perspectiva defendida por Santos (1997). Para esse autor, 

o tipo de multiculturalismo a ser perseguido na atualidade. 

 

...é pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora 
entre a competência global e a legitimidade local, que constituem os dois 
atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso 
tempo (p.97). 
 

Como se pode perceber, as ideias de Santos sobre multiculturalismo privilegiam 

epistemologias multiculturais que se afastam da visão de Cultura aceita por muito tempo 

“como o conjunto de tudo aquilo que a humanidade havia produzido de melhor” (VEIGA-

NETO, 2003, p.7). Na verdade, essa visão tradicional reflete o entendimento da Cultura como 

algo universal e único, e ao mesmo tempo ignora que a Cultura historicamente considerada 

legítima nada mais era do que a cultura de um grupo social específico que foi hegemonizada e 

universalizada.  

 Para Hall (2009), a visão liberal de cidadania que prevalece até hoje se apoia em um 

universalismo hegemônico do Ocidente e em uma postura de neutralidade cultural. Na prática, 

no entanto, essas duas propostas (universalismo e neutralidade cultural) nunca conseguiram 

ser aplicados de forma incontestada, conforme o autor discute na passagem abaixo:  

 

É claro que os direitos de cidadania nunca foram universalmente aplicados – 
nem aos afro-americanos pelas mãos dos Pais Fundadores dos EUA nem aos 
sujeitos coloniais pelo governo imperial. Esse vazio entre ideal e prática, 
entre igualdade formal e igualdade concreta, entre liberdade negativa e 
positiva, tem assombrado a concepção liberal de cidadania desde o início. 
Quanto à neutralidade cultural do estado liberal, seus avanços não devem ser 
levianamente descartados. A tolerância religiosa, a liberdade de expressão, o 
estado de direito, a igualdade formal e a legalidade processual, o sufrágio 
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universal – embora contestados – são realizações positivas. Entretanto, a 
neutralidade do Estado funciona apenas quando se pressupõe uma 
homogeneidade cultural ampla entre os governados. Essa presunção 
fundamentou as democracias liberais ocidentais até recentemente. Sob as 
novas condições multiculturais, entretanto, essa premissa parece cada vez 
menos válida (HALL, 2009, p.74). 
 

 Em consonância com as condições multiculturais destacadas por Hall, o 

multiculturalismo mencionado por Santos vem evidenciar a pluralidade de culturas que se 

articulam no espaço de enunciação e que lutam para conquistar seu espaço político e seu 

direito à legitimidade. A cidadania, para representar um construto válido nos dias atuais deve 

atender a tal complexidade, e incluir a diferença como elemento constitutivo da identidade 

cívica.  

  O multiculturalismo, por outro lado, é uma categoria complexa, no sentido que o 

termo tem sido historicamente utilizado para se referir a processos que têm implicações muito 

distintas para o social. Utilizando a terminologia de Candau (2008), o multiculturalismo pode 

se apresentar em três vertentes: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo  

diferencialista, e o multiculturalismo interativo ou interculturalidade. O primeiro tipo visa a 

integrar grupos marginalizados e discriminados aos valores da cultura hegemônica, 

deslegitimando os saberes desses grupos como inferiores. O segundo multiculturalismo 

defende o reconhecimento da diferença e a formação de grupos socioculturais homogêneos 

que coexistem sem se misturar. O multiculturalismo interativo, por sua vez, é o que Candau 

defende como o mais adequado para a construção de sociedades democráticas, na medida em 

que promove deliberadamente a “inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes na 

sociedade”, “rompe com uma visão essencialista das culturas e das identidades culturais”, 

favorece processos de hibridização cultural, revela os mecanismos de poder que permeiam as 

relações culturais e não desvincula “as questões da diferença e da desigualdade presentes hoje 

de modo particularmente conflitivo, tanto no plano mundial quanto em cada sociedade” 

(CANDAU, 2008, p.22-23). 

Em nosso estudo sobre a cidadania no mundo contemporâneo, identificam-se as três 

visões de multiculturalismo apresentadas acima. Em primeiro lugar, entendo que, por um 

longo período, a cidadania (somente) se apresentou ao lado de um multiculturalismo 

assimilacionista. As culturas dos vários grupos que formavam a sociedade de determinado 

país eram reconhecidas, desde que houvesse a integração desses indivíduos à cultura 

hegemônica, que definia quais eram os deveres e direitos dos cidadãos de cada nação. 
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A existência do segundo tipo de multiculturalismo em certas nações do globo produziu 

processos sociais muito opressivos (como o apartheid na África do Sul), onde grupos 

culturais convivem de forma segregada e conflituosa, produzindo de fato cidadãos de primeira 

e segunda classe, ou mesmo cidadãos e não cidadãos. 

A abordagem de cidadania que defendo ao longo desse trabalho e que já foi acima 

sugerida nas palavras de Santos se articula a uma visão de cidadania multicultural interativa, 

buscando aliar a competência de uma cidadania global à legitimação de direitos de cidadania 

definidos em termos locais.  É uma visão de cidadania que questiona não só as desigualdades 

no âmbito material, mas também a negação do direito à diversidade cultural, problemática que 

é bem explicitada por Adela Cortina (2005): 

 

A diversidade de crenças e símbolos torna difícil a convivência, mas 
sobretudo o fato de que habitualmente uma dessas culturas seja a dominante 
e o restante fique relegado a segundo plano, dando margem a uma distinção 
entre “cultura de primeira classe” e “culturas de segunda classe”, que suscita 
inevitavelmente sentimentos de injustiça e desinteresse pelas tarefas 
coletivas. Como saber-se e sentir-se cidadão igual quando a própria cultura é 
preterida? Como a aceitar as normas políticas de uma cultura que se revela 
estranha? (p.140). 

 

Para discutir o questionamento levantado pela autora, considero importante evidenciar 

que aquilo que Cortina apresenta como uma situação de caráter fixo e definido (daí o uso do 

termo diversidade cultural), de fato esconde um movimento constante de lutas de fluxos 

culturais marginalizados para terem suas vivências culturais reconhecidas e valorizadas e ao 

mesmo tempo, terem um acesso em condições de igualdade aos direitos sociais e culturais de 

que gozam aqueles que têm sua cultura em situação de privilégio dentro da sociedade.  

O projeto de interculturalidade sugerido por Cortina a que nos referimos acima 

envolveria um autêntico diálogo entre grupos culturais diversos, com o objetivo de se 

encontrar pontos a partir de onde poderiam ser negociados processos sociais que permitissem 

“conservar o melhor do universalismo e da sensibilidade diante do diferente em um ‘terceiro’ 

que os supere, sem desperdiçar a riqueza que um e outra oferecem” (CORTINA, 2005, p.146, 

grifo da autora). 

A despeito da visão de democracia deliberativa baseada no consenso e diálogo que 

essa autora defende, e que se distancia da perspectiva de democracia radical que aqui 

desenvolvo, encontro no trecho acima uma proposta de atuação bastante promissora no que se 

refere à articulação entre universalismo e particularidade diferencial. O que discuto mais 

adiante são as diferentes configurações reais que tal articulação origina, que elementos a 
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definem e que efeitos essas articulações exercem sobre o processo de constituição das 

diversas formações sociais que encontramos na contemporaneidade. 

A essa altura, destaco a concepção de Homi Bhabha (1998) sobre cultura, quando 

empreende a sua análise da perspectiva pós-colonial. Para esse autor, não é mais possível no 

mundo de hoje conceber a cultura como algo fixo, pré-dado e passível de ser totalizado e 

fixado em torno de determinado grupo social. De forma distinta, a cultura hoje aparece como 

um processo fluido de construções permanentes de significados, onde, no ato da enunciação, 

indivíduos cindidos entre subjetividades muitas vezes antagônicas articulam posições e 

práticas ambivalentes em função das mais variadas demandas que buscam precariamente 

satisfazer. A noção de cultura de Homi Bhabha é retomada na afirmação de Macedo (2006c) 

de que 

  
Na linguagem de Bhabha (1998), é necessário que o cultural seja entendido 
não como objeto epistemológico, mas como lugar enunciativo. Nesse 
sentido, os outros culturais objetificados podem transformar-se em “sujeitos 
de sua história e de sua experiência” (p.248) (MACEDO, 2006c, p.182). 

 

Entender o cultural como espaço de enunciação implica em compreendê-lo não como 

algo do campo da repetição de um conjunto de saberes legitimados, mas como um espaço 

narrativo “em que a identidade de cada um é sempre reescrita na relação com o Outro, relação 

esta que se dá em contextos institucionais marcados pelo poder” (MACEDO, 2006c, p.183). 

Aqui se ressalva que essas relações de poder nunca conseguem ser totalizantes, elas sempre 

permitem um determinado tipo de agência no campo cultural, de forma que “nenhuma 

dominação cultural” seja “tão poderosa a ponto de minar os sistemas culturais locais” e 

“nenhum sistema local” fique “imune ao colonialismo” (MACEDO, 2006b, p. 292). 

Não se pode negar que atualmente muitos grupos sociais ainda se encontram em 

situação de desvantagem no que se refere ao status de sua performance cultural dentro de 

certos contextos sociais, mas é preciso reconhecer que a todo tempo esses grupos pressionam 

e desestabilizam a hegemonia cultural vigente com suas práticas de oposição. Tais práticas 

desafiam os significados culturais que lhes são impostos de cima para baixo e interpelam os 

sujeitos a rever permanentemente suas escolhas culturais na arena de significados que lhes são 

apresentados pelos sistemas culturais hegemônicos. 

No que diz respeito ao posicionamento da cidadania frente às questões da igualdade e 

da diferença, pode-se afirmar no seu desenvolvimento histórico e mesmo nos dias atuais sob a 

perspectiva liberal-democrática, a cidadania tem apresentado um compromisso com a 

equalização das diferenças, a partir do momento que pressupõe que todos os indivíduos são 
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livres ou deveriam ser. A identidade de cada indivíduo, todavia, depende enormemente do 

reconhecimento da diferença, como um pré-requisito básico para se chegar a uma paridade de 

participação na sociedade em termos culturais. Esse processo é o que Fraser (1996) denomina 

justiça de reconhecimento. O confronto das demandas por direitos ao reconhecimento com as 

demandas relacionadas aos direitos de cidadania, que minimizam as diferenças entre grupos e 

indivíduos em nome de direitos universais, frequentemente conduzem a um dilema. 

Em outras palavras, para se chegar a uma compreensão de cidadania que leve em 

consideração aspectos diferenciais da identidade dos indivíduos, é necessário integrar 

igualdade e diferença dentro de um mesmo paradigma. Como Arnot (2006) nos adverte, 

 

A cidadania, de uma perspectiva igualitária, teria de acomodar todas as 
clivagens sociais, tais como aquelas de religião, classe social, etnia, raça e 
sexualidade, e ser inclusiva de “outras” categorias sociais, tais como 
refugiados, solicitantes de asilo, migrantes, viajantes, etc. (ARNOT, 2006, 
p.133, minha tradução).15 
 

 Arnot ainda menciona que o reconhecimento das diferenças (de classe, de gênero ou 

de raça) “pode significar que o conceito de cidadania perca seus elementos universalistas e a 

celebração de uma comunidade de interesses” (p.133, minha tradução)16. Compreendo que 

essa “perda” do caráter universalista não representa uma ameaça à cidadania, mas a 

possibilidade de ela se reconfigurar como um elemento em permanente construção, sempre 

passível de incluir novas demandas e de permitir negociações de sentidos mais inclusivas para 

o espaço público (MOUFFE, 1993/1999). 

 O dilema entre igualdade e diferença pode ser aprofundado à luz da teoria de justiça de 

Nancy Fraser (1995 a, 1996). Essa autora sugere que há dois tipos fundamentais de injustiça: 

um relacionado à má distribuição de recursos materiais (incluindo recursos naturais, saúde, 

educação) e outro tipo relacionado ao desrespeito ou não reconhecimento dos recursos 

culturais (identidades, raças, gêneros, sexualidades, e outras). Ela argumenta que os dois tipos 

de injustiça estão geralmente imbricados e dessa forma deveriam ser enfrentados com a 

mesma intensidade (FRASER, 1996). 

                                                             
15 Citizenship from an egalitarian perspective would need to accommodate all social cleavages, such as those of 
religion, social class, ethnicity, race and sexuality, and be inclusive of ‘other’ social categories such as refugees 
and asylum seekers, migrants, travellers, etc. 

16 “may mean that the concept of citizenship loses its universalistic elements and the celebration of a community 
of interests”. 
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 Ainda segundo Fraser, a cidadania envolveria não só a luta por direitos relacionados 

ao âmbito da redistribuição, assegurando que condições de vida igualitárias sejam 

proporcionadas a todos os membros de uma sociedade, mas também deve garantir os direitos 

do campo reconhecimento, garantindo o respeito a grupos culturais oprimidos. Em textos 

mais recentes, Fraser acrescenta um terceiro tipo de direitos a serem contemplados no 

estabelecimento da justiça social: o direito à representatividade, que implica no direito a se ser 

ouvido e considerado no que concerne às decisões políticas, seja em âmbito local, nacional ou 

global (FRASER, 2005). 

 Outro aspecto importante a se considerar é que a cidadania na contemporaneidade, por 

ultrapassar as fronteiras dos Estados nações e se estabelecer em uma arena globalizada, coloca 

em cheque e ao mesmo tempo demanda uma reconfiguração de quem tem direito a ser 

considerado cidadão e de acordo com que critérios. Nesse contexto, é preciso redimensionar 

as demandas relacionadas à cidadania, de forma que essa categoria inclua não só as demandas 

de cidadãos pertencentes a determinadas nações, mas a cidadãos legitimados em um âmbito 

global (FRASER, 2005). 

 Considerando a necessidade de compreensão da cidadania dentro da tensão 

reconhecimento/redistribuição ou dentro da tensão diferença/equivalência, ou ainda dentro da 

tensão universalismo/particularismo, utilizo-me da teoria de Laclau (2007b) para orientar 

nossa discussão. 

 Esse autor, que juntamente com Mouffe (1993/1999), defende o modelo de 

democracia radical, propõe uma linha de pensamento que nos parece bastante produtiva para 

se pensar as lutas atuais em defesa do multiculturalismo, levando em conta não só a 

multiplicidade de demandas da ordem da equivalência, que solicitam políticas conducentes a 

uma situação de acesso dos diferentes grupos a direitos iguais, como também o respeito aos 

aspectos singulares das diferentes culturas que lutam por afirmar dimensões específicas 

(vieses diferenciais)  de sua identidade dentro do espaço social.  

 Se o direito à diferença, conforme aponta Laclau, tem que ser afirmado “no interior de 

uma comunidade global, isto é, dentro de um espaço no qual aquele grupo específico tem de 

coexistir com outros grupos” (2011, p.62), então se faz necessário desenvolver estratégias de 

negociação de identidades e de demandas para que se chegue a determinadas configurações 

do social (ainda que de caráter transitório e aberto a mudanças contínuas). A implicação 

derivada da proposição de Laclau é que o universalismo, que estaria na raiz de grande parte 

das demandas atuais relacionadas à cidadania, “não tem um conteúdo concreto próprio”, mas 

é sempre o “horizonte sempre móvel que resulta da expansão de uma cadeia indefinida de 
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demandas equivalentes” (2007b, p.34, minha tradução)17. Para nós, essa compreensão sobre o 

universal confere aos direitos de cidadania um caráter processual, que impede que tais direitos 

sejam vistos como algo imutável ou imune às lutas políticas particulares. 

 Conforme nos alerta Laclau, esse processo de definição e redefinição na sociedade dos 

conteúdos universais é exatamente o que dá condições e impulsiona a constituição de uma 

sociedade democrática. Na luta política, onde diferentes grupos lutam por hegemonizar 

significados que possibilitam (mesmo que parcialmente) a satisfação de algumas de suas 

demandas, os sujeitos sociais se organizam em torno de certos conteúdos a fim de estabelecer 

relações de equivalência com outros grupos e demandas. Nesse processo, alguns significantes 

(que são sempre selecionados de realidades particulares) são escolhidos para representar 

contingencialmente a dimensão universal, ou seja, aqueles sentidos em torno do qual se 

conseguiu algum acordo, ainda que provisório e estratégico. 

 São de fato tais significantes os mais adequados para, dentro da perspectiva dos 

direitos de cidadania, desempenharem o papel de catalisadores dos processos interculturais, 

ou seja, de servirem de ponto de convergência de interesses diferentes, mas 

momentaneamente articulados. O valor que atribuo à teoria de Laclau para a minha pesquisa, 

nesse sentido, refere-se à possibilidade que ela nos oferece de entender o social e a cidadania 

como categorias eminentemente ambivalentes, sendo que tal ambivalência, longe de 

constituir-se um eterno obstáculo à constituição da sociedade, é o que permite o seu 

movimento e recriação contínuos. Tal recriação, produto de uma luta política que nunca 

atinge a totalização de demandas e sentidos, se processa no jogo permanente entre demandas 

concretas que almejam ora a igualdade de direitos, ora a diferenciação e reconhecimento de 

aspectos identitários, tendo o universal como horizonte incomensurável a servir de referência 

e de objeto de desejo. 

 A essa altura, julgo necessário explicitar os pressupostos teóricos sugeridos por 

Mouffe (1993/1999) para se pensar a cidadania dentro de uma visão de democracia radical. 

Em primeiro lugar, a autora clarifica que a cidadania deve ser exercida dentro de uma 

comunidade política com traços bem específicos. De forma diferente da visão republicana ou 

comunitarista de cidadania, tal comunidade não se organizaria em torno de um bem comum 

de caráter substancial, isto é, um bem comum com conteúdo aplicável a todos os indivíduos, 

                                                             
17

 “The universal, as we have seen, does not have a concrete content of its own (which would close it on itself), 
but is an always receding horizon resulting from the expansion of an indefinite chain of equivalent demands” 
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deixando-se, assim, um espaço para a liberdade individual. O que se buscaria seria um 

cidadão eminentemente comprometido com a coisa pública, mas nos seguintes moldes: 

 

É uma identidade política comum de pessoas que poderiam se comprometer 
com empreendimentos de finalidades diferentes e que mantém concepções 
de bem distintas, mas que na busca de suas satisfações e na promoção de 
suas ações, aceitam a submissão às regras que a respublica prescreve. O que 
as mantém unidas é o seu reconhecimento comum de um conjunto de valores 
ético-políticos (MOUFFE, 1993/1999, p.101, minha tradução).18 

 

 Nesse sentido, todos os cidadãos devem ter o direito a conservar desejos, escolhas e 

opiniões de ordem privada, mas a realização daqueles desejos e escolhas que tenham 

implicações para a ordem pública deve obedecer a “condições definidas por uma 

compreensão específica dos princípios ético-políticos do regime que provê a ‘gramática’ da 

conduta dos cidadãos” (MOUFFE, 1993/1999, p.120-121, minha tradução)19. É bem verdade 

que sempre haverá embates em torno da definição de tais princípios, e é exatamente por isso 

que Mouffe enxerga a cidadania como algo eternamente em construção e que nunca será 

passível de incluir as demandas de uma comunidade política de forma totalizante. Nessa 

perspectiva, a noção de bem comum deve ser compreendida tão somente como um 

significante que serve como “horizonte”, ou condição de possibilidade das diferentes 

demandas que se articulam contingencialmente em cadeias equivalenciais democráticas para 

constituir uma identidade política coletiva organizada. O objetivo dessa comunidade política 

seria fazer frente ao que, em determinado momento histórico, se exclui como possibilidade de 

realização dos princípios de igualdade, liberdade e autonomia que estão na base da 

cidadania.  

Ao mesmo tempo, é uma comunidade em que as relações sociais de dominação 

emergentes que ameacem os princípios de igualdade e liberdade devem ser permanentemente 

contestadas. Outro aspecto relevante da comunidade política em questão é que ela não se 

constitui meramente pela sobreposição de pessoas que têm interesses diferenciados e pré-

definidos. Trata-se de uma articulação em que os sujeitos, pela sua participação, têm as suas 

próprias identidades transformadas, porque precisam negociar as dimensões privadas da 
                                                             
18

  “Es una identidad política común de personas que podrían comprometerse en muchas empresas diferentes de 
finalidad y que mantengan distintas concepciones del bien, pero que en la busca de sus satisfacciones y en la 
promoción de sus acciones aceptan el sometimiento a las reglas que prescribe la respublica. Lo que los mantiene 
unidos es su reconocimiento común de un conjunto de valores ético-políticos”. 

19  “condiciones especificadas por una comprensión específica de los principios ético-políticos del régimen que 
provee la «gramática» de la conducta de los ciudadanos”. 
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cidadania e a necessidade de se submeter aos princípios ético-políticos que regem a 

comunidade à qual pertencem. Essa visão de comunidade política se aproxima daquela 

proposta por William Connoly (2008). Esse autor propõe uma versão bicameral da cidadania, 

onde é possível trazer para a esfera pública alguns princípios pessoais quando isso for 

pertinente, mas também é necessário recuar com esses princípios toda vez que for necessário 

engajar-se de forma reflexiva com os outros para negociar as demandas de ordem pública. 

 E qual seria o papel do Estado dentro desse processo? Ao refletir sobre o papel do 

Estado dentro da vivência da cidadania na perspectiva da democracia radical defendida por 

Mouffe (1993/1999) e Laclau (2007b), percebo que essa instância também se converte em um 

espaço de negociação de demandas e de sentidos para a cidadania que ao longo do tempo 

podem incluir e/ou excluir os interesses de certos grupos e culturas, conforme a configuração 

das relações de poder. É um Estado onde se busca permanentemente radicalizar a democracia, 

favorecendo grupos anteriormente excluídos e que pressionam a arena política para terem 

direitos sociais equivalentes aos demais grupos. Longe de ser um cenário de fácil 

gerenciamento e de soluções rápidas e eficazes, o cenário de um Estado democrático é um 

lugar de contínuas insurreições (BALIBAR, 2008), que são as práticas que visam a 

democratizar as instituições sociais, através de um conjunto de lutas que vivenciam avanços e 

retrocessos e que nunca são homogêneas. 

 

2.2 Cidadania e identificações 

 

 Como aponta Cortina (2005), três aspectos compõem a categoria cidadania: o aspecto 

legal, que envolve um conjunto de direitos; um aspecto moral, que se refere ao conjunto de 

responsabilidades que a cidadania envolve; e uma identidade, que permite ao indivíduo sentir-

se parte ou não de uma determinada sociedade como cidadão. Nesta seção do trabalho, 

discuto a compreensão da categoria identidade e como esse entendimento me permite 

repensar possibilidades de avançar na re-elaboração de certos aspectos da cidadania. Dois 

pressupostos sobre a identidade sugeridos por Cortina me parecem úteis para iniciar essa 

discussão:  

 
A identidade não nos é dada, mas a negociamos – daí a importância das lutas 
sociais empreendidas para obter o reconhecimento dos outros significativos 
(CORTINA, 2005, p. 156). 
 
É cada indivíduo que está legitimado para decidir quais pertenças considera 

mais identificadoras, quais, ao contrário, lhe parecem secundárias por 
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comparação, em relação a quais grupos está disposto a empreender uma luta 
pelo reconhecimento, e em relação a quais não está (CORTINA, 2005, p. 
156, grifo da autora). 
 

O valor das ideias acima para nós reside no fato da autora apresentar dois 

componentes essenciais que integram o desenvolvimento de processos identificatórios por 

parte dos sujeitos: a reflexão que o indivíduo faz de si mesmo e o seu posicionamento frente à 

relação com o outro. A isso acrescento a percepção de que dependendo das condições de 

autonomia que cada contexto oferece aos sujeitos, eles têm mais ou menos espaço para 

negociar a sua identidade. 

Aqui fazemos um aparte para clarificar a escolha de certos significantes para tratar as 

questões de identidade. Considerando os pressupostos teóricos de Burity (1998), esclareço 

que, do ponto de vista filosófico, a identidade foi historicamente utilizada ou para conferir a 

alguém ou algo sua natureza ou essência, ou para estabelecer uma relação de igualdade entre 

duas pessoas ou coisas. Para Burity, essas visões de identidade estariam pautadas em um 

princípio de invariância temporal e espacial do sujeito, e no comprometimento da identidade 

com a aproximação mais forte possível do sujeito com um ideal de autorrealização. 

Naturalmente, com o advento da pós-modernidade, essas visões de identidade 

mostraram-se insuficientes para dar conta dos processos que a realidade passou a nos 

apresentar. Assim, Burity argumenta: 

 
Para estas correntes, normalmente enfeixadas sob o rótulo de pós-
estruturalismo, as políticas de identidade contemporâneas - progressistas ou 
reacionárias - têm que ser confrontadas com um elemento complicador, que 
desestabiliza as pretensões essencialistas de posse de uma identidade 
definida prévia e naturalisticamente à entrada na cena social onde outras já 
se encontram. Assim é que a noção de identidade passa a ser substituída (ou 
suplementada) pela de identificação, que pressupõe um caráter inacabado, 
processual e habitado constitutivamente pela diferença (BURITY, 1998, p.5, 
grifo do autor). 
 

Por outro lado, na visão pós-moderna de identidade, entende-se que a mesma pode ser 

construída também em uma situação de negociação simultânea de vários processos de 

identificação por parte do sujeito, que muitas vezes envolvem posições e discursos 

ambivalentes, o que marca uma condição de sobredeterminação. Temos assim, um sujeito que 

não é idêntico a si mesmo, que pode ser um ou outro, ou que pode ser dois ao mesmo tempo. 

Dentro dessa perspectiva, a teorização elaborada por Homi Bhabha (1998) nos permite 

aprofundar o conhecimento sobre representações contemporâneas da identidade.  
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Ao procurar compreender o processo de identificação que marca a trajetória do sujeito 

colonial, Bhabha evidencia três condições marcantes na construção desse processo. Em 

primeiro lugar, ele destaca o fato de que “existir é ser chamado à existência em relação a uma 

alteridade, seu olhar ou locus” (1998, p.76). Isso corrobora com a minha afirmação anterior de 

que o processo identificatório é sempre relacional, e pressupõe um olhar de fora que interpela 

a presença do “eu”. Em segundo lugar, Bhabha afirma que “o próprio lugar da identificação, 

retido na tensão da demanda e do desejo, é um espaço de cisão”. Ora, é justamente por ser um 

espaço de cisão que a identificação permite a articulação de categorias ambivalentes em torno 

de um mesmo ser, um ser que deseja ao mesmo tempo se vingar do outro que o ameaça e o 

impede de se constituir, e ocupar o seu lugar, tornar-se o outro. Nesse dilema, fica patente o 

quanto identidade e diferença se encontram imbricados, pois o sujeito se constitui 

precariamente no movimento de recusa e aproximação do que o outro representa. Por último, 

reproduzimos o discurso de Bhabha sobre o que ele nomeia o caráter imagético da 

identificação: 

 
A questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, 
nunca uma profecia autocumpridora – é sempre a produção de uma imagem 
de identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. A 
demanda da identificação – isto é, ser para um Outro – implica a 
representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade (BHABHA, 
1998, p.76-77, grifo do autor). 

 

 Em outras palavras, a condição da identificação descrita acima se refere ao fato de que 

ela, longe de ser a mera repetição de uma imagem pré-constituída que o indivíduo traz 

consigo desde sempre, se constitui processualmente e historicamente em relação às formas 

como somos representados e interpelados pelo Outro em cada contexto de nossas existências. 

Essa última concepção também se revela na teorização de Stuart Hall (1996, 2006), 

quando esse autor argumenta que a identidade pode ser considerada um processo onde as 

qualidades dinâmicas de autoexpressão e de expressão social dos sujeitos interagem e se 

transformam ao longo de um período de tempo. Para esse autor a identidade tem um caráter 

móvel, na medida em que “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2006, p.13). Outro 

ponto importante na teorização desse autor sobre a identidade é sua referência aos processos 

de deslocamento a que toda identidade está sujeita. Tais deslocamentos representam o 

deslizamento de aspectos identitários do sujeito em múltiplas direções, produzindo o efeito de 

multiplicidade e ambivalência que impede qualquer tentativa de totalização ou unificação, 
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seja do ponto de vista da identidade do sujeito, seja do ponto de vista da identificação cultural 

de um grupo. 

A propósito da ambivalência que norteia as identificações na atualidade, Bhabha ainda 

acrescenta que ela se revela nos espaços contraditórios da enunciação discursiva e na maioria 

das vezes deixam transparecer seu caráter híbrido (1998). Daí ser possível analisar como, do 

ponto de vista da cidadania, as identidades nacionais estão dando lugar, na pós-modernidade, 

a novas identificações deslocadas, baseadas na tradução transcultural e na circulação de 

sentidos entre fronteiras culturais (MACEDO, 2006b). 

Bauman (2001) evidencia que no mundo pós-moderno, o ser humano não pode pensar 

sobre si mesmo como tendo uma identidade definida e integrada: 

 

Ao invés de construir sua identidade gradualmente e pacientemente como 
alguém que constrói uma casa – através do acréscimo de tetos, pisos, salas, 
passagens de conexão – uma série de “novos começos”, a pessoa brinca com 
formas instantaneamente reunidas e facilmente desarticuladas, pintadas uma 
sobre a outra; essa é verdadeiramente uma identidade palimpséstica (p.87, 
grifo do autor, minha tradução) 20 

  

Tal identidade palimpséstica, a despeito de ser construida através de uma técnica 

aleatória de bricolagem, não deve ser concebida sem referência a categorias que dão suporte e 

conferem sentido às mudanças ou descontinuidades nos processos identificatórios (entre as 

quais eu identifico questões de gênero, raça, classe social), e sem consideração de como as 

questões sociais ou públicas são vivenciadas pelo sujeito cidadão.  

Dentro dessa perspectiva de compreensão do que seria a identificação, é preciso 

discutir que papel as práticas relacionadas à cidadania desempenham na produção de 

identificações dos sujeitos em suas vivências cotidianas. Em certos contextos, por exemplo, a 

cidadania pode ser vivenciada como uma falta, uma ausência de status, na medida em que o 

indivíduo não consegue se encaixar em padrões pré-definidos do que se espera de um 

verdadeiro cidadão. Em outros contextos ou situações, o sujeito tem espaço para desconstruir 

e reconstruir os sentidos de cidadania que lhes são impostos e aproximá-los de processos 

identificatórios pessoais e sociais, o que pode provocar inclusive alterações nas percepções do 

indivíduo acerca das condições de pertencimento ou exclusão em relação a grupos sociais. 

Pode-se acrescentar que a cidadania, nessa mesma linha de pensamento, não é uma identidade 

                                                             
20

 “Instead of constructing one’s identity gradually and patiently as one builds a house – through the slow 
accretion of ceilings, floors, rooms, connecting passages – a series of ‘new beginnings’, one experiments with 
instantly assembled yet easily dismantled shapes, painted one over the other; this is a truly palimpsest identity”. 
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que alguém pode “ter”. Nas palavras de Biesta (2011), a cidadania é “principalmente e 

primordialmente uma prática de identificação, mais especificamente uma prática de 

identificação com questões públicas, isto é, com questões que são de interesse público” (p.13, 

minha tradução)21.  

Mas a questão que me interessa nesse ponto levantar seria: o que exatamente pode 

conduzir o sujeito a se identificar (e abraçar como suas) demandas de caráter público? Para 

problematizar essa questão, refiro-me ao conceito de identidade política da TD. Dentro dessa 

perspectiva, Howarth (2010) indica que tal identidade não é algo pré-estabelecido que possa 

ser reduzido a “interesses reais ou lugares estruturais em uma formação social, mas 

construções precárias que são constituídas por práticas políticas de inclusão e exclusão” 

(p.314, minha tradução)22. Dessa forma, atos de poder levam os sujeitos a emergirem 

enquanto tal em espaços enunciativos específicos através da decisão de se identificar ou de 

investir em certos significantes, configurando-se uma ação política. Essa decisão política pode 

ser tomada de um lugar mais estável do campo social, ou seja, a partir de lugares enunciativos 

já configurados (ou “posições de sujeito”), marcados por uma falta constitutiva indicativa de 

sua precariedade, ou a partir da percepção de um vazio estrutural que leva o sujeito a escolher 

por ações inéditas.  

A decisão política acima referida é fomentada em um campo de indecidibilidade 

(DERRIDA, 1971), o que implica dizer que no momento em que ela é tomada, várias 

possibilidades são excluídas, e não há nada que garanta que a decisão tomada tenha um status 

privilegiado em relação àqueles sentidos excluídos. Derrida aponta que a sem a condição de 

indecidibilidade no campo da política, a decisão não seria de fato uma decisão, mas a simples 

aplicação de regras baseada no cálculo e na pré-determinação (DERRIDA, 1992). Não é essa 

última visão de decisão que informa a filosofia de Derrida nem a que defendo nesse trabalho. 

Adotando a perspectiva derridiana de que a decisão política é tomada em um campo de 

indecidibilidade, afirmo que a identidade política é sempre precária, pois está sujeita ao 

deslocamento de sentidos, sobretudo quando as estruturas sociais estão em crise e já não 

atendem as demandas dos sujeitos. 

                                                             
21 “but first and foremost a practice of identification, more specifically a practice of identification with public 
issues, that is, with issues that are of a common concern”. 

22
  “real interests or structural locations in a social formation, but precarious constructions that are constituted by 

political practices of inclusion and exclusion”. 
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No âmbito coletivo, a lógica seria a mesma. Diferentes grupos, ao se sentirem 

interpelados como sujeitos em relação a uma estrutura que não oferece possibilidades de 

satisfação de suas demandas, decidem se organizar em torno a possibilidades inéditas de 

significação e ação, tensionando as relações de poder configuradas.  Conforme aponta Burity 

(1998), isso só é possível quando existe um (ou mais) significantes no campo social capaz de 

“se tornar o ponto de amarração, o ponto nodal, de uma série de investimentos de sentido que 

expressem o descontentamento com a ordem vigente, com a desordem produzida por ela, e 

dar nome a um projeto alternativo” (p.21). 

Na mesma linha de compreensão dessa relação cidadania/identidade, Biesta (2011), 

apoiado nas teorizações de Jacques Rancière, destaca a importante concepção de cidadania 

como processo de subjetivação (subjectification), indo além da identificação. A subjetivação 

provocaria a emergência da agência e da subjetividade política dos indivíduos e teria muito a 

contribuir para a constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática. 

 

Identificação é se apropriar de uma identidade existente, isto é, uma forma 
de ser e de falar e de ser identificável e visível que desde já é possível dentro 
de uma ordem existente [...] Subjetivação, por outro lado, é sempre “ 
desidentificação, remoção da condição natural de um lugar” (Ranciére, 1995 
a, p.36; ver também Ruitenberg, 2010). Subjetivação “inscreve um nome de 
um sujeito como sendo diferente de qualquer parte identificada da 
comunidade” (ibid., p.37) (BIESTA, 2011, p.95, minha tradução)23  

 

Baseando-se nas ideias acima, argumento que os processos identificatórios 

relacionados à cidadania que acontecem cotidianamente se dão tanto na perspectiva da 

socialização dos sujeitos, ou seja, de permitir a eles se aproximarem de práticas e valores 

considerados desejáveis pelo sistema, como na perspectiva da subjetivação, isto é, na 

emergência de espaços onde esses sujeitos podem ousar ser diferentes e criar, através de 

táticas e estratégias próprias, experiências de cidadania que estejam em situação de 

discordância com os padrões dados ou esperados. 

A explicação de como é possível que os processos acima (identificação/subjetivação) 

ocorram ao mesmo tempo em um sujeito ou em um grupo social específico pode ser 

desenvolvida a partir da discussão de Howarth (2010) sobre articulação política e fantasia, 

                                                             
23 “Identification is about taking up an existing identity, that is, a way of being and speaking and of being 
identifiable and visible that is already possible within the existing order [...] Subjectification, on the other hand, 
is always “disidentification, removal from the naturalness of a place” (Ranciére, 1995 a, p.36; see also 
Ruitenberg, 2010). Subjectification “inscribes a subject name as being different from any identified part of the 
community (ibid., p.37)”. 
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com base na teoria de Lacan. Para Howarth o conceito lacaniano de fantasia serviria para 

traduzir “o prazer que os sujeitos procuram em suas identificações com certos significantes e 

imagens, e a forma como essas identificações excluem outras significações e interesses” 

(p.322, minha tradução)24. Interessante é a capacidade que a fantasia tem de estruturar a 

realidade do sujeito, de tal forma que sejam inclusive naturalizadas relações de dominação, 

impedindo movimentos de subjetivação. Por outro lado, a fantasia também pode ser uma 

fonte de desidentificação, ou seja, há momentos em que o sujeito é confrontado com uma 

possibilidade de realização de algo que ele não deseja e que se constitui em uma ameaça. 

Nesse caso, o sujeito é instado a investir em novas possibilidades que possam fazer frente à 

situação indesejada. Nesse momento, os sujeitos podem se articular em nome da rejeição de 

identificações indesejadas e na proposição de novas possibilidades de ação. 

Nos estudos do cotidiano, relacionamos as questões de identidade/cidadania discutidas 

até aqui com as ideias de Maffesoli (2011), quando analisa o pós-modernismo arquitetural. 

Para esse autor, duas características aparecem como marcantes dos conjuntos arquitetônicos 

da contemporaneidade: o aspecto de patchwork (ou mosaico) e a dimensão de enraizamento 

dinâmico. 

Ao primeiro aspecto, vinculo a visão de identidade palimpséstica mencionada acima e 

reafirmo, com Maffesoli, a possibilidade que o aspecto de mosaico da identidade nos abre 

para “ligar organicamente elementos a priori heterogêneos” (MAFFESOLI, 2011, p.61-62). 

No campo da cidadania, isso permitiria aos sujeitos analisar os contextos, práticas e 

instituições onde são interpelados como cidadãos e buscar avaliar até que ponto as condições 

heterogêneas de cidadania a que têm acesso lhes permitem aprender sobre princípios 

solidamente democráticos. Essa é uma das práticas que desenvolverei na minha análise dos 

dados. 

O segundo conceito proposto por Maffesoli, o enraizamento dinâmico, nos conduz à 

reflexão de que, se os processos identificatórios são necessários no sentido de fazer lembrar o 

elo societal, o vínculo social e as condições que norteiam o “viver junto” (as raízes), os 

processos de subjetivação é que conferem dinamicidade à vida social, porque eles instauram 

uma fragmentação no social que evita a repetição do mesmo. Há sempre a possibilidade dos 

mosaicos componentes do social se re-organizarem para produzir algo novo e impensado. Isso 

tem uma grande ligação com uma visão de democracia radical, em que os cidadãos têm 

                                                             
24  “the enjoyment subjects procure from their identifications with certain signifiers and figures, and the way 
these identifications exclude other identifications and interests”. 
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sempre a chance de discordar de certas regras e propor alternativas. A experiência de 

democracia, afinal de contas, é algo mais do que uma experiência racional, vai mais além do 

que a experiência cognitiva. Por isso, em se tratando de educação para a cidadania, é preciso 

dar mais valor às maneiras como a cidadania é vivenciada pelos jovens em seus mais variados 

aspectos do dia-a-dia e pensar como otimizar as condições de exercício dessa cidadania para 

se ter uma sociedade cada vez mais democrática (BIESTA, 2011). Ao mesmo tempo, seria 

necessário desenvolver uma crítica constante a essas mesmas condições em cada momento 

histórico, desafiando aquelas circunstâncias em que as alternativas de exercício cívico 

propostas (ainda que sejam derivadas de processos de subjetivação) representam uma ameaça 

à liberdade, igualdade e autonomia de parte ou da maioria dos cidadãos.  

 

2.3 Cidadania, agência e experiência 

 

 Nessa etapa do trabalho, busco problematizar as seguintes questões: em vista da 

complexidade de demandas e direitos, de significados culturais e de identificações, que tipo 

de agência pode ser pensada e assumida pelos sujeitos? E qual o papel que a experiência 

desses sujeitos exerce no desempenho dessa agência? 

Consideremos, para começar a categoria “agência”, que é definida em Biesta e Tedder 

(2006) “como a situação onde os indivíduos são capazes de exercer controle sobre e dar 

direção ao curso de suas vidas” (p.9, minha tradução)25. Aqui é possível reconhecer um viés 

de análise da agência que privilegia uma atitude menos dependente do impacto que se pode 

exercer sobre os outros e mais relacionada com autodeterminação. Ações são consideradas 

“agênticas” na medida em que elas conferem alguma autonomia à pessoa para arquitetar a sua 

trajetória de vida. A agência, nessa perspectiva, não tem um caráter normativo, já que não 

requer a aprendizagem prévia de qualquer tipo de comportamento, o que aponta também para 

uma considerável independência em relação às restrições contextuais. 

É preciso contra-argumentar, entretanto, que de acordo com Bauman na pós-

modernidade há um grande abismo entre o direito à autoafirmação e a capacidade “de 

controlar os contextos sociais que tornam tal auto-afirmação viável” (BAUMAN, apud 

BIESTA et al., 2006, p.8, minha tradução)26, o que implica em uma necessária relativização 

                                                             
25  “as the situation where individuals are able to exert control over and give direction to the course of their 
lives”. 

26 “to control the social settings which render such self-assertion feasible”. 
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da capacidade de agência. Esta não pode excluir o “imbricamento entre indivíduos e 

contextos” (BIESTA et al., 2006, p.16, minha tradução)27. Assim, a capacidade de agência, 

relacionada à cidadania, reflete a interdependência ou o poder relacional das escolhas 

individuais e dos contextos, na medida em que as ações no campo da cidadania são norteadas 

pelas condições dos espaços-tempos em que ocorrem, mas também podem exercer um grande 

impacto nessas condições. Rejeita-se, então, a ideia de agência como um exercício autônomo 

e definido de poder de ação em favor da concepção de que a agência é um processo que 

continuamente se reconfigura, refletindo a percepção do indivíduo das opções que a ele estão 

disponíveis em cada momento e as escolhas feitas por esse mesmo indivíduo para responder 

às limitações impostas pelo contexto. 

No campo da cidadania, a partir da discussão acima desenvolvida, proponho a 

compreensão da agência como a disposição do indivíduo para apresentar formas de agir que 

podem ser próprias, mas que ao mesmo tempo, demonstram um engajamento histórico (e 

contingente) com seus processos identificatórios (aspecto cultural) e seus contextos (aspecto 

social). Essas formas de agir estão em permanente transformação, de forma a contemplar as 

descobertas que vão se constituindo, derivadas da conjunção de experiências vividas, 

avaliações das condições correntes e consideração das expectativas em relação ao futuro, e ao 

mesmo tempo dependem da motivação para a ação e dos conhecimentos sobre as 

possibilidades de articulação política a que os sujeitos têm acesso. 

Em referência às motivações éticas, referimo-nos ao ponto de vista defendido por 

Simon Critchley (2007) de que “há um déficit motivacional no coração da vida democrática 

liberal, onde os cidadãos experimentam as normas governamentais que regulam a sociedade 

contemporânea de como externamente vinculantes [impostas como obrigatórias], mas 

internamente não convincentes” (p.7, minha tradução)28. Essa falta de credibilidade em 

relação à vida em sociedade que afeta, sobretudo, os jovens na contemporaneidade nos parece 

responsável pela falta de vontade de agir por parte dos cidadãos para lutar por causas 

políticas, sobretudo por aquelas que envolvem o componente cívico da relação com o Estado, 

um dos principais alvos da falta de credibilidade. Assim, o estudo da categoria agência dentro 

da perspectiva de um redimensionamento das possibilidades de vivência cidadã constitui-se 

de fundamental importância para que seja possível se pensar formas de atuação que resgatem 

                                                             
27 “the interplay between individuals and contexts”. 

28 “there is a motivational deficit at the heart of liberal democratic life, where citizens experience the 
governmental norms that rule contemporary society as externally binding but not internally compelling”. 



66 

 

o compromisso com a coisa pública, mesmo que em outros termos e regido por outras lógicas 

de articulação. 

No tocante ao conhecimento das possibilidades de articulação para se agir sobre 

determinada realidade, partilho da opinião de Ruitenberg (2010) de que “as pessoas precisam 

aprender a se tornarem motivadas eticamente assim como a traduzir essa motivação ética em 

ação política” (p.378, minha tradução)29. Assim, essa autora propõe a noção de uma eficácia 

política que relaciona o significado de agência à “habilidade de articular as suas ações 

individuais com aquelas dos outros” (p.379, minha tradução)30 com o objetivo de se conseguir 

conquistar demandas por uma maior justiça em relação a determinados aspectos do social. Tal 

como defendi anteriormente, a autora se apropria da teoria social do discurso de Laclau para 

explicitar como a articulação ou agência política se torna possível a partir da noção 

laclauniana de equivalência de demandas. 

Nos estudos do cotidiano, sobretudo nas ideias propostas por Certeau (2008), 

encontramos categorias que consideramos muito enriquecedoras na ampliação da concepção 

de agência cidadã desenvolvida até esse ponto. Referimo-nos aos conceitos de estratégia e 

tática. Conforme Certeau a estratégia seria  

 

o cálculo (ou a manipulação) das relações de força que se torna possível a 
partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 
exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A 
estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio 
a ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de 
alvos e ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em 
torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa, etc.). (CERTEAU, 2008, 
p.99, grifo do autor). 

 

 Na visão de cidadania que articulo, a estratégia se vincula exatamente à capacidade de 

agência, no que ela tem de estudo das condições para a ação, análise das condicionalidades 

inevitáveis do contexto e planejamento do que é possível fazer para “driblar” o poder exterior 

e aproveitar as brechas e lacunas onde o poder instituído não consegue penetrar. 

 Como argumenta Certeau, a estratégia se relaciona à conquista de uma certa 

autonomia dos sujeitos e “independência em relação à variabilidade das circunstâncias” 

(p.99). Além disso, a estratégia pressupõe nos sujeitos uma “prática panóptica” ou “domínio 

                                                             
29 “people need to learn to become ethically motivated as well as how to translate that ethical motivation into 
political action” 

30 “the ability to articulate one’s individual actions with those of others”. 
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dos lugares pela vista” para perceber onde se encontram as incertezas da história que podem 

ser conquistadas e transformadas em campos próprios de atuação. Com relação ao conceito de 

tática, as idéias de Certeau são as seguintes: 

 

...chamo de tática à ação calculada que é determinada pela ausência de um 
próprio. Então nenhuma condição de fora lhe fornece a condição de 
autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve 
jogar com o terreno que lhe é imposto tal como organiza a lei de uma força 
estranha. 
[...] 
Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas 
depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever 
saídas. 
[...] 
Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão 
abrindo na vigilância do poder proprietário... É astúcia. (CERTEAU, 2008, 
p.100-101). 
 

 Nos conceitos acima, destaco o fato de a tática também se configurar como uma ação, 

mas que tem de ocorrer dentro do campo de ação do outro. Por isso, ela está sujeita a limites 

exteriores, isto é, que não têm sua fonte no sujeito da ação, mas aos quais esse sujeito tem que 

se adequar. Nesse sentido, percebe-se na elaboração teórica de Certeau que a tática requer 

muito mais assertividade e pró-atividade dos sujeitos do que a estratégia. Ela solicita do 

sujeito uma rapidez de percepção, síntese e intervenção, na medida em que ela sobrevive da 

sua capacidade de ser mais ágil e “astuciosa” para driblar, contornar os padrões de ação 

convencionais. 

 Articulando as categorias estratégia e tática à elaboração teórica de cidadania, 

identifico a possibilidade de se especificar a capacidade de agência dos sujeitos praticantes no 

campo da luta pelos mais variados direitos cidadãos de duas maneiras. Há o que chamamos de 

capacidade de agência de natureza estratégica e a capacidade de agência de natureza tática. 

 No primeiro caso, trata-se de formas de ação mais autônomas com relação às regras 

impostas pelo contexto. Como exemplo, podemos citar os movimentos sociais de contestação 

às condições de cidadania de alguns grupos da sociedade empreendidos por sujeitos que 

escolhem estar (ainda que de forma contingente e precária) em um lugar próprio de oposição, 

de conflito e de desacordo em relação às regras impostas pelo sistema, como os participantes 

dos vários Fóruns Sociais Mundiais que ocorreram e ocorrem ao redor do globo, ou outras 

ações que se encaixam no que Boaventura Santos chama de cosmopolitismo subalterno 

(2010). No ambiente escolar, uma ação estratégica seria, por exemplo, a decisão dos alunos de 

empreender uma greve (indo às ruas e envolvendo outros setores da população) para protestar 
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contra a demissão sumária de um diretor que fora eleito democraticamente pela comunidade 

escolar, a fim de pressionar o governo a reintegrá-lo ou a realizar uma nova eleição.  

 No caso da capacidade de agência de natureza tática, temos as situações das quais os 

sujeitos não conseguem fugir, mas em que eles são capazes de encontrar formas de agir que 

desestabilizam o sistema “por dentro”, criando pontos de fuga que momentaneamente 

significam um “fazer diferenciado” em relação ao esperado ou à norma geral. Como exemplo, 

mencionamos os sujeitos praticantes que em determinado contexto histórico são obrigados a 

se posicionar politicamente e acabam por apoiar as ideias de um grupo com quem tinham um 

histórico de rejeição, porque naquele momento as ideias propostas pelo grupo foram 

consideradas as mais viáveis em longo prazo, sendo que tal apoio representou uma subversão 

aos padrões de comportamento que se esperavam desses sujeitos. No exemplo do âmbito 

escolar apontado acima, os sujeitos praticantes poderiam optar não pelo movimento grevista, 

mas pelo boicote aos atos da nova direção, fortalecendo práticas já consolidadas pelo antigo 

diretor e rejeitando qualquer mudança imposta pela nova direção. 

 Passo agora a abordar a segunda categoria analítica do nosso estudo, ou seja, a 

experiência. Como apontam Smith, Lister, Middleton, e Cox (2005), a cidadania pode ser 

experienciada no dia-a-dia de múltiplas formas, dependendo, entre outras coisas, da condição 

de inclusão ou exclusão em relação ao contexto que cada indivíduo internaliza em cada 

situação que vivencia. 

 Assim, se o sujeito praticante se percebe dentro de um modelo de cidadania em que as 

boas práticas são definidas como capacidades e conhecimentos que esse indivíduo não possui, 

a experiência de cidadania tende a ser negativa, na medida em que negligencia a dimensão 

inclusiva de cidadania. A questão é que a cidadania não deve ser vista como um status que se 

conquista após a passagem por determinadas experiências, mas como um processo de 

legitimação de formas de ser e fazer que desde sempre cada indivíduo exercita ao longo de 

sua trajetória de vida, em um movimento de autorreflexão permanente. 

É preciso acrescentar que não se pode considerar as experiências no âmbito da 

cidadania de forma normativa; não convém prescrever de forma preconceituosa e reguladora 

o que deve ser rotulado de experiência. Pelo contrário, é preciso se respeitar o sujeito que, ao 

assumir riscos e ter que fazer escolhas difíceis, exerce o seu direito à autoexpressão, ao 

reconhecimento e à compreensão. Afinal de contas, como nos lembra Maffesoli (2011), o 

caráter próprio da pós-modernidade é que “a coerência elabora-se a partir de uma 

multiplicidade de diversidades, de diferentes experiências de vida” (p.65). 
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Poder-se-ia argumentar que as existências são plurais e diferenciadas, e assim tal 

valorização da experiência individual poderia dificultar as possibilidades de organização 

coletiva em torno de ideais cívicos partilhados, mas de fato, entendo que nada impede que a 

partir de processos identificatórios, os sujeitos possam buscar articulações em torno de 

demandas comuns e negociem alianças estratégicas consideradas importantes em determinado 

contexto sócio-histórico (LACLAU; MOUFFE, 1985/1987). 

Na perspectiva dos estudos do cotidiano recorro a algumas ideias de Santos (2010) 

para ampliar nossa teorização a respeito da relação experiência e exercício da cidadania como 

prática do cotidiano. Santos argumenta que ao longo da modernidade, o discurso da ciência – 

inclusive o das Ciências Sociais – se manifestou através de um pensamento que ele denomina 

de abissal. Esse pensamento tende a valorizar as verdades estabelecidas através do método 

científico e a excluir de forma radical os saberes que não atendem essa condição de 

aceitabilidade. 

 

Do outro lado da linha, não há conhecimento real; existem crenças, opiniões, 
magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos, que, na melhor das 
hipóteses, podem tornar-se objetos ou matéria-prima para a inquirição 
científica (SANTOS, 2010, p.34) 
 
 

 Evidencia-se então que no pensamento abissal, há um desperdício da experiência 

(SANTOS, 2009) que pode ser evitado ao se adotarem outros paradigmas de conhecimento. 

Nesse sentido, sugiro que a experiência valorizada dentro da abordagem da cidadania que 

discuto se coloca ao lado do que Santos denomina de pensamento pós-abissal porque 

apresenta possibilidades de compreensão de sentidos da cidadania que subvertem os sentidos 

associados à monocultura da ciência moderna. É uma concepção de experiência que se 

relaciona à ecologia de saberes proposta por Santos (2010), pois reconhece a pluralidade de 

sentidos heterogêneos passíveis de serem associados à experiência cidadã, sem excluir a 

própria visão moderna de cidadania. 

 Isso quer dizer que não se pode desmerecer a importância dos direitos de cidadania 

conquistados até aqui por muitos grupos e em muitos espaços-tempos locais/globais, mas há 

que sempre desafiar a dimensões excludentes dessas conquistas, forçando o reconhecimento 

de compreensões e intervenções no real tornadas possíveis por concepções alternativas do que 

é cidadania. 

 Seguindo a abordagem da ecologia de saberes apresentada por Santos (2010), deve-se 

valorizar a natureza pragmática dessas concepções alternativas. Isso implica no entendimento 
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de que, em lugar de subscrever a uma ideia única do que é a experiência de cidadania, é 

preciso analisar as diferentes alternativas “à luz dos resultados concretos pretendidos ou 

atingidos pelas diferentes formas de saber” (p.60). Esse tipo de habilidade de ler o mundo ou 

sensibilidade em relação às manifestações da vida concreta vai gradativamente forjando a 

subjetividade cidadã ou democrática (OLIVEIRA, 2009). 

 Por último, pelo princípio de incompletude do conhecimento da ecologia de saberes, 

fica claro que nenhuma experiência de cidadania daria conta da totalidade de contextos 

culturais possíveis onde as vivências cidadãs podem ocorrer. Tal fato conduz à necessidade de 

uma atitude de “tradução intercultural” (SANTOS, 2010, p.61) entre diferentes contextos na 

investigação de como a cidadania é posta em prática cotidianamente. 

 Essa parte do trabalho teve como objetivo trabalhar algumas dimensões da categoria 

cidadania para facilitar o entendimento de como a mesma deve ser abordada, sobretudo dentro 

do espaço educacional, de maneira a dar conta do caráter complexo da qual ela se reveste nas 

sociedades dos dias atuais. No próximo capítulo, consideraremos diferentes formas de se 

trabalhar a cidadania no campo educacional. Apontaremos formas diferenciadas de se 

conceber a relação educação e cidadania, discutindo possibilidades de ação pedagógica 

voltadas para a problematização desse tema no espaço escolar. Explicitaremos as visões de 

sociedade e de democracia que estão por trás de cada abordagem, procurando demonstrar 

como tais perspectivas educacionais sobre cidadania se manifestam ou podem vir a se 

manifestar de uma forma concreta no currículo escolar. 
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3 TENDÊNCIAS E CONCEPÇÕES NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA   

 

 Nos dias atuais, percebe-se um interesse frequente nas sociedades democráticas em se 

investir na educação para cidadania, como forma de fazer com que alunos e alunas dos 

diversos sistemas educacionais tenham acesso a uma gama de conhecimentos que os 

capacitem a serem cidadãos mais eficientes, produtivos, participativos, ou até mesmo 

combativos, dependendo do aspecto da cidadania que cada sistema educacional enfatiza. Em 

relação aos objetivos que guiam a educação para a cidadania em diferentes contextos, Biesta 

nos traz a importante percepção de que 

 
Em democracias novas e emergentes, o foco tem sido em como a educação 
pode contribuir para a formação de cidadãos democráticos e a formação de 
uma cultura democrática, enquanto que em democracias estabelecidas o foco 
tem sido em como alimentar e manter o interesse e o engajamento em 
processos e práticas democráticas (BIESTA, 2011, p.5, minha tradução)31.  

 

 Se a categorização acima nos ajuda a compreender em termos gerais as variações que 

existem nas abordagens de educação para a cidadania em sistemas educacionais distintos, é 

preciso reconhecer que há espaços em que essa educação cumpre simultaneamente os dois 

objetivos: tanto formar para a cidadania como fortalecer os processos e práticas democráticas 

que já estão em curso.  

 O que me parece tão importante quanto a distinção de objetivos acima proposta é 

compreender o que está por trás da educação para cidadania, considerando os seguintes 

aspectos: as dimensões da cidadania valorizadas pelo processo educacional, os direitos de 

cidadania enfatizados, as concepções de como o conhecimento deve ser construído nesse 

campo de saber e amplitude de agência ou limite de atuação que o sistema educacional torna 

acessível aos sujeitos aprendentes.   

 Se analisarmos, por exemplo, como a educação para a cidadania ocorria nas 

sociedades gregas, vamos encontrar, desde então, uma priorização de alguns elementos para 

se chegar à formação do que na época se considerava um cidadão de bem. Tanto os 

conhecimentos dos campos de saber valorizados nessa sociedade (tais como a arte, filosofia, 

retórica, história, ciência e matemática, esportes, artes da guerra), como os conhecimentos 

relacionados a aspectos culturais (costumes religiosos, culturais e políticos; virtudes morais e 

                                                             
31

 “In new and emerging democracies the focus has been on how education can contribute to the formation of 
democratic citizens and the promotion of a democratic culture, while in established democracies the focus has 
been on how to nurture and maintain interest in and engagement with democratic processes and practices”. 
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senso de responsabilidade para com o público) revelavam a preocupação em se formar um 

cidadão competente e com o nível de excelência necessário para governar uma polis também 

virtuosa e a serviço do bem público (CRITTENDEN; LEVINE, 2013). 

 Já na perspectiva liberal, de uma forma geral, o tema da educação para a cidadania 

adquire uma importância menor. Isso ocorre porque o liberalismo, como discuti 

anteriormente, valoriza menos a virtude, a educação cívica e o comprometimento com a coisa 

pública na construção de uma boa sociedade, e dá mais ênfase à proteção dos direitos 

privados. Há uma tendência a se considerar a virtude um aspecto difícil de desenvolver 

através da educação, sendo mais garantido estabelecer formas de controle da ação dos 

indivíduos e dos governos para se estabelecer a sociedade desejada (o voto, divisão de 

poderes, e o controle das ações de uma instituição por outra). 

 Ao longo da história, contudo, diversos pensadores defenderam a presença da 

educação para a cidadania como objeto educacional, embora com naturezas e funções 

diferenciadas. Em Emile, por exemplo, Rousseau (1979, apud CRITTENDEN; LEVINE, 

2013), sobretudo no livro V, discute a função da educação na formação de um cidadão 

moralmente íntegro para a vida social, conservando o máximo possível as características 

naturais do indivíduo que ainda não foi corrompido pela vida em sociedade. Para o filósofo, a 

mais importante característica desse bom cidadão seria a preocupação com a vontade geral, 

com o que é bom para todos, acima dos interesses individuais.  

 John Stewart Mill é outro pensador clássico a defender a educação para a cidadania. 

Para ele, a educação (e na sua época ainda não havia um sistema escolar público) deveria se 

preocupar em preparar o indivíduo para a participação política, porque sem essa formação, os 

indivíduos estariam suscetíveis à manipulação e à demagogia. Assim, justificava a democracia 

representativa, como forma de garantir o exercício da cidadania e a tomada de decisões no 

campo político às pessoas mais educadas e supostamente mais esclarecidas, pelo menos até 

que a educação cívica de toda a população fosse mais garantida e confiável. Essa formação 

deveria valorizar qualidades de natureza individual como “diligência, integridade, justiça e 

prudência”, mas também aquelas qualidades que promovessem o progresso social, como “a 

atividade mental, o empreendedorismo e a coragem” (MILL, 1972, p.201-202, minha 

tradução)32. 

 Nos dias atuais, a educação para a cidadania no âmbito educacional adota alguns 

modelos que, valorizando de forma geral a formação do bom cidadão, diferem sobre os 

                                                             
32

 “industry, integrity, justice, and prudence” e “mental activity, enterprise, and courage”. 
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sentidos que se atribuem às “virtudes cívicas” e também sobre as formas mais apropriadas 

para se desenvolver tais virtudes.  

 Uma primeira tendência a ser destacada seria a abordagem tradicional da educação 

para a cidadania como conteúdos de ciência política a serem transmitidos a alunos, sobretudo 

aos de ensino secundário. Nessa perspectiva, que dominou a educação brasileira durante o 

período da ditadura militar, mas que muito antes já era aqui valorizada, educar o cidadão em 

um contexto escolar significava transmitir-lhe a estrutura formal das instituições políticas e as 

regras de comportamento que constituíam uma identidade cívica desejável para manter a 

estabilidade social. Era um modelo que tinha como objetivo tanto a consolidação de um 

projeto de nação, como a integração dos indivíduos em uma sociedade harmônica. O modelo 

de educação tecnocrática priorizava essa visão de educação cívica, integrada ao currículo 

escolar através das aulas de Educação Moral e Cívica. 

 Com a redemocratização do país, a partir da década de 80, novos discursos e 

concepções sobre educação para a cidadania vão emergir na sociedade brasileira, tanto dentro 

como fora do espaço escolar. Nessa época, há uma tentativa de desenvolver no aluno através 

da educação, uma visão mais crítica da sua realidade através da problematização de questões 

ligadas ao fortalecimento do regime democrático, tais como: pobreza, injustiça social, 

exclusão. Segundo Silva (2000), desenvolvem-se ações em espaços educacionais alternativos, 

voltados para questões relacionadas com a valorização dos direitos humanos e justiça social. 

A autora identifica três campos em que iniciativas e projetos voltados para a educação cidadã 

emergem:  

 
nas Instituições Governamentais enquanto políticas educacionais, no campo 
das Organizações Não-Governamentais, com projetos localizados e 
direcionados, especialmente, para a educação informal, e nas instituições de 
ensino privado, com experiências pontuais (p.57). 

 

 A educação para a cidadania como política educacional governamental é a que mais se 

relaciona com o objeto desse trabalho, uma vez que estamos interessados em estudar os 

significados de cidadania a partir dos processos educacionais dentro da escola. De uma forma 

geral, enquanto nas Organizações não governamentais, essa educação se deu de forma mais 

crítica e comprometida com o ativismo social e o questionamento das situações de injustiça e 

de violação de direitos, como tende a acontecer nos dias atuais, no espaço escolar a situação é 

diferente. 

 Na década de 1990, a educação para cidadania se desenvolve através de projetos 

implementados por sistemas educacionais tanto no nível municipal e estadual, destacando-se 
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algumas experiências, tais como: o Projeto Escola Legal, em Pernambuco, no governo 

Miguel Arraes (1995-1998); Escola Candanga: uma lição de Cidadania, no Distrito Federal, 

durante o governo de Cristovam Buarque (1995-1998); e o Projeto Escola Cidadã, na gestão 

municipal de Tarso Genro em Porto Alegre (1993-1996). Esses projetos revelam um esforço 

de para se fortalecerem os processos democráticos dentro do espaço escolar, favorecendo a 

gestão democrática e transparente e a melhoria da qualidade da educação, por um lado, e uma 

cultura de valorização de direitos humanos dentro da escola, por outro (SILVA, 2000). 

 A partir de 1998, com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

Fundamental, verifica-se o tratamento da cidadania como um tema transversal presente na 

política curricular do Brasil. Nessa proposta, a cidadania aparece como um tema que deveria 

perpassar os diferentes componentes curriculares, de forma a desenvolver nos alunos uma 

sensibilidade a questões de direitos e de atuação política. A presença da cidadania nos 

parâmetros, no entanto, ficou em uma dimensão bastante teórica, uma vez que, de fato, 

poucos professores tiveram acesso aos parâmetros ou, se tiveram, não incorporaram a 

cidadania como temática em suas práticas pedagógicas (SILVA, 2000). 

 Também nos documentos curriculares do ensino médio, a educação para a cidadania 

desde os anos 90 tem sido tratada como um tema que deveria estar no horizonte de todas as 

disciplinas. As últimas Diretrizes Curriculares Nacionais para esse nível de ensino (2012) 

definem, inclusive, a Educação em Direitos Humanos como tema transversal. Ao mesmo 

tempo, disciplinas como a Filosofia e Sociologia são incorporadas ao currículo como 

obrigatórias, com foco na cidadania. Com referência à Sociologia, que está relacionada ao 

campo de estudo dessa investigação, a educação para cidadania aparece como um conteúdo 

fundamental, o que justifica a minha opção por estudar a cidadania dentro desse componente 

curricular.  

 Como observaremos no decorrer da análise documental, a educação para a cidadania, 

dentro da Sociologia no ensino médio, vai além da mera assimilação de conteúdos da ciência 

política, pois se valoriza o desenvolvimento da criticidade dos alunos, o debate de temas 

polêmicos, a discussão sobre o preconceito, a exclusão, a pobreza e o racismo, entre outros 

temas. Assim, essa visão de educação para a cidadania contempla conteúdos mais críticos, 

embora os discursos mais tradicionais estejam fortemente presentes no campo curricular 

analisado. 

 Proponho, assim, em termos gerais, um estudo da educação para a cidadania, da forma 

como tem ocorrido no Brasil, mas também em outras realidades, focando em algumas 

pressuposições ou características que marcam distintas visões do que essa educação deve 
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abranger. Vamos tratar da educação para a cidadania sob a ótica desenvolvimentista ou de 

formação de um cidadão pessoalmente responsável; sob a ótica da participação, com o 

enfrentamento das questões de injustiça social através da atuação política crítica; e finalmente 

a ótica da educação para a cidadania como processo que se dá cotidianamente através das 

vivências e experiências relacionadas com o espaço público que os alunos atravessam, 

cabendo ao processo educacional resgatar, problematizar e com base nessas experiências, 

conduzir os alunos a construírem um conhecimento dinâmico e aberto do que significa ser um 

cidadão (WESTHEIMER; KAHNE, 2004; BIESTA, 2011). É importante ressaltar que 

efetuamos tal categorização de forma a facilitar a compreensão de diferentes maneiras de se 

abordar a cidadania no campo educacional, mas entendemos que elas não devem ser 

analisadas de forma estanque e isolada, mas em relação umas com as outras. Da mesma 

forma, deixamos claro que cada uma dessas abordagens, a despeito de se apresentar como 

hegemônica em determinado tempo e contexto histórico, pode perfeitamente co-ocorrer com 

as outras abordagens, inclusive em um mesmo espaço escolar. 

  

 

3.1 A educação para a cidadania sob uma perspectiva desenvolvimentista 

 

 

 A perspectiva desenvolvimentista da educação para a cidadania relaciona-se com a 

visão presente em Marshall de que os jovens sujeitos desse processo são “cidadãos em 

construção” (MARSHALL, como citado em BIESTA et al., 2009, p.6, minha tradução)33. 

Dentro dessa perspectiva, a educação teria a função de oferecer a esses jovens o conjunto de 

habilidades que lhes falta para desempenhar o papel de cidadão modelo e estabelecer uma 

sociedade estável quando os mesmos se tornarem adultos. Os espaços educativos, nessa visão, 

seriam não só as instituições escolares, mas também a família e o próprio Estado. 

 No que se refere aos conteúdos da cidadania a serem abordados no processo 

educacional, essa perspectiva concebe o conhecimento cívico a ser transmitido como 

“conhecimentos das funções e estruturas do governo, atitudes conducentes a um 

comportamento político apropriado” e “um conjunto de ações que envolvem a participação na 

sociedade civil” (YOUNISS; BALES; CHRISTMAS-BEST; DIVERSI; MCLAUGHLIN;  

                                                             
33

 “citizens in the making” 
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SILBEREISEN, 2002, p.124, minha tradução)34. Há uma ênfase na aquisição de competências 

cívicas, que permita às novas gerações continuar a desempenhar dentro do padrão 

estabelecido as responsabilidades cívicas das gerações anteriores.  

 É importante ressaltar que o discurso do déficit de conhecimentos de cidadania por 

parte dos jovens alunos não é o único dentro da perspectiva desenvolvimentista. Há algumas 

correntes que defendem que consideram os jovens bens preciosos da nação e que assim 

deveria se dar atenção aos “tipos de apoios e oportunidades de que as pessoas jovens 

necessitam para se tornarem adultos saudáveis e produtivos” (LEWIS-CHARP; YU; 

SOUKAMNEUTH, 2006, p.21, minha tradução)35. 

Ginwright, Cammarota e Noguera (2005) argumentam que apesar da perspectiva 

desenvolvimentista da educação para a cidadania defender que os conhecimentos a serem 

construídos pressupõem a atuação dos alunos e alunas em suas comunidades – e assim 

pressupor o desenvolvimento de papeis políticos, ela tem uma compreensão muito 

individualista do que são esses papeis. 

Essa argumentação é corroborada e explicada em Biesta (2011), quando o autor se 

apropria da categorização de Westheimer e Kahne (2004) para exemplificar o que seria o 

cidadão pessoalmente responsável que se almeja através da educação para a cidadania dentro 

da perspectiva em questão. Ele é alguém que 

 
... atua de forma responsável em sua comunidade, por exemplo, recolhendo 
lixo, doando sangue, reciclando, obedecendo às leis, e não contraindo 
dívidas. O cidadão pessoalmente responsável contribui com campanhas por 
comida e roupas quando solicitado e se apresenta como voluntário para 
ajudar os menos privilegiados, seja em uma distribuição de sopas ou em um 
centro para idosos. Programas que buscam desenvolver cidadãos 
pessoalmente responsáveis tentam construir o caráter e a responsabilidade 
social através da ênfase na honestidade, integridade, autodisciplina, e 
trabalho árduo. (WESTHEIMER; KAHNE, 2004, apud BIESTA, 2011, p.29, 
minha tradução)36. 
 

                                                             
34 “knowledge of government structure and functions; attitudes towards proper political behaviour”  e “a host of 
actions that comprise participation in civil society”. 

35  “the kinds of supports and opportunities young people need to become healthy and functioning adults”. 

36
 “acts responsibly in his or her community by, for example, picking up litter, giving blood, recycling, obeying 

laws, and staying out of debt. The personally responsible citizen contributes to food or clothing drives when 
asked and volunteers to help those less fortunate, whether in a soup kitchen or a senior centre. Programmes that 
seek to develop personally responsible citizens, attempt to build character and personal responsibility by 
emphasizing honesty, integrity, self-discipline, and hard-work”. 
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 Constata-se, dessa forma, uma visão de educação para a cidadania que não atenta para 

processos sociopolíticos de injustiça social ou para questões de discriminações identitárias 

que afetam diretamente a vida de grande parte dos jovens da atualidade. Por isso, Biesta 

(2011) alerta para o risco de essa visão de cidadania resultar em práticas despolitizadas, que 

não levem os jovens além da preocupação com interesses imediatistas e de cunho individual, 

tornando secundária a dimensão coletiva e transformadora da cidadania. 

 De fato, essa visão de educação para a cidadania é conservadora, tanto pelas 

competências que enfatiza, como pelo fato de ter como ideal subjacente a formação de um 

cidadão que se adeque a noção de direitos de mercado, e não que tenha uma preocupação 

fundamental com os direitos sociais. Em outras palavras, sem negar o fato de que a educação 

nessa perspectiva enfatiza a busca de valores comuns e do estabelecimento de obrigações e 

deveres recíprocos entre os cidadãos, ela está mais preocupada com a formação de um 

indivíduo economicamente produtivo e capaz de fazer escolhas no mercado de consumidores, 

do que propriamente com a promoção de valores comunitários, aqui vistos como um mero 

instrumento de coesão e regulação social (BIESTA, 2011). De uma forma ampla, pode-se 

afirmar que a visão de educação para a cidadania desenvolvimentista ou voltada para a 

formação de um cidadão pessoalmente responsável  

 

apresenta uma forte tendência de focar a discussão nos indivíduos e em seus 
deveres e responsabilidades,de enfatizar mais as dimensões sociais do que as 
dimensões políticas da cidadania, e de ver a democracia mais em termos de 
consenso e semelhança do que em termos de contestação e diferença 
(BIESTA, 2011, p.85, minha tradução).37 

 

 

3.2 A educação para a cidadania sob uma perspectiva crítica 

  

 Uma visão distinta da educação para cidadania é aquela que enfoca questões de 

ativismo e engajamento político por parte dos educados e que, dessa forma, pressupõe um 

forte componente crítico-transformador. Os teóricos que discutem a educação para a 

cidadania nessa perspectiva empreendem uma crítica ao fato de os/as jovens estudantes serem 

considerados “cidadãos de segunda classe” por instituições de peso na sociedade, no sentido 

de serem eles representados como “consumidores passivos da vida cívica” (GINWRIGHT et 
                                                             
37 “display a strong tendency to focus the discussion on individuals and their responsibilities and duties, to 
highlight the social more than the political dimensions of citizenship, and to see democracy more in terms of 
consensus and sameness that in terms of contestation and difference”. 
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al., 2005, p.25, minha tradução)38, e tendo pouco espaço nas arenas públicas de expressar suas 

representações e compreensões acerca da cidadania. 

 Dentro da perspectiva crítica, aspectos como classe e raça tornam-se relevantes na 

articulação de práticas cidadãs enfatizadas através da educação. Esta teria, assim, o 

compromisso de criar possibilidades para os estudantes pobres e/ou excluídos por aspectos 

raciais ou de gênero de protestarem contra a injustiça e a discriminação e reivindicarem 

igualdade, justiça e participação na arena social (GINWRIGHT et al., 2005). 

 As práticas de cidadania enfatizadas no processo educacional estariam intimamente 

relacionadas a um tipo de atuação ou ativismo cívico, entendido como a capacidade de os 

alunos e alunas se organizarem coletivamente para “fazer frente aos discursos e preconceitos 

hegemônicos no decorrer de suas vidas cotidianas” e realizar ações no sentido de “transformar 

as instituições e a política ao seu redor” (LEWIS-CHARP et al., 2006, p.22, minha 

tradução)39. Tal prática de resistência se caracteriza por ser estratégica e não apenas de 

oposição, na medida em que consiste em uma ação social para se atingir um bem comum 

(GIROUX, 1996, apud NOGUERA; CANNELLA, 2006).  

 Ao invés de serem representados como objetos da educação para a cidadania (como na 

abordagem desenvolvimentista), os alunos são considerados “agentes que têm o potencial de 

agir e, dessa forma, desempenhar um papel na transformação das condições dos bairros e das 

comunidades nas quais vivem” (GINWRIGHT et al., 2005, p.33, minha tradução)40. Essa 

concepção de educação para a cidadania oferece ao jovem aluno uma função mais proativa e 

autônoma no processo educacional e os conhecimentos acerca da cidadania construídos se 

colocam como instrumentos de transformação social. 

 Os recursos utilizados no espaço educacional para promover a construção do 

conhecimento por parte dos estudantes acerca do engajamento cívico-político reconhecem a 

capacidade de agência autônoma dos estudantes e assim não envolvem uma intervenção 

direcionada à padronização de alguns tipos de comportamentos. De outra forma, são usadas 

estratégias para encorajar os alunos a encontrar caminhos de representação e articulação de 

suas preocupações e demandas, bem como de proposição de possíveis soluções para aquelas 

                                                             
38 “second-class citizens” e “passive consumers of civic life”. 

39 “resist dominant discourses and prejudices in the course of their day-to-day lives” e “to transform the policy 
and institutions around them”. 

40
 “as agents who have the potential to act and thereby play a role in transforming the conditions in the 

neighbourhoods and communities in which they live”. 
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questões que eles identificam como problemas sociais nas diferentes comunidades das quais 

fazem parte. 

 Do ponto de vista da abrangência do conceito de cidadania, que visaria a incluir o 

maior número possível de pessoas na representação dessa categoria, a perspectiva crítica de 

educação pode ser questionada por uma potencial falha. Como a cidadania estaria aqui focada 

nas práticas de resistência e luta de camadas específicas de estudantes, quais sejam, aquelas 

que são marginalizadas socialmente por razões de classe, gênero e raça, isso significa uma 

quebra na capacidade de abrangência do conceito. Uma consequência grave desse aspecto 

restritivo da abordagem envolve a falta de questionamento de uma importante dimensão da 

cidadania, que é fato de ela envolver uma permanente luta pelo poder, o poder de decidir 

quem pode ou não ser considerado cidadão. Em outras palavras, para se constituir como 

cidadão, o jovem é encorajado a se engajar em um processo de luta política por demandas 

específicas, mas sem problematizar a representação hegemônica do que vem a ser um bom 

cidadão. 

Essa tendência da abordagem de priorizar questões específicas e deixar representações 

mais universais em plano secundário reflete a dificuldade de incorporar em um mesmo 

paradigma demandas universalistas e demandas específicas de grupos. Em segundo lugar, ela 

reflete o fato de que, em um mundo globalizado de cima para baixo, nem todas as pessoas (e 

nem todos os jovens estudantes) têm acesso a uma igual possibilidade de intervenção política 

para impor sua representação sobre o que os direitos de cidadania deveriam abranger 

(FRASER, 2005). 

Na terminologia de Westheimer e Kahne (2004) para categorizar diferentes programas 

de educação para a cidadania nos Estados Unidos, a abordagem crítica de educação para a 

cidadania envolveria aspectos tanto do que esses autores chamam da formação de cidadãos 

participativos, como do que eles definem como cidadania orientada para a justiça social. No 

primeiro caso, os autores definem o cidadão participativo como aqueles 

 
que participam ativamente de questões cívicas e da vida social da 
comunidade no âmbito local, estadual ou nacional. (...) Proponentes dessa 
visão enfatizam a formação dos alunos para se engajarem em lutas coletivas 
e de cunho comunitário. Programas educacionais planejados para apoiar o 
desenvolvimento de cidadãos participativos concentram-se em ensinar aos 
alunos como organizações de cunho comunitário funcionam e treiná-los para 
planejar e participar de esforços organizados para cuidar de pessoas em 
necessidade ou, por exemplo, para orientar políticas da escola. Habilidades 
associadas a esses empreendimentos coletivos – tais como conduzir uma 
reunião – também são vistos como importantes (...) Proponentes da 
cidadania participativa argumentam que a participação cívica transcende 
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problemas e oportunidades particulares da comunidade. Ela desenvolve 
relacionamentos, compreensões comuns, confiança e compromissos 
coletivos [ e dessa forma] adota uma noção ampla da esfera política 
(WESTHEIMER; KAHNE, 2004, apud BIESTA, 2011, p. 29, minha 
tradução)41. 

 

 Percebemos na definição acima não só muitas das características anteriormente 

mencionadas como próprias da concepção crítica da cidadania, mas também observamos um 

alargamento de possibilidades, pois se busca ir além das preocupações de grupos específicos e 

aumentar o escopo das articulações e das demandas dos sujeitos do processo. Por outro lado, a 

visão de cidadania participativa, centrando-se nas melhores técnicas e habilidades para 

facilitar a participação dos alunos, negligencia os aspectos de justiça social (que deveriam 

estar no horizonte da participação), e por isso Westheimer e Kahne necessitam elaborar uma 

terceira concepção de educação para cidadania, a cidadania orientada para a justiça, que os 

autores diferenciam da concepção participativa nos seguintes termos: 

 
A visão de cidadão orientado para a justiça partilha com a visão de cidadão 
participativo a ênfase no trabalho coletivo relacionado à vida e às questões 
da comunidade. Seu foco na resposta aos problemas sociais e à critica 
estrutural fazem dessa visão algo diferente, contudo, [uma vez que ela] 
procura preparar os alunos para melhorar a sociedade, analisando 
criticamente  e respondendo a questões sociais e de injustiça. (...) Esses 
programas estão menos voltados a enfatizar a necessidade de caridade e 
voluntarismo como fins em si mesmos e mais voltados a ensinar sobre 
movimentos sociais e como efetuar uma transformação sistêmica 
(WESTHEIMER; KAHNE, 2004, apud BIESTA, 2011, p. 29, minha 
tradução)42. 

 

 Para facilitar a compreensão da categorização proposta, e baseados no exemplo de 

Westheimer e Kanhe (2004, apud BIESTA, 2011) poderíamos dizer que enquanto na visão 

participativa, um objetivo da educação para cidadania seria promover a organização dos 

alunos em torno de uma campanha para arrecadar alimentos, dentro de uma visão de educação 

                                                             
41

 “who actively participate in civic affairs and the social life of the community at the local, state, or national 
level. (…) Proponents of this vision emphasize preparing students to engage in collective, community-based 
efforts. Educational programs designed to support the development of participatory citizens focus on teaching 
students how government and community-based organizations work and training them to plan and participate in 
organized efforts to care for people in need or, for example, to guide school policies”. 

42
 The vision of the justice-oriented citizen shares with the vision of participatory citizen an emphasis on 

collective work related to the life and issues of the community. Its focus on responding to social problems and to 
structural critique make it somewhat different, however [as they seek] to prepare students to improve society by 
critically analyzing and addressing social issues and injustices. (…) These programmes are less likely to 
emphasize the need for charity and voluntarism as ends in themselves and more likely to teach about social 
movements and how they affect systemic change.” 
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para a cidadania voltada para a justiça, um objetivo educacional comum seria o de questionar 

por que existem pessoas passando fome e, com base nas descobertas, elaborar propostas de 

ação para enfrentar o problema. Percebemos que as duas visões pressupõem uma agência 

participativa dos alunos, sendo que, na segunda, há um maior comprometimento com a crítica 

social e com mudanças radicais.  

 É importante ressaltar que enquanto a visão de educação para a cidadania do ponto de 

vista desenvolvimentista esteve e está bastante presente nos currículos da educação formal do 

Brasil em tempos recentes, a educação para a cidadania de caráter participativo e crítico se 

manifesta em projetos de educação informal, estando intimamente relacionada com a 

educação crítica e libertadora proposta por Paulo Freire (2005), que defende e encoraja o 

ativismo político como resultado de um processo educacional de qualidade. 

 

 

3.3 A educação para a cidadania sob uma perspectiva de processo e prática do cotidiano 

 

 

Sem desmerecer a importância de outros aspectos da cidadania (os direitos e deveres 

econômicos, políticos e sociais; o multiculturalismo interativo; a mudança social e a luta pela 

justiça), entendemos que nos dias atuais, o conceito de cidadania pode e deve ser estendido a 

uma série de experiências e vivências dos indivíduos. Da mesma forma, a educação para a 

cidadania, além de ser considerada como um processo em permanente construção, deve levar 

em conta que os alunos e alunas são seres em relação contínua uns com os outros e que têm 

compreensões específicas sobre as condições sociais, econômicas, culturais e políticas que 

norteiam suas vidas (BIESTA, 2011). 

Nessa dinâmica, os educandos continuamente têm oportunidades de atribuir 

significados às suas práticas e construir uma compreensão própria do que significa ser um 

cidadão nos âmbitos local e global, a partir de uma postura reflexiva em relação aos contextos 

sociais, políticos e culturais (SMITH; LISTER; MIDDLETON; COX, 2005; BIESTA; 

LAWY; KELLY, 2009). Em outras palavras, esses sujeitos já são cidadãos de fato, o que 

implica dizer que eles são capazes de articular conhecimentos derivados de suas próprias 

experiências de cidadania. 

Segundo Biesta (2011), essa perspectiva tende a ser inclusiva, especialmente se 

comparada a visões de cidadania que valorizam, por exemplo, a inserção socioeconômica do 

indivíduo ou sua dedicação a causas sociais como condições de identificação cidadã. Ao 
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estabelecer condições que deixam à margem uma grande quantidade de pessoas, essas visões 

de cidadania realizam um movimento de exclusão e não valorizam a capacidade de cada ser 

humano tem de responder ao que ele percebe serem “apelos” no campo da cidadania. 

Reconhecer e valorizar a percepção de cada indivíduo no ato de atribuir sentidos à 

cidadania, em nossa concepção, tem muito mais valor do que simplesmente investigar que 

requisitos são estabelecidos pelo sistema para definir quem pode estar do lado de dentro da 

fronteira ou quem é relegado à zona de exclusão como cidadão ou cidadã. Afinal de contas, 

cidadania não é um status a ser conquistado por quem assimila e incorpora em sua prática 

certos padrões de comportamento, mas sim uma forma de ser e estar no mundo que desde 

sempre transparece na existência dos indivíduos. Educar para a cidadania, dessa forma, não 

implica apenas transmitir ao aluno um conjunto de conhecimentos cujo domínio o habilite a 

ser considerado cidadão, mas muito além disso, pode significar: o resgate dos conhecimentos 

cívicos construídos pelo aluno ao longo de sua trajetória de vida, a problematização e a 

discussão do caráter cívico desses conhecimentos, à luz dos princípios de igualdade, liberdade 

e autonomia,  e a negociação de valores éticos e de uma gramática de conduta cidadã que 

possa ser compartilhada por todos e que permita a negociação de aspectos individuais e 

coletivos da subjetividade política. 

Uma das vantagens de se tratar a cidadania como prática do cotidiano consiste na 

flexibilidade que tal aproximação permite (BIESTA, 2011). Primeiramente, há flexibilidade 

em termos de quem pode ser considerado cidadão, como já foi mencionado anteriormente. Em 

segundo lugar, há flexibilidade no que se refere ao objeto da prática cidadã. Em outras 

palavras, a cidadania como prática cotidiana é capaz de acomodar desde demandas ou 

sentidos universais (ou quase), passando por demandas ou sentidos articulados por grupos 

específicos, e chegando até as vivências e sentidos construídos individualmente por cada 

praticante. Essa flexibilidade torna-se importante porque concede aos sujeitos um espaço para 

negociar suas representações de direitos, deveres e justiça através de um processo de 

articulação discursiva em torno a sentidos compartilhados ou, pelo menos, estrategicamente 

aceitáveis pelos diferentes grupos em debate. Afinal de contas, como bem ressaltam Biesta, 

Lawy e Kelly (2009) 
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o aprendizado de cidadania não é somente uma função cognitiva; é muito 
mais um processo que é situado, que é relacional e que está singularmente 
ligado às trajetórias de vida individuais dos jovens  
(...) 
Essa abordagem, como nós argumentaremos, destaca a importância da 
interação entre contextos, relacionamentos e disposições individuais. 
(p.9, minha tradução)43. 

 

 Investigando com profundidade a afirmação acima, podemos compreender o caráter 

situado do aprendizado da cidadania a partir da percepção de quanto os contextos onde ocorre 

essa aprendizagem podem variar, criando ou minando oportunidades para o aluno ser e atuar 

como cidadão (BIESTA et al., 2009). Dentro dessa perspectiva, os mesmos autores propõem 

uma classificação dos vários contextos onde pode ocorrer o aprendizado da cidadania. Há os 

contextos inevitáveis, os contextos obrigatórios, os contextos voluntários e os contextos 

ambíguos. Um exemplo de contexto inevitável fornecido pelos autores é a família ou, pelo 

menos, um arranjo familiar que dê suporte às crianças nos primeiros anos de vida. Esse 

exemplo deve ser questionado tendo em vista a nossa realidade brasileira, em que esse 

contexto inexiste na vida de milhares de crianças. De qualquer forma, a falta desse contexto 

também pode contribuir para a construção do cidadão, pois ele pode refletir criticamente 

sobre todos os direitos de cidadania que lhe foram negados pela ausência do contexto familiar. 

Um contexto obrigatório de aprendizagem da cidadania apontado pelos autores é a 

escola, pois é um espaço que demanda uma frequência obrigatória, não tendo o aluno a 

flexibilidade de escolher se que ou não participar. Também essa obrigatoriedade deve ser 

questionada na situação brasileira, pois não há um controle rígido da permanência dos alunos 

na escola, para não mencionar os muitos alunos que não têm acesso ao sistema educacional. E 

mesmo considerando que todos os alunos freqüentem a escola, isso não quer dizer que eles 

tenham espaço para serem cidadãos nesse ambiente. No máximo eles terão acesso a alguns 

conhecimentos sobre cidadania, que nem sempre refletem as suas necessidades e experiências. 

Os contextos voluntários para a aprendizagem da cidadania são aqueles “onde os 

jovens têm um grau de escolha no que se refere ao seu compromisso e participação” no 

processo de aprendizagem (BIESTA et al., 2009, p.18, minha tradução)44. Nos contextos 

ambíguos, como o trabalho, há uma variação na condição de participação dos jovens. Para 
                                                             
43 “young people’s citizenship learning is not just a cognitive function; it rather is a process that is situated, that 
is relational and that is uniquely linked to young people’s individual life-trajectories” e “This approach, as we 
will argue, highlights the importance of the interplay between contexts, relationships and individual 
dispositions”. 

44 “where young people have a degree of choice in respect of their commitment and participation”. 
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alguns jovens, por exemplo, o trabalho pode ser uma opção pessoal, um ato de voluntariado, 

ou uma necessidade inevitável. 

 A nosso ver, o que a categorização acima permite visualizar é que não existe uma 

restrição da aprendizagem de cidadania a espaços previamente constituídos e pensados para 

esse fim. Na verdade, esse aprendizado perpassa os mais variados espaços de experiência de 

vida dos jovens, sejam essas experiências deliberadamente escolhidas ou impostas por leis, 

obrigações, ou esquemas culturais. Uma percepção apontada pelos autores acima 

mencionados é que nos contextos voluntários, os jovens teriam um espaço maior para 

expressar suas ideias e dar forma a compreensões singulares sobre a cidadania. Já nos 

contextos inevitáveis e obrigatórios, essa capacidade estaria restrita por normas institucionais 

e padrões culturais de comportamento. 

 Passando à análise do componente relacional da aprendizagem da cidadania dentro da 

perspectiva de processo e prática do cotidiano, Biesta et. al. (2009) apontam que além dos 

contextos interferirem nas construções acerca da cidadania construídas pelos alunos, também 

os relacionamentos desempenham um papel importante. De fato, eu também defendo que, 

mesmo que haja restrições a posturas cidadãs dentro de certos contextos institucionais, o 

estabelecimento de relações de amizade, cooperação, diálogo ou conflito entre sujeitos, dentro 

e fora do contexto institucional, permite a elaboração de leituras da realidade e de 

possibilidades de ação cidadã que diferem, e até vão além daquelas valorizadas nos discursos 

institucionais. Por isso, a interação se torna tão importante na formação do cidadão. 

 Ao analisarmos por fim a influência das disposições individuais na construção dos 

significados de cidadania pelos alunos, identificamos que cada aluno ou aluna tem uma 

maneira peculiar de se colocar no contexto em que está inserido (a) e de se aproximar das 

pessoas com as quais se relaciona. Isso pode ser explicado pela bagagem de experiência que 

esses alunos acumulam ao longo de suas vidas e pelo impacto dos relacionamentos por eles 

vivenciados, fatores que geram sentidos que vão servir de referência na construção de novas 

experiências. Com Biesta et. al. (2009), argumentamos que é na confluência de contextos, 

relacionamentos e disposições que os alunos têm a possibilidade de construir sentidos para a 

cidadania de forma cotidiana, e em situações que se dão para além do ambiente escolar. Esse 

é um aspecto importante a ser considerado na educação para a cidadania, embora não seja o 

único que se deva analisar, fato que os autores bem expressam na seguinte passagem: 
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Entender o aprendizado de cidadania dos jovens na vida cotidiana em termos 
da interação entre contextos relacionamentos e disposições não é, 
obviamente, tudo que há para dizer sobre esses processos de aprendizagem. 
Nós realmente queremos defender, entretanto, que a utilização dessa “lente” 
é uma maneira útil de capturar tanto a natureza disseminada como a natureza 
indefinida de tais processos de aprendizagem e, dessa forma, pode não 
apenas nos ajudar a entender as complexidades do aprendizado de cidadania 
na vida cotidiana, mas também fornecer caminhos para o apoio e a melhoria 
desses processos (BIESTA et al. , 2009, p. 20, minha tradução)45. 

 

Na mesma linha de argumentação, é preciso se entender que o foco da investigação 

sobre a educação para a cidadania não pode estar tão somente na forma como a cidadania é 

ensinada nos contextos educacionais, mas também nas maneiras como os significados sobre 

cidadania são construídos ou aprendidos pelos jovens, no espaço escolar e nas múltiplas 

situações por eles vivenciadas. 

 O deslocamento do olhar das condições de ensino para os contextos de aprendizagem 

conduz a um reposicionamento dos alunos e alunas como sujeitos do processo educativo, 

capazes de gerenciar os conhecimentos dos fatos da vida pública bem como de traduzir as 

questões privadas em termos de demandas coletivas (BIESTA, 2011), dentro ou para além do 

contexto escolar.  Em outras palavras, não se trata de apenas de otimizar os currículos, 

recursos, métodos e formação docente para se garantir a formação de um cidadão de atuação 

significativa em uma sociedade democrática. Mais do que isso, é preciso investir nas 

condições que tornam acessíveis aos alunos a prática informada, consciente e autônoma de 

valores democráticos e garantir que esses espaços de prática forneçam opções e instrumentos 

de ação para que os alunos atuem na construção de uma sociedade mais justa, mesmo que isso 

signifique ir de encontro a normas sociais culturalmente estabelecidas. Tais condições, como 

ressalta Biesta (2011), abrangem “tanto as condições materiais básicas das vidas das pessoas 

como os recursos materiais, sociais e simbólicos mais amplos que são necessários para a 

participação e ação democrática” (p.85, minha tradução).46 

É razoável, dentro dessa perspectiva que a mudança nos currículos para promover um 

melhor aprendizado sobre cidadania seja acompanhada de uma crescente abertura social à 
                                                             
45 “To understand young people’s citizenship learning in everyday life in terms of the interplay between 
contexts, relationships and dispositions is, of course, not all there is to say about these learning processes. We do 
wish to contend, however, that using this ‘lens’ is a helpful way to capture both the pervasive and elusive nature 
of such learning processes and, in this way, cannot only help us to better understand the complexities of 
citizenship learning in everyday life, but also provides avenues for the support and improvement of these 
learning processes”. 

46 “the basic material conditions of people’s lives and the wider material, social and symbolic resources needed 
for democratic participation and action”.  
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intervenção política dos jovens, seja através da valorização do que eles têm a opinar, 

protestar, questionar nos espaços públicos, seja através da garantia de espaços de 

representação específicos para esses jovens nas instituições de debate e deliberação do 

governo e da sociedade civil. Para Biesta et al . (2009), 

  
qualquer tentativa de aperfeiçoar a cidadania entre as pessoas jovens deveria 
começar com a melhoria da qualidade democrática das comunidades e 
práticas que constituem as vidas das pessoas. Afinal de contas, é a qualidade 
da condição real de cidadania das pessoas jovens – por exemplo, as 
oportunidades de participação e engajamento – que é de crucial importância 
para a ação, a vivência e a aprendizagem democrática. Para a educação para 
a cidadania, uma das mais importantes implicações de nossa abordagem tem 
a ver com a interação entre a aprendizagem de cidadania dentro e fora do 
currículo formal de cidadania.  É provável que a educação para a cidadania 
se beneficie mais em situações onde há uma sinergia entre o currículo oficial 
e as “lições” cotidianas de cidadania (p.20, minha tradução)47. 

 

 Em um texto mais recente, Biesta propõe que a aprendizagem cívica dentro da 

perspectiva de processo e prática do cotidiano adquire um caráter não linear, recursivo e 

cumulativo (BIESTA, 2011, p.86). Entendemos o caráter não linear da aprendizagem cívica 

como o fato dela se desenrolar em múltiplas dimensões e espaços ao mesmo tempo e envolver 

experiências democráticas negativas e positivas, ou seja, que tanto restringem como 

promovem a atuação cidadã ao longo do tempo, em um movimento que progride através de 

idas e vindas, de avanços e retrocessos. Isso conduz à segunda característica apontada pelo 

autor, a recursividade, que consiste em entender que os significados atribuídos à cidadania 

não são um mero resultado de experiências democráticas ou cívicas do cotidiano, mas 

também repercutem nessas experiências e nas identificações cidadãs permanentemente 

elaboradas pelos jovens sujeitos. Finalmente, o caráter cumulativo da aprendizagem cívica 

implica que qualquer experiência vivida pelo sujeito no campo da cidadania fica para sempre 

registrada em sua memória e certamente influenciará situações de aprendizagem no futuro. 

 Alguns dos recursos de que uma aprendizagem cívica dessa natureza deveria lançar 

mão são sugeridos por Ruitenberg (2010) e envolvem o exame de formas concretas de 

trabalhar em favor de uma ordem social mais justa, a percepção das demandas políticas 

                                                             
47 “any attempt to improve young people’s citizenship should start with the improvement of the democratic 
quality of the communities and practices that make up people’s lives. It is, after all, the quality of the actual 
condition of young people’s citizenship – i.e. the opportunities for participation and engagement – that is of 
crucial importance for democratic action, being and learning. For citizenship education one of the most 
important implications of our approach has to do with the interaction between citizenship learning inside and 
outside of the formal citizenship curriculum. It is likely that citizenship education will benefit most in those 
situations where there is a synergy between the official curriculum and the everyday ‘lessons’ in citizenship”. 
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articuladas por diferentes grupos e a criação de um “espaço para os alunos reivindicarem a 

voz para identificar e articular uma demanda social, e assim tornarem-se sujeitos políticos ao 

invés de permanecerem objetos da ordem social existente” (p.379, minha tradução)48. 

 As principais abordagens para se trabalhar a cidadania do ponto de vista educacional 

na atualidade aqui apresentadas servirão de base para a análise dos sentidos de cidadania que 

estão sendo valorizados nos discursos hegemônicos que permeiam a política curricular do 

ensino médio no Brasil, seja do ponto de vista dos alunos, dos docentes ou dos documentos 

oficiais e subsidiarão as reflexões sobre que tipo de cidadão essa política educacional está 

contribuindo para formar. 

 No entanto, para se chegar ao entendimento dos significados de cidadania que 

predominam nos discursos que serão objeto de investigação, é preciso clarificar os 

referenciais epistemológicos dessa análise discursiva, que como já afirmamos, tem como base 

a Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe (1985). No capítulo seguinte, aprofundaremos os 

principais conceitos dessa teoria que serão utilizados ao longo das análises desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 “there should be room for students to claim the voice to name and articulate a social demand, and thus to 
become political subjects rather than remaining objects of the existing social order”. 
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4 POSICIONAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS NORTEADORES DA PESQUISA E 

PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao longo do século XX, percebe-se no mundo ocidental um movimento de 

valorização da linguagem como forma de ação no mundo e elemento estruturador da 

realidade; tal processo é usualmente denominado de “virada linguística”. Essa nova forma de 

entendimento da realidade repercute na centralidade que a categoria discurso adquire como 

instrumento de análise dos mais variados fenômenos sociais. 

De fato, várias correntes teóricas e epistemológicas articulam-se tendo como ponto 

central o discurso, dentre as quais destacamos as mais variadas formas de análise de discurso 

da atualidade e uma proposta teórica mais recente, a Teoria do Discurso (TD), que tem como 

referências teóricas Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985/1987). 

Dentro do referencial dessa teoria, o discurso é compreendido como um sistema 

“mais ou menos sedimentado de regras, normas e diferenças significantes que é produzido no 

interior e através de lutas políticas e fornece um horizonte contingente para a construção de 

qualquer sujeito, objeto ou ação significativa” (TORFING, 2011, p.1, minha tradução)49. O 

objetivo de pesquisas orientadas por essa perspectiva seria, nesse sentido, entender que 

condições discursivas e que relações de poder possibilitam a configuração de certos 

fenômenos sociais e quais as implicações da existência de tais redes discursivas na formação 

das identidades dos sujeitos e da emergência de significados específicos nos fenômenos 

estudados. Nesse entendimento, a categoria cidadania do ponto de vista dessa pesquisa, seria 

investigada no tocante à maneira como é construída dentro de domínios discursivos 

específicos e às repercussões que essas construções teriam na configuração de um projeto de 

sociedade. 

No campo da pesquisa educacional, e mais precisamente na área de estudos sobre o 

currículo no Brasil, observa-se uma tendência recente à utilização de teorias centradas no 

discurso para a investigação de políticas de currículo. Conforme aponta Lopes (2006), 

considerar as políticas de currículo como discurso significa reconhecer que elas constituem 

“uma produção de múltiplos contextos sempre produzindo novos sentidos e significados para 

as decisões curriculares nas instituições escolares” (p.39). Nessa perspectiva, a política 

curricular não consiste simplesmente em um conjunto de prescrições impostas pelo Estado, 
                                                             
49  “as a more or less sedimented system of rules, norms and significant differences that is produced in and 
through political struggles and provides a contingent horizon for the construction of any meaningful subject, 
object or action”. 
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mas ela deve ser entendida como um conjunto de discursos globais e locais que se entrelaçam 

para produzir significados mais ou menos hegemonizados. Tais significados estão em 

constante movimento e essa circularidade de interpretação representa a dinâmica de 

assimilação, transformação, recriação que existe entre os âmbitos local/global (ou 

global/local). É nesse sentido que a presente pesquisa se dirige a diferentes discursos e 

sujeitos envolvidos na construção do discurso curricular, entendendo que o que conta como 

currículo não teria uma origem pré-fixada em nenhum grupo social específico, mas se 

constitui no próprio momento de articulação dos discursos. Nesse momento, emergem 

relações de poder contingentes através dos efeitos de deslocamento que hierarquizam 

significados, dando-lhes maior ou menor ênfase, ao mesmo tempo em que excluem 

possibilidades de significação (LOPES, 2012).  

Iniciaremos a demarcação de nossa abordagem metodológica discursiva a partir de 

uma visão abrangente da noção de discurso que norteia as teorizações de Laclau e Mouffe e 

que nos é fornecida por Howarth (2000): 

 
Nós utilizamos discurso ou discursos para nos referirmos a sistemas de 
práticas significativas que formam as identidades de sujeitos e objetos. Nesse 
nível mais baixo de abstração, discursos são sistemas concretos de práticas e 
relações sociais que são intrinsecamente políticas, uma vez que sua formação 
é um ato de instituição radical, que envolve a construção de antagonismos e 
o delineamento de fronteiras políticas entre “os que estão dentro” e “os que 
estão fora”. Além disso, dessa maneira, eles sempre envolvem o exercício de 
poder, uma vez que sua constituição envolve a exclusão de certas 
possibilidades e a consequente estruturação das relações sociais entre 
agentes sociais diferentes. Ademais, discursos são construções contingentes 
e históricas, que estão sempre vulneráveis àquelas forças políticas excluídas 
na sua produção, assim como aos efeitos de deslocamento de eventos que 
estão para além do seu controle (p.5, minha tradução)50. 

 

No conceito acima, destacamos a referência ao discurso como sistemas de práticas 

que se constituem de forma aberta e contingente, pois estão inscritos em uma arena de lutas e 

de relações de poder em constante transformação identitária, de forma que os significados 

jamais conseguem ser fixados de forma definitiva.  Outro traço relevante do discurso 

                                                             
50“We take discourse or discourses to refer to systems of meaningful practices that form the identities of subjects 
and objects. At this lower level of abstraction, discourses are concrete systems of social relations and practices 
that are intrinsically political, as their formation is an act of radical institution, which involves the construction of 
antagonisms and the drawing of political frontiers between ‘insiders’ and ‘outsiders’. In addition, therefore, they 
always involve the exercise of power, as their constitution involves the exclusion of certain possibilities and a 
consequent structuring of the relations between different social agents. Moreover, discourses are contingent and 
historical constructions, which are always vulnerable to those political forces excluded in their production, as 
well as the dislocatory effects of events beyond their control”. 
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apontado na citação acima é sua natureza política. Aqui, cabe apontar que na TD, as 

dimensões do político e da política apresentam-se constitutivamente imbricadas e norteiam a 

configuração das articulações discursivas e sociais. Conforme nos demonstra Chantal Mouffe 

(2005, apud MENDONÇA, 2009), enquanto a política diz respeito a “uma série de práticas e 

instituições através das quais uma ordem é criada, organizando a coexistência humana no 

contexto de conflitualidade”, o político refere-se à “dimensão do antagonismo” que aparece 

como “constitutiva das sociedades humanas” (p.160-161) e que se revela no fato de essas 

sociedades se articularem na negociação de demandas e identidades permanentemente em 

conflito e em luta pelo poder. A política, dessa forma, seria um canal de expressão do 

“político” e o discurso é o meio através do qual essas duas dimensões emergem no tecido 

social. 

Para dar um exemplo e facilitar essa visão inicial, tomemos a categoria cidadania, 

que é o objeto desse estudo. Existem uma variedade de práticas significativas em torno dessa 

categoria, e essas práticas se apoiam em um conjunto de relações sociais que as organizam. A 

escolha por determinadas configurações de sentido em torno da cidadania pressupõe o 

exercício de poder por parte de alguns sujeitos atuantes em determinada ordem social, pois tal 

escolha implica em reprimir os sentidos que serão excluídos – é nesse sentido que a 

configuração de um discurso é um ato político. Contudo, tal escolha, ao excluir determinadas 

possibilidades, coloca-se em uma situação de vulnerabilidade, uma vez que aqueles sentidos 

excluídos a qualquer instante podem ser utilizados por discursos de outros sujeitos coletivos 

(ou individuais) para desafiar os sentidos hegemônicos vigentes, o que traduz uma relação 

política de antagonismo. Ao mesmo tempo, como a estrutura social é sempre algo em 

movimento, e assim, nunca idêntica a ela mesma, não é possível uma fixação total de 

sentidos. Não se pode deixar de mencionar que a emergência de circunstâncias novas no 

social demanda uma constante reorganização discursiva em torno de significados, que para 

aquela nova circunstância e organização de demandas, pareçam mais favoráveis. 

Essa ideia é sugerida por Laclau e Mouffe quando afirmam que o discurso deve ser 

entendido como “a totalidade estruturada decorrente da prática articulatória” (1985/1987, 

p.176-177)51 e que se consubstancia através de formações discursivas. O efeito de totalidade 

de uma formação discursiva, assim, é meramente contingente e o que essa contingência 

significa é que a essência dos objetos não implica a sua existência, ou em outras palavras, que 

“as condições de existência de uma entidade são exteriores à mesma” (LACLAU, 1993, p.36, 

                                                             
51 “A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso” 
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minha tradução, grifo do autor)52. O caráter de contingência do discurso é percebido na TD 

com referência a duas categorias importantes: o antagonismo, conceito que já começamos a 

delinear anteriormente, e o deslocamento. Partindo do âmbito estritamente linguístico, explico 

algumas categorias da TD que facilitam a compreensão do que seriam as dimensões de 

deslocamento e de antagonismo do discurso. 

Para Laclau e Mouffe, é a partir do discurso que os objetos da realidade ganham 

sentido. Por mais que certos fenômenos não dependam de um trabalho discursivo para 

acontecerem, sua enunciação e consequentemente sua inserção em uma cadeia de significados 

só acontece através do discurso (JARDIM PINTO, 1999). De fato, o que se percebe em 

diferentes sociedades é uma luta entre discursos que se referem a um mesmo significante, 

onde cada grupo intenta fixar o sentido que considera mais válido. Nesse esforço para se 

chegar a uma construção de sentidos, Laclau e Mouffe distinguem três noções: elemento, 

momento e prática articulatória.  

No campo da discursividade, que é o espaço onde ocorrem as disputas discursivas 

(MENDONÇA, 2007), existem certos significantes diferenciais que não estão 

discursivamente articulados, sendo chamados de elementos. Utilizando a terminologia 

linguística de Saussure53, eles podem ser compreendidos como significantes que ainda não 

tiveram o seu significado fixado, e que, portanto, apresentam uma polissemia, ou seja, uma 

pluralidade de significados em potencial (PHILLIPS; JORGENSEN, 2002). 

 Por outro lado, quando as posições diferenciais entre significantes aparecem 

articuladas dentro de um discurso, elas passam a se chamar momentos (LACLAU e 

MOUFFE, 1985/1987). O que acontece, então, é que ao penetrarem na cadeia discursiva 

através da prática articulatória, os elementos têm a sua identidade modificada e passam a 

constituir momentos de uma formação discursiva. Para clarificar tais conceitos dentro do 

paradigma estruturalista de Saussure, momentos seriam signos dentro de um determinado 

domínio discursivo que se constituem como tal em virtude de relações de diferença que 

estabelecem entre si (PHILLIPS; JORGENSEN, 2002). Esta fixação de sentidos em torno de 

                                                             
52 “Las condiciones de existência de uma entidad son exteriores a La misma”. 

53
  Para Saussure (2001, p. 80-1), “o signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces”, é ainda “a 

combinação do conceito e da imagem acústica”. Nessa perspectiva, o significante é a apresentação física do 
signo, de forma sonora e/ou imagética, enquanto o significado é o conceito que permite a formação da imagem 
na mente de um indivíduo quando ele entra em contato com o significante. Para esse autor, não é possível 
admitir a existência do significante sem o significado e vice-versa. 
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certos significantes para constituir o signo torna-se possível, na Teoria do Discurso, no 

contexto de uma clausura temporária e contingente, uma vez que nessa teoria, qualquer 

processo de significação é precário, pois não pode ser compreendido de forma fixa ou 

absoluta. É sempre uma significação relacional, aberta e assim sujeita a constantes 

modificações, resultado de uma fixação de sentidos parcial ou de uma luta contínua para 

transformar elementos em momentos (LACLAU; MOUFFE, 1985/1987). 

No processo de construção de significados de um domínio discursivo, a fixação 

parcial de sentidos ocorre ao redor de um significante privilegiado, o ponto nodal. Este seria 

um signo que tem o poder de organizar, ordenar e cristalizar em torno de si uma série de 

significantes relacionados. No exemplo dado por Phillips e Jorgensen (2002), o corpo, dentro 

de um discurso médico, por exemplo, pode assumir o papel de ponto nodal, pois palavras 

como “sintomas”, “tecidos”, “tratamento” adquirem um sentido específico em relação ao 

significante “corpo”. 

 A articulação dos signos de um discurso em torno de um ponto nodal dentro de uma 

dada formação discursiva deriva de prática articulatória entre os diversos sujeitos (individuais 

ou coletivos) envolvidos no processo e que agem na e através da linguagem. A articulação é 

definida, nesse contexto, como “toda prática que estabelece uma relação tal entre elementos 

que as identidades dos mesmos resultam modificadas como resultado dessa prática” 

(LACLAU; MOUFFE, 1985/1987, p.176)54. No plano linguístico, um bom exemplo dos 

efeitos de uma pratica articulatória nos é dado mais uma vez por Phillips e Jorgensen (2002) 

através da referência à articulação “corpo e alma”. De forma isolada, esses dois significantes 

apresentam uma variedade de possibilidades de significação. Ao serem articulados na referida 

expressão, os mesmos significantes, se por um lado perdem parte de sua significação em um 

contexto isolado, por outro passam a evocar um campo discursivo específico, que é o discurso 

religioso. 

Dessa maneira, para Laclau e Mouffe, a sociedade como uma entidade objetiva, que 

segue a mesma lógica linguística acima apresentada, nunca adquire um significado completo. 

Isso porque na estruturação dos elementos que compõem o tecido social, não há uma 

correspondência exata entre signos e sentidos; há sempre possibilidades de atribuição de 

significados que excedem o que uma formação discursiva pode abarcar. Por exemplo, no caso 

desse estudo, o termo cidadania, em determinada formação social pode ser atrelado a uma 

                                                             
54

  “toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada 
como resultado de esa práctica”. 
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séria de sentidos, mas nunca terá suas possibilidades de significação esgotadas, de forma que 

sempre haverá um desnível ou uma não coincidência presente na compreensão desse termo. 

Em outras palavras, seu sentido estará sempre em movimento, em construção, o que marca 

uma condição constitutiva de deslocamento. 

 Tal deslocamento, por outro lado, é o que permite a formação de cadeias de 

equivalência entre grupos que, a despeito de terem demandas diferentes, precisam constituir 

provisoriamente uma formação hegemônica para fazer frente aos elementos de um “exterior” 

diante do qual tais grupos partilham uma relação antagônica. A prática articulatória, nesse 

sentido, configura-se como um instrumento de alinhamento de grupos com interesses distintos 

em torno de um significante capaz de representar (mesmo que de forma não positiva) algum 

interesse que esses grupos partilham. De novo, referindo-se à cidadania, sujeitos com 

compreensões diferentes dessa categoria podem se organizar em uma cadeia articulatória para 

fazer frente, por exemplo, a uma situação de negação de direitos sociais básicos. 

A constituição de uma cadeia de equivalência entre diversos atores sociais, por outro 

lado, exclui uma série de possibilidades de significações. Esses elementos excluídos irão 

constituir o que Laclau e Mouffe chamam de campo da discursividade (LACLAU; MOUFFE, 

1985/1987). O campo da discursividade seria “um reservatório de ‘excessos de significado’ 

produzidos pela prática articulatória - isto é, os significados que cada signo tem, ou teve, em 

outros discursos, mas que são excluídos por um discurso específico, de forma a criar uma 

unidade de sentido” (PHILLIPS; JORGENSEN, 2002, p.27, minha tradução)55. Assim, a 

expressão “corpo e alma” acima mencionada, ao evocar um domínio do discurso religioso, 

exclui uma série de outras possibilidades de significação que poderiam ser atribuídas a esses 

termos de forma isolada ou se usados em outro contexto e formações discursivas. Os sentidos 

que ficam dispersos no campo da discursividade e, assim, fora de um domínio discursivo 

específico, representam uma constante ameaça àquele campo de sentidos parcialmente e 

precariamente constituído.  Eles revelam o caráter antagônico do social. 

O antagonismo, conforme Laclau e Mouffe, constitui “um tipo de relação em que a 

presença do ‘Outro’ impede que eu seja totalmente eu mesmo (a)” (DYRBERG, 2004, p.245, 

minha tradução)56. No campo dos significados atribuídos ao significante cidadania, por 

                                                             
55  “a reservoir for the ‘surplus of meaning’ produced by the articulatory practice – that is, the meanings that each 
sign has, or has had, in other discourses, but which are excluded by the specific discourse in order to create a 
unity of meaning”. 

56 “a type of relation where the presence of the “Other” prevents me from being totally myself”. 
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exemplo, verifica-se uma relação antagônica entre sentidos relacionados à garantia de direitos 

básicos, igualdade, justiça social (que estariam relacionados à cidadania), e significados do 

campo da desigualdade, do autoritarismo, da privação de direitos, constituindo-se um campo 

de relações discursivas antagônicas entre esses diversos sentidos circulantes no campo da 

discursividade. Nesse processo, as identidades do “eu” e a do “Outro” não têm uma dimensão 

positiva, mas são construídas a partir de uma relação de negatividade. Em outras palavras, os 

antagonismos sociais ocorrem quando existe um fracasso mútuo na constituição das 

identidades tanto das forças antagonizantes como das forças que são antagonizadas. Assim, 

nem o discurso que valoriza os sentidos hegemônicos de cidadania conseguem dominar todo 

o campo do social, nem aqueles aspectos que se configuram como a negação da cidadania 

conseguem ser extintos. Assim, cada um deles mantém a sua identidade, ainda que 

parcialmente “fracassada”. A relação de antagonismo conduz ao movimento de articulação de 

forças sociais para constituir formações hegemônicas que possam fazer frente àqueles 

sentidos que não são desejáveis. Os limites entre as forças antagonizantes são produzidos pela 

fixação provisória de fronteiras que definem uma área de exclusão para as identidades sociais 

consideradas ameaçadoras a determinada ordem social. Note-se, no entanto que esse “exterior 

constitutivo” do tecido social sofre um processo contínuo de dissolução e reconstituição em 

virtude dos processos de deslocamento e rearticulações de sentidos e demandas.  

O “exterior constitutivo” representa uma ameaça à ordem social estabelecida porque, 

em certos contextos, pode desafiar os sentidos hegemônicos vigentes, desestabilizando 

significados há muito tempo cristalizados e “forçando” sua entrada na cadeia de sentidos 

equivalentes. É nesse sentido que Laclau afirma que o antagonismo é o limite de toda a 

objetividade do social (LACLAU, 1993). Trata-se de “um ‘exterior’ que bloqueia a 

identidade do ‘interior’ (e que por sua vez, é, entretanto, a condição de sua constituição)” 

(p.34)57. 

 Os processos de deslocamento e antagonismo acima descritos ocorrem devido à 

natureza polissêmica do signo linguístico, que permite a realização de operações retóricas de 

natureza metafórica, metonímica e catacrética, e que serão essenciais na produção dos efeitos 

de deslocamento de sentidos, como veremos a seguir. São efeitos que se situam em um espaço 

de lutas, onde uma diversidade de sujeitos (individuais e coletivos) disputam os domínios 

                                                             
57 “Es un “exterior” que bloquea la identidad del “interior” (y que es a la vez, sin embargo, la condición de su 
constitución)” (Grifo do autor no texto original). 
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discursivos que serão hegemonizados, os signos que devem valorizados e os sentidos que é 

interessante tornar dominantes. 

Ao utilizarmos a lógica do discurso tal como se apresenta no campo estritamente 

linguístico para compreendermos os processos de significação no campo social, percebemos 

uma grande adequação das categorias da TD para uma compreensão mais ampla dos 

fenômenos político-sociais. De fato, a sociedade atual, é marcada pela fluidez de demandas 

por parte de diferentes grupos sociais no desenvolvimento histórico e em espaços distintos. 

Isso faz com que exista uma gama de intencionalidades e de possibilidades de atribuir 

significados aos fenômenos, de forma que se torna mais adequado entender os processos de 

fixação de sentido como algo em permanente construção e desconstrução, expressando uma 

dimensão de transitoriedade e movimento. Tal precariedade na fixação de sentidos reflete a 

natureza deslocada do tecido social onde sujeitos individuais e/ou coletivos se articulam e 

conseguem de forma contigente efetuar fixações parciais ou suturas provisórias através de 

processos de identificação.  

A intencionalidade de revelar as lutas discursivas, os interesses em jogo, o uso 

estratégico e intencional da linguagem como forma de exercício de poder traduzem o caráter 

desconstrucionista da Teoria do Discurso. Além disso, a relação da TD com a teoria 

desconstrucionista, que tem em Derrida (1978) um dos mais eminentes representantes, se 

manifesta na postura de ir além das estruturas binárias que marcam a compreensão da 

linguagem dentro de uma perspectiva puramente estruturalista, para expor toda a hierarquia de 

sentidos a que os binarismos e oposições conduzem como forma de interpretação do real. 

Com base na Desconstrução, a TD trabalha a noção de indecidibilidade, para definir a 

natureza do espaço onde as decisões políticas são tomadas pelos sujeitos em um dado 

contexto social. Em outras palavras, as opções dos sujeitos por determinados sentidos e 

formas de representação são imprevisíveis, pois dependem das práticas articulatórias que 

venham a ocorrer no momento mesmo em que as decisões são tomadas, e que são voltadas 

para alcançar uma situação de hegemonia. 

Para entender a categoria hegemonia na TD, nos referimos à teorização de Howarth 

(2004), que identifica três modelos que se destacam na elaboração teórica de Laclau sobre 

hegemonia. Nas primeiras obras, baseando-se nas ideias de Gramsci e Althusser, Laclau 

apresenta a hegemonia como a articulação de elementos e práticas por “classes sociais 
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fundamentais” (p.258, minha tradução)58 em torno de projetos de sociedade que competem 

entre si e que estariam ligados a interesses de classe específicos.  

O segundo modelo de hegemonia é apresentado por Laclau e Mouffe em Hegemonia e 

Estratégia Socialista (1985/1987). É uma teorização mais complexa, pois parte da natureza 

contingente e negociável que caracteriza as identidades de um ponto de vista pós-estrutural e 

da dimensão de abertura das relações sociais que torna possível constantes práticas 

(re)articulatórias. Nesse contexto, algumas condições para a ocorrência de práticas 

hegemônicas são apresentadas por Howarth (2004). Primeiramente, deve existe um campo de 

identidades sobredeterminadas, ou seja, que podem ter a influência de uma multiplicidade de 

aspectos simbólicos na sua constituição, e que existem ou são interpeladas em um contexto 

onde projetos políticos diversificados lutam para fixar discursos. Essa diversidade de 

discursos conduz à configuração de forças e relações políticas antagônicas, mas que são 

divididas por fronteiras instáveis, que estão em permanente construção/desconstrução. Tal 

processo resulta da contingência de certos elementos discursivos, que na verdade, podem ser 

apropriados e utilizados no discurso de projetos políticos tidos como opostos. O objetivo 

último de cada um desses projetos políticos seria, segundo Howarth “construir e estabilizar 

sistemas de significados ou ‘formações hegemônicas’ que, em um nível societal, são 

organizadas em torno da articulação de pontos nodais” (p.259, minha tradução)59. A noção de 

ponto nodal, que discuti anteriormente, se configura como essencial nessa pesquisa, na 

medida em que entendo a cidadania como um importante ponto nodal do espaço escolar e do 

tecido social em geral, que vai nortear a formação de discursos hegemônicos distintos. 

No terceiro modelo de hegemonia identificado por Howarth, Laclau se dedica a 

oferecer uma visão mais acurada da noção de antagonismo para responder às críticas a esse 

conceito. Para Zizek (1990, apud Howarth, 2004) as principais críticas eram que o conceito de 

antagonismo de Laclau e Mouffe estaria baseado numa visão muito objetivista do social e 

numa percepção dos agentes sociais com identidades e interesses plenamente constituídos, o 

que não corresponderia à realidade dos fatos. Para resolver esse problema, Laclau explica que 

as relações antagônicas e hegemônicas aparecem não como uma força política constituída 

previamente ao momento do político e cujos objetivos e demandas sejam pré-determinadas, 

fixas e orientadas para um fim previsível. Pelo contrário, o antagonismo e a hegemonia 

                                                             
58 “fundamental social classes”. 

59“ to construct and stabilize systems of meanings or ‘hegemonic formations’ which, on a societal level, are 
organized around the articulation of nodal points” (Grifo do autor no texto original). 
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aparecem no momento do jogo entre os eixos da diferença e da equivalência, onde fica 

patente a cisão dos sujeitos coletivos e a negociação de demandas e sentidos em um terreno de 

indecidibilidade. Isso quer dizer que não é possível pré-determinar como se darão as 

articulações e que sentidos serão priorizados e excluídos, a não ser no próprio campo do 

político. 

A noção de cisão utilizada por Laclau deriva da teoria da subjetividade de Lacan, para 

quem todo sujeito é “inerentemente e ontologicamente cindido” e marcado por uma falta 

constitutiva, ou uma “hiância” representada pela perda de uma ilusória unidade primeira desse 

sujeito “a qual vem a ser preenchida, tentativa, precária e parcialmente, pelos múltiplos 

objetos de desejo” (BURITY, 1998, p.8). Os múltiplos objetos de desejo vão constituir 

precariamente um sujeito cindido em múltiplas identificações. Nas palavras de Howarth 

(2004), a falta que é uma marca do sujeito e das estruturas falidas em que o mesmo se 

encontra,  

 
 é ontológica, primeiro, porque nós somente podemos nos tornar sujeitos nos 
identificando com um sistema de significantes externo  e essencialmente 
alheio a nós, que nunca nos representa de forma adequada, segundo, porque 
os significantes com os quais nós nos identificamos na ordem simbólica são 
sempre incompletos, marcados como eles o são por um exterior ou ‘real’ que 
sempre lhes escapa (p.260, minha tradução)60. 

 

Nos momentos de crise, segundo Laclau (1993), tende a haver uma desestabilização 

das ordens simbólicas e ocorrem os efeitos de deslocamento, através dos quais as 

subjetividades políticas emergem nos espaços das estruturas deslocadas e tomam decisões 

políticas com o objetivo de reconstituir as ordens deslocadas e propor a constituição de novas 

hegemonias (HOWARTH, 2004). 

 Mendonça e Rodrigues (2008) também reiteram que a ideia de hegemonia de Laclau 

responde à necessidade de responder à falta constitutiva da identidade. Assim, a hegemonia 

visaria à preencher uma ausência de plenitude que marca a constituição do sujeito, sendo que 

tal empreitada é sempre ineficaz, devido à pluralidade de demandas e do aspecto limitado das 

demandas atendidas em cada configuração hegemônica.  

Tal afirmação, é preciso deixar claro, não significa que a hegemonia seja um elemento 

de esfacelamento do social, como se ela impedisse um movimento de coesão e sugerisse uma 

                                                             
60 “This lack is ontological, first, because we can only become subjects by identifying with an external and 
essentially alien system of signifiers which can never represent us adequately and, secondly, because the 
signifiers with which we identify in the symbolic order are always incomplete, marked as they are by an outside 
or ‘real’ that always escapes them” 
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situação de caos constante. O que a noção de hegemonia de Laclau descreve, e ao mesmo 

tempo sugere, é que o movimento das sociedades contemporâneas é voltado para uma 

multiplicação de demandas e interesses, cuja dinâmica não pode ser acompanhada senão com 

base em instrumentos conceituais que consigam captar de que forma essas demandas e 

interesses se expressam e se relacionam. Ademais, ela nos abre a possibilidade de que, à 

medida que novas demandas venham a ser constituídas e articuladas por atores sociais, elas 

possam ser negociadas em torno a projetos políticos cada vez mais democratizantes, e capazes 

de provocar transformações radicais na sociedade. 

 Como já mencionado anteriormente, a configuração de formações hegemônicas, do 

ponto de vista do discurso, se faz através da identificação de pontos nodais. O ponto nodal ou 

os pontos nodais se referem a significantes que teriam a função de organizar em torno de si 

uma série de sentidos cuja articulação configuraria uma dada formação discursiva. A questão 

que se coloca é que tipo de elemento poderia funcionar como ponto nodal? De acordo com 

Phillips e Jorgensen (2002), Laclau aprofunda a noção de ponto nodal a partir da categoria 

significante flutuante. Os significantes flutuantes seriam elementos particularmente adequados 

para servirem de superfície de inscrição de uma gama de significados e isso se ocorre, para 

Laclau (2011b) porque tais elementos são capazes de “significar a falta (a plenitude ausente 

no interior da estrutura)” (p.143). 

Vamos a um exemplo. Quando se diz que um dos objetivos da educação brasileira é 

educar para a cidadania, o significante “cidadania” representa “algo a ser atingido” ou “que 

não existe efetivamente, mas é o nome de uma plenitude ausente” (p.143). Isso quer dizer que 

em diferentes formações discursivas, de grupos políticos distintos, a cidadania pode ser 

reinscrita como objeto do discurso, e a ela será atribuído um conteúdo concreto, através de um 

processo de significação. No entanto, seu significado não será esgotado totalmente em 

nenhum dos discursos onde esse significante for retomado. Assim, cidadania “é um 

significante flutuante porque seus significados só são fixados pelos conteúdos concretos 

dados pelas forças antagônicas” de um determinado contexto social (LACLAU, 2011, p.143). 

Tendo em vista a possibilidade de sentidos distintos atribuídos a um mesmo 

significante, que movimentos retóricos poderiam possibilitar uma articulação entre grupos 

políticos em torno de um mesmo ponto nodal ou significante flutuante? Aqui, Laclau nos 

oferece algumas opções, sendo que todas elas passam pelo entendimento de que mais do que 
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flutuante, o significante que serve como ponto nodal em determinada estrutura61, deve ter o 

caráter potencial de significante vazio. De fato, para a Teoria do Discurso, um elemento 

essencial para a compreensão de como se configuram as relações hegemônicas e antagônicas 

é a de significante vazio.  Esse termo define 

 
 A forma através da qual um significante particular (“povo”, “nação”, 
“revolução”) é esvaziado de seu significado particular e passa a representar a 
“totalidade ausente” de uma ordem simbólica. Assim, em termos sociais, o 
significante vazio passa a desempenhar a função de representar uma 
comunidade inteira ou uma ordem social (HOWARTH, 2004, p.262, minha 
tradução)62. 
 

Considerando a teoria saussuriana do signo63, a existência de um significante ao qual 

não pode ser atribuído nenhum significado subverte a própria concepção do que é um signo 

linguístico. A resposta que Laclau (2007a) nos oferece para esse dilema é que o significante 

vazio se constrói em uma área limítrofe, que demarca o que está dentro e o que está fora do 

sistema de significação. Tomemos novamente a categoria cidadania. Cada vez que esse 

significante é articulado em um discurso, ele se liga a um significado particular, e constitui-se 

como uma diferença na estrutura de significação. Ora, o caráter de esvaziamento desse termo 

se revela na medida em que é possível subverter o caráter diferencial das unidades 

significativas do mesmo. De que forma? Estabelece-se uma relação equivalencial entre os 

diferentes sentidos atribuídos à cidadania não em uma dimensão plenamente positiva (o que 

seria quase impossível), mas em relação à pura anticidadania, ou seja, à plenitude ausente 

representada por aquilo que impede a constituição dessa plenitude (ou todos aqueles sentidos 

antagônicos à cidadania). Em outras palavras, o que estabelece a unidade entre esses 

diferentes sentidos não é algo positivo que eles partilham, mas negativo: “sua oposição a um 

inimigo comum” (LACLAU, 2011a, p.73). 

                                                             
61

 Para Laclau (2011, p.136), uma estrutura é “uma identidade complexa constituída por uma pluralidade de 
momentos”.  

62
 “the way in which a particular signifier (‘people’, ‘nation’, ‘revolution’) is emptied of its particular meaning 

and comes to represent the ‘absent fullness’ of a symbolic order. Thus, in social terms, the empty signifier comes 
to play the universal function of representing an entire community or social order”. 

63
  Para Saussure (2001, p. 80-1), “o signo linguístico é, pois, uma entidade psíquica de duas faces”, é ainda “a 

combinação do conceito e da imagem acústica”. Nessa perspectiva, o significante é a apresentação física do 
signo, de forma sonora e/ou imagética, enquanto o significado é o conceito que permite a formação da imagem 
na mente de um indivíduo quando ele entra em contato com o significante. Para esse autor, não é possível 
admitir a existência do significante sem o significado e vice-versa. 
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 Como uma categoria limítrofe, o significante vazio revela ou mostra aquilo que pode 

e o que não pode ser relacionado um determinado significante dentro de uma formação 

discursiva, justamente através de uma interrupção ou um bloqueio dos processos de 

significação. Através do bloqueio de cadeia de significados, o significante vazio encarna algo 

igualmente presente em todas as forças articuladas, mas que não pode ser representado de 

forma positiva. Ele se configura como uma categoria ideal para a constituição de pontos 

nodais, que seriam significantes privilegiados ou pontos de referência dentro de um dado 

sistema de significação, em torno do qual se articulariam outros significantes (HOWARTH;  

STRAVRAKAKIS, 2000).  

A noção de significante vazio, dessa forma, tem estreita relação com o conceito de 

hegemonia. Segundo Laclau (2011), a possibilidade de certos significantes encarnarem a 

plenitude ausente é resultado do jogo entre as lógicas da equivalência e da diferença, mas 

também deriva do caráter desigual do social, que faz com que algumas áreas tenham uma alta 

concentração de poder, e essas relações de poder influenciam a escolha do “significante da 

plenitude comunitária ausente”, configurando-se como relações hegemônicas (p.77).  Nessa 

pesquisa, a cidadania adquire o status de significante vazio na medida em que é passível de 

ser preenchido por diversos sentidos, que a despeito de seu caráter instável e precário, 

articulam demandas equivalenciais em torno de si, representando aquilo a que esses grupos 

imaginam que a cidadania deve se contrapor. Ele torna-se, assim, um importante catalisador 

de hegemonia (s). 

Aqui chegamos a um ponto central de nossa discussão, que diz respeito a como 

utilizar a teoria do discurso, e mais precisamente as categorias anteriormente elaboradas, para 

lançar esse olhar desvelador e ao mesmo tempo crítico dos múltiplos discursos que 

configuram a categoria cidadania dentro dos documentos curriculares analisados e no discurso 

dos sujeitos participantes da investigação. Começamos a partir de uma das críticas feitas a 

teoria do discurso de Laclau que diz respeito a sua ênfase em uma dimensão ontológica do 

social, muito mais do que em uma dimensão ôntica. Isso quer dizer que Laclau prioriza a 

construção de um modelo geral de investigação do social que “não está preocupado com a 

natureza de tipos específicos de objetos, práticas, instituições, ou mesmo discursos concretos, 

quer dizer, com a realização de análise ônticas sobre tipos particulares de entidades” 

(HOWARTH, 2004, p.266, minha tradução)64. Essa suposta lacuna na teoria de Laclau, no 

                                                             
64 “is not concerned with the nature of specific types of object, practice, institutions, or even concrete discourses, 
that is, the conduct of ontical analysis about particular sorts of entities” (grifo do autor no original). 
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entanto, tem sido preenchida pelos trabalhos de pesquisadores como Howart (2000) e Torfing 

(1999), cujas pesquisas sugerem a utilização de uma série de elementos da teoria literária que 

permitem a aproximação de certos aspectos linguísticos do discurso relevantes à articulação 

das categorias laclaunianas. Como exemplos de técnicas que são utilizadas pelos analistas da 

teoria social do discurso, Howarth e Stavrakakis (2000) destacam: 

 

Essas incluem o ‘método’ de desconstrução de Derrida, as abordagens 
arqueológica e genealógica de Foucault para a análise do discurso, a teoria 
da retórica e das figuras de linguagem, a distinção feita por Saussure entre o 
pólo sintagmático e paradigmático da linguagem, os conceitos de Jakobson 
de metáfora e metonímia tal como desenvolvidos por Lacan e as lógicas da 
equivalência e da diferença de Laclau e Mouffe (p.7, minha tradução)65. 

 

Entre as categorias acima mencionadas, opto por desenvolver a análise dos discursos 

sobre cidadania através de uma categorização de significados norteada pelas lógicas da 

equivalência e da diferença propostas por Laclau e Mouffe (1985). Essas lógicas manifestam 

se no discurso principalmente através de figuras retóricas, como a metáfora, a metonímia e a 

catacrese. Para Laclau (2011c), todo processo de significação pressupõe um movimento 

tropológico (retórico), e ele argumenta “que a significação, para ser possível, exige o seu 

próprio fechamento e que esse fechamento, como envolve a representação de um objeto ao 

mesmo tempo impossível e necessário, nos leva à produção discursiva de significantes 

vazios” (p.197). O significante vazio, como já vimos, é sempre a “representação de algo 

irrepresentável”, e nesse sentido envolve sempre um processo de substituição, tropológica 

(figurativa) por natureza, sendo impossível encontrar qualquer sentido literal. É por isso que o 

significante vazio é catacrético por natureza.  

Para Laclau, a catacrese é “um termo figural para o qual não existe um termo literal 

correspondente” (LACLAU, 2003, p.1)66, ou seja, ela orienta as operações discursivas que 

buscam expressar significados que um termo em si é incapaz de transmitir (LACLAU, 2005). 

Como exemplo, se observarmos a forma como o significante “cidadania” é construído, vamos 

perceber que essa construção se dá sob a égide de operações catacréticas. Isso porque no 

campo da discursividade, é impossível identificar um sentido literal para cidadania, e as 

                                                             
65

 “These include Derrida’s ‘method’ of deconstruction, Foucault’s archaeological and genealogical approaches 
to discourse analysis, the theory of rhetoric and tropes, Saussure’s distinction between the paradigmatic and 
syntagmatic poles of language, the Jakobsonian concepts of metaphor and metonymy as developed by Lacan, 
and Laclau and Mouffe’s logics of equivalence and difference.” 

66 “Una catacresis es un término figural para el cual no existe un término literal correspondiente”. 
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formações discursivas em torno desse conceito evidenciam sempre o uso retórico da 

linguagem, seja numa perspectiva que valoriza o eixo sintagmático da linguagem (ou 

metonímico), seja numa perspectiva que valoriza mais o eixo paradigmático da linguagem (ou 

metafórico). Em outros termos, há uma adição de sentidos que são combinados ao significante 

cidadania no sintagma discursivo e que desloca (multiplica, amplia, desdobra) o processo de 

significação, mas também há o uso de certos significantes em substituição ao significante 

“cidadania”, estabelecendo com o mesmo uma relação de analogia, em que há uma 

condensação de sentidos equivalentes. 

 Para Laclau, a relação metafórica está baseada em uma relação conceitual de 

analogia. Quando Gongora afirma que uma caverna é um bocejo da montanha, ele sugere uma 

relação analógica entre “caverna” e “bocejo da montanha”. Por outro lado, a relação 

metonímica indica uma relação de continuidade entre os termos. Quando digo, “a chaleira está 

fervendo”, não é a chaleira, mas a água que está dentro dela que está fervendo; há então uma 

relação de continuidade entre chaleira e água, não de analogia. No campo da linguagem 

propriamente dita, a metáfora estaria ligada ao eixo paradigmático, conforme Saussure, que é 

o eixo da substituição de significantes por analogia, enquanto que a metonímia estaria ligada 

ao eixo sintagmático, que é o eixo da articulação de significantes por contiguidade. Tanto a 

metáfora como a metonímia parte da referência a um sentido literal ou primeiro, em relação 

ao qual a analogia ou continuidade se estabelecem. O que especifica a catacrese é justamente 

a inexistência desse sentido literal ou “primeiro”, justamente porque o sentido associado à 

operação catacrética é desde sempre figurativo; o significante em relação ao qual a catacrese 

ocorre é um significante tendencialmente esvaziado de sentido (literal), ou nas palavras de 

Laclau, um significante vazio (2003).  

Ainda segundo Laclau, o significante vazio (ou tendencialmente vazio) dentro do 

campo do social, representa uma falta ou um vazio na estrutura de significação, ou seja, 

representa a inexistência de um significante que consiga totalizar a variedade de demandas 

dos diversos grupos que formam o social; o significante vazio não é nada, porque nada 

representa, mas ao mesmo tempo tem o potencial de ser investido de sentidos múltiplos, 

dependendo das relações de equivalência ou de diferença que em torno dele se estabelecem. 

Para a nossa análise discursiva da cidadania, a noção de significante vazio, como já 

apontado anteriormente, tem a vantagem de tornar possível a aproximação desse conceito, sob 

um ângulo inovador. Assim, a cidadania já não aparece com um significado fixo e pré 

determinado, mas se revela como um significante investido de sentidos por diferentes atores 

coletivos. Esses atores, por um lado, são movidos seja pela necessidade de demarcar visões 
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sobre cidadania em relação a opiniões antagônicas, o que marcaria o trabalho sobre o eixo 

analógico/paradigmático/metafórico da linguagem; por outro lado há também o desejo de se 

articular em um mesmo paradigma diferentes visões de cidadania, negociando pontos de 

articulação entre as mesmas, o que definiria um trabalho prioritário de deslocamento entre 

demandas particulares sobre o eixo de contiguidade/sintagmático/metonímico da linguagem. 

Assim sendo, investigaremos que processos catacréticos, metafóricos e metonímicos se 

apresentam nos discursos sobre cidadania analisados e quais as implicações desses jogos 

retóricos para a constituição de hegemonias em torno a projetos de democracia específicos, 

que incentivam ou não a ação política dos sujeitos envolvidos.  

Finalmente, com relação à lógica da equivalência e da diferença, elas devem ser 

compreendidas com referência às práticas discursivas articulatórias que se dirigem à formação 

de cadeias hegemônicas de sentido em ordens discursivas as mais diversas. Partiremos da 

seguinte afirmação de Laclau para discutirmos as duas lógicas em questão: 

 

Cada significante constitui um signo mediante sua ligação com um 
significado particular, inscrevendo-se ele mesmo como uma diferença no 
interior do processo de significação. Porém, se o que estamos tratando de 
significar não é uma diferença, mas, pelo contrário, uma exclusão radical 
que é o fundamento e condição de todas as diferenças, nesse caso a não 
produção de nenhuma diferença pode ser a solução (LACLAU, 2011a, p.71).  

 

 O processo a que o autor se refere acima envolve o fato de que no campo da política, a 

despeito de diferentes grupos constituírem suas identidades (ainda que de forma precária) em 

torno de demandas específicas, ou seja, diferentes em relação umas às outras, a identidade do 

sistema como um todo – ou os limites do social – só pode ser construída em relação à algo 

que fica do lado de fora desse mesmo sistema de diferenças, algo que é excluído do mesmo e 

que oferece parâmetros ao sistema para perceber o que ele não é em determinado contexto. 

Ora, no momento em que os diferentes elementos de um sistema se percebem como ligados 

entre si por terem em comum um mesmo ponto de exclusão que lhes é antagônico, há um 

cancelamento da lógica da diferença entre esses elementos em favor da lógica da 

equivalência. Como já expliquei anteriormente, essa última permite que os elementos 

diferenciais de um sistema se articulem em torno a certos significantes, não pelo significado 

positivo desse significante em si mesmo, mas pela possibilidade de unirem forças para 

enfrentarem algo que ameaça simultaneamente as diferentes identidades articuladas. Laclau 

denomina esse processo de prática articulatória e é ele que vai servir de base para a 

constituição de hegemonias de sentido em torno de significantes privilegiados para 
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expressarem demandas equivalentes, os já mencionados significantes vazios. É importante a 

observação de que em um determinado espaço social “enquanto a lógica da equivalência 

tende a simplificar o espaço político em dois campos antagônicos e inconciliáveis”, através da 

delimitação das cadeias em conflito, “a lógica da diferença expande e torna cada vez mais 

complexo aquele espaço”, através da multiplicação das demandas específicas a cada grupo 

social (BURITY, 1997, p.15). No campo linguístico, enquanto a lógica da equivalência 

conduz à condensação de significados em torno a significantes privilegiados (como à 

cidadania) de forma a se contrapor a sentidos indesejáveis, a lógica da diferença leva a 

multiplicação de sentidos particulares atribuídos a certos significantes, específicos a alguns 

sujeitos ou grupos sociais. 

 O processo de análise dos sentidos de cidadania nessa pesquisa evidenciará a presença 

dessas duas lógicas estruturando os domínios discursivos analisados de forma interdependente 

e produtiva. De um lado, multiplicam-se os sentidos particulares atribuídos à cidadania; de 

outro, configuram-se campos semânticos que tendem a condensar sentidos analógicos. Esses 

campos semânticos distintos estabelecem relações diferenciais entre si, mas ao mesmo tempo, 

estabelecem relações de antagonismo para com aqueles sentidos que não se deseja que sejam 

associados à cidadania. Verificamos, ainda que a fronteira que demarca os sentidos que 

podem e aqueles que não podem ser relacionados à cidadania é instável e contingente, 

variando conforme mudam os contextos analisados, os sujeitos do discurso, e as relações de 

poder envolvidas. 

 Esse capítulo se dirigiu a apresentar os conceitos da Teoria do Discurso que serão 

utilizados para proceder ao processo de análise dos vários discursos que constituem o objeto 

da investigação que aqui desenvolvemos. No capítulo seguinte apresentaremos as análises 

propriamente ditas.  

Na parte de análise de documentos, o nosso interesse específico nesse estudo são os 

significados relacionados com a categoria cidadania e, dessa forma, examinaremos os trechos 

onde esse significante é mencionado. Partindo de uma análise textual, situaremos o 

documento curricular dentro do seu contexto de produção para compreender de que forma os 

significados de cidadania presentes no documento se relacionam com a realidade global de 

forma mais abrangente, articulando alguns desses sentidos com discursos hegemônicos acerca 

da cidadania que foram construídos historicamente e/ou que marcam o contexto social atual. 

Para ter uma visão geral dos trechos do documento em que a cidadania aparece e das 

expressões que ocorrem em seu entorno, apresentamos uma listagem gerada a partir da 

ferramenta Concord, que faz parte do programa de linguística de corpus Wordsmith Tools. 
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Essa lista facilitará a identificação de sequências discursivas relevantes à nossa análise e daí 

será possível fazer inferências sobre os processos de significação que marcam a representação 

da cidadania. 

Tanto na análise documental como no processo de análise do discurso dos alunos em 

resposta aos mapas mentais propostos e do discurso dos docentes, parto do entendimento da 

cidadania como um significante flutuante, que tem seu significado fixado em momentos 

discursivos, através da atribuição provisória de significados em certos contextos e sob pontos 

de vista particulares. Partindo desse pressuposto, em relação às respostas dos alunos aos 

mapas mentais, busco detectar nas mesmas os “momentos” relacionados a noções de 

cidadania em diferentes contextos (em um âmbito geral, para além da escola; no contexto de 

sociologia; no contexto das outras disciplinas) e com referência a outras categorias relevantes 

(experiência, agência e identidade). Entendo esses “momentos” primeiramente como 

expressões linguísticas equacionadas com o conceito, que passam a compor aglomerados de 

significantes que são equivalentes entre si e com o significante “cidadania”. Esse trabalho se 

dá frequentemente com o uso da metáfora como figura de retórica para definir a cidadania. 

Em segundo lugar, atento para outros significantes que não assumem uma relação de 

equivalência ou analógica com a cidadania no discurso dos alunos, mas sim uma relação de 

contiguidade, especificando, qualificando ou predicando a cidadania de acordo com as 

avaliações dos alunos sobre essa categoria. Esse trabalho se dá a partir da identificação da 

emergência da figura retórica da metonímia no discurso dos alunos, usada para atribuir 

qualidades à cidadania. 

Identificados os significantes ou os conglomerados deles, realizo o mapeamento de 

domínios discursivos, sob os quais os significantes ou aglomerados podem ser categorizados, 

estabelecendo cadeias de equivalência entre si e relações diferenciais face aos significantes 

que são classificados em outros domínios discursivos. Um trabalho analítico similar em 

relação à cidadania será desenvolvido no processo de análise dos documentos curriculares e 

na análise do discurso dos professores, em que procurarei mapear os sentidos de cidadania 

identificados, tomando como referência, de um lado, as visões de cidadania e de educação 

para a cidadania discutidas no componente teórico desse trabalho, e, de outro lado, os 

domínios discursivos identificados no discurso dos alunos. 

Examinando essas atribuições de sentido à categoria cidadania que competem entre si, 

torna-se possível identificar as lutas que acontecem para se fixar certos sentidos em 

detrimento de outros e para “impor” alguns sentidos pouco valorizados, de forma a associar às 

cadeias de equivalência hegemônicas elementos dispersos do campo da discursividade ou 
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significantes provindos de outros domínios discursivos, como da política curricular, 

educacional ou do discurso dos professores. É importante ressaltar que como o discurso na 

TD não faz diferença entre os aspectos “linguísticos” e os “extralinguísticos”, a análise dos 

dados também recorrerá a aspectos como o contexto socioeducacional e suas características, o 

contexto político analisado, as relações entre o local e o global para dar mais consistência aos 

argumentos apresentados.  

Destaco, ainda que as análises do discurso dos alunos e dos docentes serão feitas 

resgatando aspectos da analise documental da política curricular sobre cidadania, com o 

objetivo de rastrear processos de interdiscursividade e entender como se configuram as 

hegemonias de sentidos e que intenções elas podem revelar/esconder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

5 EDUCAÇÃO E SENTIDOS DE CIDADANIA EM MÚLTIPLOS CONTEXTOS: UM 

OLHAR SOBRE OS ACHADOS DA PESQUISA 

 

5.1 A educação para a cidadania no contexto das políticas curriculares de Ensino Médio    

      do Brasil 

 

Tendo em vista o referencial teórico até aqui desenvolvido e considerando as 

diferentes práticas e concepções no que se refere ao tema da educação para a cidadania, torna-

se possível discutir a relação educação/cidadania dentro do discurso das políticas curriculares 

do país. Para tal, lançaremos mão dos instrumentais metodológicos definidos no capítulo 

anterior, que têm como base a Teoria do Discurso. 

Primeiramente, defino como objetos de análise as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Sociologia no Ensino Médio de 

2002 (PCN+) (BRASIL, 2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio para o 

ensino de Sociologia (BRASIL, 2006) e os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio da 

Paraíba (área Sociologia) (PARAÍBA, 2006), por compreender que esses são documentos 

curriculares que veiculam importantes significados acerca da educação para a cidadania no 

país. Nossa discussão será complementada pelo olhar reflexivo sobre alguns aspectos das 

mais recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2012). Meu objetivo é 

observar que significados de cidadania emergem nos documentos e que implicações esses 

significados adquirem para o desenvolvimento de uma educação que contribua para o 

fortalecimento de uma sociedade democrática. Aqui quero esclarecer que me coloco em uma 

perspectiva de democracia plural e radical, conforme a visão defendida por Chantal Mouffe 

(2009), para quem a diferença e o conflito são dimensões constitutivas do tecido social.  

Nesse sentido, educar para a cidadania representa não trabalhar os princípios do que 

Wanderley Santos (1987) chama de “estadania”, ou aprender os princípios de uma cidadania 

totalmente regulada pelo Estado, dentro dos princípios da ordem e da harmonia, mas sim 

possibilitar aos educandos construir, através de processos de subjetivação contingentes e 

abertos, suas próprias compreensões do que significa ser cidadão, e reivindicar tanto do 

Estado como da sociedade como um todo, através de uma agência reflexiva, espaços para o 

exercício cívico.  

Tal concepção de educação para a cidadania se apoia em teorizações desenvolvidas 

nos últimos anos por pesquisadores europeus para os quais a cidadania deve ser trabalhada, do 

ponto de vista pedagógico, como um processo. Nessa dinâmica, os educandos continuamente 
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têm oportunidades de atribuir significados às suas práticas e construir uma compreensão 

própria do que significa ser um cidadão nos âmbitos local e global, a partir de uma postura de 

contestação e questionamento dos contextos sociopolíticos e culturais (SMITH; LISTER; 

MIDDLETON; COX, 2005; BIESTA; LAWY; KELLY, 2009). Por essa razão, consideramos 

que o que conta para os alunos como cidadania tende a ser mais relevante que o discurso dos 

documentos, já que são os alunos que devem ser representados como os sujeitos da cidadania. 

Antes de proceder à análise propriamente dita, tecerei algumas considerações sobre a 

evolução da pesquisa em estudos curriculares no país e no mundo, visando a contextualizar a 

nossa investigação dentro do universo de pesquisas em currículo na atualidade. Em seguida, 

discutirei as políticas curriculares mais recentes do Brasil em relação ao ensino médio, tendo 

em vista que esse nível de ensino é o que enfocamos nesse estudo. Além disso, julgo 

pertinente traçar um breve histórico da disciplina Sociologia no currículo do ensino médio do 

Brasil, para explicitar que forças se articularam e que discursos se configuraram para dar 

forma à disciplina conforme ela se apresenta hoje como proposta curricular. Isso nos ajudará a 

compreender a dinâmica e o que está por trás dos significados detectados na nossa análise. 

Em seguida, passaremos à analise das concepções de cidadania observadas nos documentos, 

localizando os significantes que possam nos remeter ao conceito e evidenciando os múltiplos 

sentidos associados a esses significantes no texto dos documentos. Por último, faremos 

algumas recomendações sobre como a educação para a cidadania poderia ser trabalhada para 

além dos discursos dos referenciais e orientações, de forma a motivar o educando a de fato se 

apropriar do seu lugar de cidadão e efetivamente expressar as suas expectativas em relação ao 

Estado e à sociedade. 

 

5.1.1 Considerações sobre a dinâmica dos estudos curriculares dos dias atuais 

 

No final do século XX e início do século XXI, ganham destaque nos estudos 

educacionais em geral algumas problemáticas que acompanham as transformações nas 

sociedades tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes: a centralidade na 

cultura, com a valorização de questões relacionadas à identidade, como a raça, gênero e 

orientação sexual. Tais categorias passam a ser vistas como fundamentais (pelo menos pela 

teoria cultural crítica) para se compreender como o currículo contribui para a consolidação de 

certas relações de poder que ultrapassam a simples dimensão econômica (de classe) 

(ALBINO; MAIA; PEREIRA, 2010).  
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Dessa forma, há uma superação dos estudos curriculares de perspectiva 

reprodutivista, que dominaram a arena acadêmica nos anos 60 e 70, e que valorizavam o papel 

da educação de reproduzir as bases do sistema econômico capitalista. De maneira distinta, as 

novas perspectivas de estudos curriculares enfatizam a dimensão da ação dos indivíduos 

dentro das instituições e espaços de concretização das políticas de currículo e priorizam o 

significado subjetivo das experiências pedagógicas e curriculares de cada indivíduo. 

Ao lado disso, o pós-estruturalismo orienta alguns estudos curriculares para o campo 

do discurso com os seus significados socialmente construídos, mas também abertos, fluidos, e 

inter-relacionados com certas relações de poder (FOUCAULT, 1988). Entendemos que o foco 

no discurso pode ser um meio eficiente de dar conta da complexidade das questões que 

envolvem a discussão do currículo na atualidade, e foi nesse contexto que optamos por nos 

aproximar dos documentos curriculares em questão sob a égide da Teoria do Discurso de 

Laclau e Mouffe (1985/1987). 

Cabe apontar o comprometimento da nossa perspectiva de pesquisa com uma postura 

que aponta para possibilidades de mudança social, com o interesse em se alcançar uma maior 

justiça social e a redução da desigualdade e do preconceito, conforme os significados 

atribuídos a essas categorias em cada processo específico. Aqui cabe destacar que a mudança 

social, como a compreendemos, vai além de algo estabelecido a priori e desvinculado do 

contexto e dos sujeitos dos processos estudados. Pelo contrário, entendemos a mudança social 

como uma categoria socialmente construída, negociada, contestada e constantemente 

rearticulada pelos sujeitos sociais.  

Ao considerarmos as políticas de currículo dentro do contexto mais amplo da política 

educacional e da política social do Estado, fazem-se necessárias algumas observações acerca 

de como entendemos o papel do Estado em relação às políticas.    Segundo Lopes (2006), o 

modelo de interpretação das políticas no Brasil em geral parte da visão estreita de que política 

seria “o que concerne ao Estado e ao governo em detrimento de sua conceituação como 

relativa às decisões da vida coletiva num grupo de homens organizados” (LOPES, 2006, 

p.35). Com Lopes, defendemos aqui uma visão mais ampla de política, que leve em 

consideração a pulverização do poder na sociedade pós-moderna em múltiplas instâncias, para 

além da ação controladora do Estado. Nesse contexto, falar de política de currículo envolve 

falar não apenas aquilo que o governo escolhe fazer ou não em relação ao currículo. 

Particularmente no âmbito da política curricular da atualidade, acreditamos que o governo é 

mais uma das múltiplas instâncias que entram no processo de construção dos discursos e 

analisar o papel político do Estado é tão relevante quanto observar os discursos das outras 
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identidades implicadas, na perspectiva de olhar a política curricular para compreender “quem 

ganha o quê, por que e que diferença faz.” (SOUZA, 2006, p.24). 

 

5.1.2 As categorias centrais das políticas curriculares para o Ensino Médio dos últimos 15 

anos  

 

 Em 30 de janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Educação aprovou a resolução que 

estabelece as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Essa resolução se 

apresenta como uma atualização de diretrizes curriculares anteriores, sobretudo as de 1998, 

mas também dialoga com outros documentos curriculares que se seguiram a tais diretrizes nos 

últimos 15 anos, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 

PCN (1999), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio – PCN+ (2002), Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006). De acordo com Moehlecke (2012), as novas DCNEM colocam-se como 

necessárias, “diante das diversas mudanças ocorridas na legislação relativa ao ensino médio 

nos últimos anos, bem como das transformações em curso na própria sociedade, no mundo do 

trabalho e no ensino médio” (p.39). 

 No que tange às inovações trazidas pelas novas diretrizes em relação às políticas 

curriculares anteriores, evidencia-se que grande parte dos objetivos e das propostas para o 

ensino médio presentes nos documentos anteriores se reeditam nas DCNEM de 2012. De 

início, mencionamos a problemática questão da identidade do ensino médio. Nos documentos 

curriculares mencionados anteriormente, esse nível de ensino encontra-se marcado pelo 

dilema de ter sua identidade pouco demarcada, oscilando entre a ênfase no aspecto de 

terminalidade para a educação básica ou no caráter propedêutico de ponte para o nível 

superior, ou ainda no aspecto profissionalizante de qualificação técnica para o trabalho.   

No que se refere ao processo de construção dessa identidade, se em um primeiro 

momento, houve uma concordância entre teóricos da educação sobre a possibilidade de 

chegar a um perfil universal de ensino médio, mesmo que com o devido respeito às 

diferenças, a partir do início do governo Lula, começa a se configurar uma proposta 

divergente em relação à identidade desse nível de ensino.  

Assim é que, de um lado, há autores como Kuenzer (2004), Ramos (2004) e Frigotto e 

Ciavatta (2004b), que acreditam na possibilidade de um ensino médio de caráter unitário e 

politécnico, mesmo que implantado de forma gradual, modelo esse que contemplaria os eixos 
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trabalho, ciência e cultura na prática curricular, sintetizando o humanismo e a tecnologia de 

um determinado tempo histórico (ZIBAS, 2005).  

Por outro lado, há teóricos de tendência pós-estrutural, que questionam o caráter 

universalizante de uma perspectiva unitária de ensino médio, apontando que “os padrões 

universais de conhecimento até hoje instituídos” nada mais são do que uma “invenção 

humana situada em determinado momento histórico” (LOPES, 2004, p.203). Na linha da 

teoria social do discurso que aqui defendemos, acrescentamos à ideia de Lopes a concepção 

de Laclau de que o universal está sempre apoiado em um discurso particular, que através de 

processos hegemônicos, conseguiu adquirir o status de discurso universal. Com Lopes, 

compreendemos a política do ensino médio como uma política cultural, dentro da qual o 

trabalho, por exemplo, figura historicamente como um dentre tantos outros eixos catalisadores 

de sentido e que podem atuar como princípios educativos, como gênero, sexualidade, etnia, 

etc) (LOPES, 2004, p.203). 

A despeito da visão não convergente em relação aos objetivos do ensino médio que se 

revela no debate acadêmico recente, Moehlecke (2012) aponta que houve uma concordância 

no que se refere às principais críticas articuladas às DCNEM de 1998, que diziam respeito aos 

seguintes aspectos:  

 

a) a subordinação da educação ao mercado, ressignificando conceitos como 
flexibilização, autonomia e descentralização; b) a permanência da separação 
entre formação geral e formação para o trabalho; c) o poder de indução 
relativamente limitado das diretrizes (p.48) 

 

 Tal fato interessa à nossa análise, tendo em vista que ao examinarmos os PCN+ de 

2002 e as orientações curriculares de 2006 para o ensino de Sociologia, observa-se que muitas 

das críticas acima também se aplicam a alguns aspectos desses documentos, sendo que nos 

voltaremos para compreensão de como a cidadania se articula dentro das concepções 

ideológicas e instrumentais que permeiam esses textos. Nesse sentido, observaremos de que 

forma a educação subordinada ao mercado, ou a separação entre a formação geral e formação 

para o trabalho repercutem na maneira como a cidadania é representada nos documentos. 

Do ponto de vista da linguagem e dos referenciais teóricos, como aponta Moehlecke 

(2012), nota-se que as novas DCNEM procuram responder às críticas direcionadas pelo 

debate acadêmico aos documentos anteriores. No entanto, o que se percebe é uma escolha de 

significantes novos ou uma redescrição retórica do discurso para a reedição de algumas 

noções que haviam sido criticadas anteriormente. Nesse sentido, no documento atual, em 
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contraste com as DCNEM de 1998, não há a referência aos significantes “competência” ou 

“habilidades” associados ao mundo do trabalho, embora entendamos que a subordinação do 

conhecimento ao sistema produtivo capitalista apareça implícita quando no documento afirma 

que a organização curricular deve proporcionar ao aluno o “domínio dos princípios científicos 

e tecnológicos que presidem a produção moderna” (Art 12, III). Da mesma forma, há uma 

ênfase no conhecimento contextualizado, integrado pela interdisciplinaridade (Art 5, VI), 

porém baseado no reconhecimento, respeito e aceitação da diversidade (Art.5, VII). A nosso 

ver, esse jogo retórico busca hibridizar objetivos de grupos que defendem uma base mais 

unitária para o ensino médio com os objetivos dos grupos que defendem a multiplicação de 

sentidos e princípios educativos dentro do currículo, dos quais já tratamos anteriormente. 

Outro aspecto que chama a atenção é que, de forma distinta dos documentos que analisaremos 

no âmbito curricular da Sociologia, as DCNEM de 2012 fazem questão de deixar claro o que 

se entende por trabalho, ciência, tecnologia, cultura e currículo, embora deixem de oferecer 

um conceito claro para a cidadania. Apesar disso, alguns desses conceitos têm um caráter 

ambivalente, que dá margem a múltiplas interpretações e recontextualizações. 

A escolha de termos específicos para representar alguns conceitos (com a exclusão de 

outros termos) e a elaboração retórica cuidadosa constitui um recurso discursivo que também 

se revela nos documentos que analisaremos no escopo desse trabalho e que tem a ver com a 

escolha de significantes ideais para servir de ponto de articulação de demandas equivalenciais, 

amalgamando concepções de currículo e de educação por vezes contraditórias, mas cujos 

sentidos os discursos dos documentos buscam articular, às vezes hibridizar, às vezes negociar, 

contanto que seja possível estabilizá-los e fixá-los, mesmo que de forma precária, pelo maior 

espaço de tempo e em função do maior número de interesses em jogo possível.  

Após essas breves considerações sobre o debate acerca do campo curricular no ensino 

médio, passamos agora a tratar da disciplina que constitui o objeto específico do nosso estudo, 

a Sociologia, desenhando um traçado de como se deu o processo de presença/ausência dessa 

disciplina no nível médio de ensino brasileiro.  

 

5.1.3 Um breve histórico da disciplina Sociologia no Ensino Médio do Brasil 

 

 No Brasil, a introdução da Sociologia no ensino médio se deu de forma intermitente e 

foi um processo marcado por lutas políticas. Segundo Carvalho (2004), a primeira tentativa de 

inserção da disciplina no currículo data de 1891 quando um Plano Nacional para o Ensino 

Médio elaborado pelo então ministro da Educação Benjamin Constant previa a 
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obrigatoriedade da disciplina. A partir de então, Carvalho identifica quatro fases na história da 

disciplina como componente curricular. 

De 1891 a 1964, a característica principal é a existência da disciplina nas Escolas 

Normais, formadoras dos professores para os primeiros anos do ensino. Além disso, alguns 

estados tornaram a disciplina obrigatória através de Reformas do Ensino. Já no início da Era 

Vargas, o ensino de Sociologia foi ampliado para os currículos das escolas secundárias, sendo 

que em 1942, a disciplina foi retirada e ficou novamente restrita apenas às Escolas Normais. 

 Na segunda fase, que vai se 1964 a 1989, época da ditadura militar, houve a extinção 

da Sociologia nas escolas médias do país e introdução da disciplina Educação Moral e Cívica 

como um substituto. A reintrodução da disciplina no currículo acontecerá apenas a partir de 

1979, quando por iniciativas de alguns deputados federais ou estaduais, são promulgadas leis 

estaduais que garantem a volta da disciplina ao currículo em alguns estados. 

 A partir da promulgação da constituição dos estados brasileiros em 1989, alguns 

estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais já garantiram de forma definitiva a 

obrigatoriedade da disciplina no currículo do ensino médio, mas só a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a discussão sobre a obrigatoriedade da disciplina 

voltou ao debate nacional. O fato é que acabou sendo aprovada uma versão da lei que dava 

margem para mais de uma interpretação, o que significou uma abordagem da Sociologia no 

currículo baseada na transversalidade e não necessariamente como uma disciplina. 

 Em 1997, o debate sobre a obrigatoriedade da disciplina tomou novo fôlego em 

virtude de um Projeto de Lei que tornava explícita a obrigatoriedade do ensino de Sociologia 

e de Filosofia no ensino médio, que apesar de ter sido aprovado na Câmara e no Senado em 

2000, foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001. Em 2006, o 

Conselho Nacional de Educação editou resolução tornando obrigatórias a Filosofia e a 

Sociologia nas escolas de ensino médio, mas só em 2008 a disciplina se torna realmente 

obrigatória por força de lei, sancionada pelo Presidente da República em exercício José 

Alencar.   

 Esse breve histórico sobre a inserção da disciplina Sociologia é relevante para o nosso 

estudo na medida em que reflete a constituição de uma disciplina cercada de lacunas.  Essa 

intermitência na oferta da disciplina teve algumas consequências não muito positivas, quais 

sejam: trata-se de uma disciplina bastante recente com uma presença efetiva no currículo de 

um período curto, o que acarreta a ausência de uma comunidade de professores que possa 

dialogar sobre os conteúdos, metodologias e recursos a serem utilizados; é uma área em que 
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as pesquisas sobre o ensino ainda são incipientes; além disso, sabe-se pouco sobre que papel 

os conteúdos dessa disciplina têm na formação dos jovens.  

 Aliado a esses aspectos, verifica-se a inserção da Sociologia na realidade de ensino de 

um sistema educacional público que atravessa um momento de crise com diversas dimensões. 

Em primeiro lugar, há os problemas que são comuns à educação de uma forma global. Estes 

incluem aspectos como o caráter não igualitário de um processo que deveria tratar as pessoas 

do ponto de vista da igualdade de direitos, sem desconsiderar as especificidades culturais de 

cada grupo. O fato de a educação pública, sobretudo no nível médio, se pautar atualmente, de 

forma prioritária, pelos objetivos de inserir os jovens no mercado de trabalho e/ou fazê-los 

passar em exames nacionais que os habilitem à educação superior, torna o processo 

pedagógico voltado para uma hierarquização e comparação dos sujeitos de acordo com os 

conteúdos aprendidos e as competências demonstradas. Isso diminui o caráter democratizante 

da educação, e reflete-se em uma instrumentalização do saber em função de números, índices 

e resultados.  

 Por outro lado, existe o descompasso entre os saberes ensinados na escola e os saberes 

requisitados tanto pelo mercado, como pelas necessidades cotidianas dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo. Isso gera uma postura de desvalorização do espaço da escola, de 

indiferença por parte dos jovens em relação aos saberes abordados. Sem falar das inovações 

tecnológicas do mundo contemporâneo, frente às quais a realidade escolar se coloca muitas 

vezes como obsoleta, porque não consegue fazer uso dessas novas ferramentas como forma de 

linguagem na construção do saber (HANDFAS; OLIVEIRA, 2009). 

Com relação ao professor que trabalha com o ensino médio, é preciso destacar a 

desvalorização da profissão docente pela sociedade de uma forma geral, que faz com que o 

professor tenha pouca motivação para investir na sua qualificação e consequentemente na 

melhoria de sua prática. Esse fato é agravado pelas próprias condições de trabalho, pois 

faltam materiais didáticos, recursos pedagógicos, como também uma cultura de trabalho 

colaborativo entre as diferentes disciplinas, o que muito facilitaria a construção de um projeto 

educacional de qualidade. O ensino de Sociologia, inserido nesse quadro de carências, sofre 

os impactos de todos esses problemas, e também tem seus conteúdos e abordagens 

metodológicas norteadas por esse contexto de crise. 

Diante desse quadro, justifica-se a intenção desse estudo, que é a de por em evidência, 

a partir da investigação de um discurso oficial e dos discursos dos sujeitos envolvidos em um 

espaço educacional específico, as múltiplas repercussões que os sentidos de cidadania 
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trabalhados e articulados a partir dessa disciplina podem vir a ter sobre a educação dos 

sujeitos e sobre possíveis mudanças no sistema educacional como um todo. 

 

5.1.4 As concepções de educação para a cidadania em documentos curriculares de Sociologia 

no Ensino Médio 

             

          No final da década de 1990 no cenário educacional brasileiro, começam a ser lançados 

os parâmetros curriculares nacionais, que são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal com 

o objetivo de nortear a educação do país. Em um primeiro momento, os parâmetros se dirigem 

às disciplinas do ensino fundamental (1998) e em seguida são propostos os parâmetros para o 

ensino médio (1999). Os primeiros documentos (1998) receberam críticas originadas da 

Associação Nacional de Pesquisadores em Educação nos seguintes termos: “os PCNs são [por 

um lado] excessivamente genéricos quanto à definição de objetivos e conteúdos, e por outro 

verifica-se que, em determinados momentos, as formas de operacionalização são bastante 

detalhadas, não contemplando as diversas realidades e culturas regionais e locais” (ANPEd, 

1996, p.87-88). Destaco nessa crítica, a referência ao caráter prescritivo em relação aos modos 

de ensinar propostos pelo documento e a não consideração das diferenças que marcam as 

diversas realidades educacionais no país. 

 Talvez em resposta a essa crítica, os parâmetros do ensino médio (BRASIL, 1999), 

lançados posteriormente, fazem referência a dois princípios norteadores fundamentais da 

prática docente nesse nível: a contextualização e a interdisciplinaridade (LOPES, 2002). A 

nosso ver, enquanto o primeiro princípio buscava traduzir a demanda do campo educacional 

por um maior respeito às particularidades regionais e às especificidades de cada situação 

pedagógica, o segundo princípio buscava neutralizar a fragmentação inerente a uma proposta 

construída a partir do olhar particular de cada campo disciplinar que nela se articulava. Apesar 

de valorizar os dois princípios apontados, os parâmetros de 1999 também davam ênfase à 

educação voltada para o desenvolvimento de competências, um discurso bastante criticado e 

que implicou na elaboração de reformulações posteriores desses documentos. Assim é que nas 

Orientações Curriculares Nacionais para o ensino médio (2006), o discurso de competências 

cede lugar a uma maior flexibilização e menor prescrição de conteúdos. 

 No período dos PCN e dos documentos complementares ao mesmo (o PCN+ de 2002), 

no entanto, o discurso de competências era forte e significava uma valorização de uma 

educação voltada para a qualificação profissional e a formação de um sujeito produtivo para a 
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sociedade, dando-se pouca ênfase à formação do cidadão no sentido político do termo. No 

campo da Sociologia, essa dinâmica é discutida por Amaury Moraes no trecho abaixo:  

 

[...] as equipes contratadas para discutir os PCN e elaborar as OCN tiveram, 
cada uma, um comportamento diverso: umas caminharam para propor uma 
lista de conteúdos, outras, como nós [autores das OCN], resolveram parar 
nas Orientações mesmo. Entendemos que o melhor que podíamos fazer era 
elaborar um documento que viesse a refletir sobre a realidade dos 
professores de Sociologia e sobre a história da disciplina; trazer também uma 
reflexão ou, menos do que isso, uma legitimação das práticas e recursos 
usados pelos professores nas salas de aulas (2009, p.22). 

 
 
 Dessa forma, é possível argumentar que os parâmetros curriculares nacionais para o 

ensino médio no âmbito da Sociologia (1999), bem como os parâmetros que lhes são 

complementares (também no campo disciplinar da Sociologia) (2002) seguiram, de uma 

forma geral, os princípios organizadores desses documentos para todas as outras disciplinas. 

Enquanto isso, as orientações curriculares de 2006 para Sociologia revestem-se de um caráter 

mais flexível, em que as formas de ensinar os conteúdos se apresentam mais como sugestões 

do que como prescrições e onde o respeito à autonomia dos sistemas de ensino estaduais para 

elaborarem seus referenciais a partir de um contexto situado está bem mais presente. Isso terá 

implicações na análise do documento estadual que será feita na sequência. De qualquer forma, 

a intenção flexibilizante que permeia os documentos mais recentes também tem sido 

questionada, já que tal flexibilização estaria voltada a fazer com que o sistema educacional se 

adéque às demandas do mercado, acima das necessidades dos sujeitos envolvidos. 

 Nesse ponto, considero oportuna uma observação sobre a questão da autoria dos 

documentos curriculares. Como descrito na citação acima, eles são resultado de um trabalho 

de equipe, geralmente composta por professores universitários especialistas naquele campo 

disciplinar e frequentemente ligados a tendências políticas específicas daquele contexto em 

que os documentos foram produzidos. Essa equipe, a despeito de discutir o teor dos 

documentos em seminários regionais que tem por objetivo registrar as ideias dos atores 

daquele campo disciplinar e na medida do possível incorporá-las na política, é, em última 

instância, quem decide sobre o conteúdo e a perspectiva do discurso construído nos 

documentos. Percebe-se dessa forma, o caráter situado, parcial, e politicamente orientado dos 

mesmos, sendo que esses aspectos não podem ser negligenciados quando se trata de perceber 

os pontos de vista e as visões de sociedade e de cidadania que os documentos representam. 

 Tendo traçado uma visão panorâmica do contexto em que os documentos em análise 

se inserem, desenvolvo um estudo crítico desses documentos, focando nos aspectos dos 
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mesmos em que a cidadania se apresenta como significante articulador de sentidos e revelador 

de intencionalidades e visões específicas em relação ao processo educacional. 

O ensino de Sociologia como uma matéria específica do ensino médio é um fato 

recente, apesar de essa disciplina já ter sido parte integrante do currículo em momentos 

históricos anteriores. Analisando as orientações complementares aos Paramêtros Curriculares 

do Ensino Médio para a disciplina (PCN +) (BRASIL, 2002), observamos a organização dos 

conteúdos em torno de três categorias fundamentais: trabalho, cidadania e cultura.  

O nosso interesse específico nesse estudo são os significados relacionados com a 

categoria cidadania e, dessa forma, examinaremos os trechos do documento nos quais esse 

significante é mencionado, mas sempre tentando relacioná-lo com as outras duas categorias: 

trabalho e cultura. Partindo de uma análise textual, situaremos o documento curricular dentro 

do seu contexto de produção para compreender de que forma os significados de cidadania 

presentes no documento se relacionam com a realidade global de forma mais abrangente. 

Primeiramente, para ter uma visão geral dos trechos do documento em que a cidadania 

aparece e das expressões que ocorrem em seu entorno, apresentamos uma listagem gerada a 

partir da ferramenta Concord, que faz parte do programa de linguística de corpus Wordsmith 

Tools, ambos apresentados na parte introdutória desse trabalho. Essa lista facilitará a 

identificação de sequências discursivas relevantes à nossa análise e daí será possível fazer 

inferências sobre os processos de significação que marcam a representação da cidadania. 

No total são 21 ocorrências desse termo no documento, sendo que no início do mesmo 

(linha 1 da figura 1), há uma representação da cidadania como “...um dos conceitos 

estruturadores da Sociologia atual...” (BRASIL, 2002, p.88), que como uma disciplina do 

ensino médio, teria o comprometimento de oferecer uma melhor compreensão “… das 

possibilidades reais de transformação social, na procura de uma sociedade mais justa e 

solidária” (BRASIL, 2002, p.88). Dentro das pressuposições em que se apoiam o documento, 

então, a cidadania é um conceito que se relaciona a possibilidades de mudança social (cf. 

linha 13 da figura 1). Observa-se assim, do ponto de vista da Teoria do Discurso, que nessa 

parte específica do documento, há um trabalho sobre o eixo sintagmático da linguagem, que 

busca, através de um processo de metonímia, articular sentidos ao significante cidadania, 

reforçando o caráter polissêmico desse termo. 
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Figura  1 – Concordance do significante cidadania nos PCN+/Sociologia (2002) 

 

 Por outro lado, o termo mudança social não tem uma maior especificação ao longo do 

texto, restando ao leitor inferir os possíveis sentidos do mesmo a partir de outros índices ou 

elementos articulados no discurso. Dentre tais elementos, destacamos os princípios que 

guiariam a construção do conceito de cidadania: 

 

“… as relações entre indivíduo e sociedade; as instituições sociais e o 
processo de socialização; a definição de sistemas sociais; a importância da 
participação política de indivíduos e de grupos; os sistemas de poder e os 
regimes políticos, as formas do Estado; a democracia; os direitos dos 
cidadãos; os movimentos sociais” (BRASIL, 2002, p.88). 
 

O discurso acima deixa indefinida a concepção de cidadania que defende no que se 

refere tanto ao conhecimento a ser trabalhado dentro dos princípios mencionados como às 

concepções de homem, de sociedade, e de democracia que subjazem a tais princípios. 
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Caberiam aqui questões tais como: como devem ser as relações entre indivíduo e sociedade? 

Para que servem as instituições sociais? O que se entende por participação política de 

indivíduos e de grupos? Qual o papel do cidadão diante dos regimes de poder e das diferentes 

formas do Estado? Que tipo de democracia se almeja e dentro dela, qual o papel dos 

movimentos sociais? Aqui se revela a dimensão catacrética que marca certos significantes do 

documento. A meu ver, a impossibilidade de se “fechar” uma compreensão mais precisa do 

que vem a ser a mudança social relacionada à cidadania resulta de um trabalho retórico 

intencional de esvaziamento semântico do termo, deixando-o o mais aberto possível a 

diferentes interpretações, de forma a facilitar os processos de negociação política em torno do 

mesmo. 

Na sequência, a cidadania é analisada na sua dimensão de abrangência (cf. linha 2 da 

figura 1), servindo como elo articulador com o conteúdo de outras ciências (Psicologia, 

Política, Direito). Assim, podemos deduzir que a cidadania se coloca como um importante 

eixo catalisador da interdisciplinaridade no espaço escolar, podendo ser trabalhada de forma 

transversal por uma variedade de campos disciplinares. Esse é mais um sentido agregado à 

cidadania de forma metonímica, ou seja, interdisciplinaridade é parte da cidadania (ou vice-

versa). 

 Em seguida, o documento associa a cidadania às noções de trabalho e cultura (cf. linha 

4 da figura 1). Um dos argumentos para justificar a conexão entre esses três elementos é que 

“… o trabalho pedagógico com aqueles conceitos vai permitir uma razoável compreensão do 

entorno do aluno, o que pode gerar ações transformadoras do social” (BRASIL, 2002, p.89). 

Isso aponta para a associação entre cidadania e certos padrões culturais, além de 

compreensões específicas sobre como deve ser o mundo do trabalho. 

 A propósito da relação entre cidadania e trabalho, o trecho a seguir nos revela alguns 

importantes pressupostos: 

 
Ao participar politicamente, enquanto trabalhador e cidadão, o estudante está 
construindo sua identidade social e agindo para que uma sociedade mais 
democrática e solidária se fortaleça. Temos aqui a articulação entre as 
competências da Sociologia e o conceito estruturador da cidadania: 
protagonismo juvenil voltado para a viabilização da cidadania plena 
(BRASIL, 2002, p.92). 
 

 
 Aqui, dois aspectos chamam a nossa atenção. Primeiramente, a cidadania vem em 

posição de parceria com o trabalho; é como se um condicionasse a existência do outro, ou 

seja, uma identidade de cidadão pleno (se é que esse ideal possa existir de fato) só é acessível 
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através do trabalho e da participação democrática. Em segundo lugar, a participação 

democrática do cidadão se alinha com a noção de protagonismo juvenil, estruturadora da 

cidadania. Ficam as indagações: o que se entende por protagonismo juvenil? Seria esse a 

única forma de se trabalhar o exercício da cidadania? 

 Uma percepção mais clara dos significados acerca da cidadania apontados acima pode 

ser alcançada trazendo a discussão alguns temas comuns no contexto da política educacional 

do Brasil e do mundo na contemporaneidade: a emergência da visão da educação como um 

objeto de mercado e a representação gerencial do saber escolar em termos de competência, 

um termo que deriva do campo dos recursos humanos e que significa a apresentação de uma 

performance notável em uma área específica (RAVEN; STEPHENSON, 2001) . 

 Apesar de o nosso foco não ser aprofundar a discussão da visão mercadológica da 

educação em um processo de comodificação, gostaríamos de citar brevemente cinco objetivos 

principais dessa lógica para em seguida refletir sobre a sua articulação com o conceito de 

cidadania. Assim, reportamo-nos às palavras de Stephen Ball (2006): 

 
Melhorar a economia nacional, tornando forte a conexão entre escolarização, 
emprego, produtividade e comércio; melhorar os resultados dos alunos em 
habilidades e competências relacionadas ao emprego; alcançar um controle 
mais direto sobre o conteúdo e a avaliação do currículo; reduzir os custos da 
educação para o governo; e aumentar a contribuição da comunidade para a 
educação através de um envolvimento mais direto nas tomadas de decisão na 
escola e de pressão da escolha de mercado (p.70, minha tradução)67. 

 

 Se então nós considerarmos que em uma visão mercadológica da educação, o emprego 

e a produtividade têm primazia sobre valores de base ética e questões de caráter político na 

escola, é possível entender por que, no documento, a cidadania está articulada ao trabalho. Por 

outro lado, o documento não enfatiza aspectos sociopolíticos do conceito, como por exemplo, 

que valores deveriam guiar a discussão de cidadania, que visões de democracia e sociedade 

existem e podem ser perseguidas, e o próprio fato de que os jovens alunos e alunos/alunas já 

são desde sempre cidadãos e cidadãs. Nesse aspecto, cabe perceber que a própria cidadania é 

representada como uma competência que falta aos jovens e que só através da educação 

escolar, poderia ser por eles/elas desenvolvida. A análise do discurso dos docentes e dos 

                                                             
67

 “Improving the national economy, making strong connection between education, employment, productivity 
and trade; improving the results of students in job-related skills and competencies; achieving a more direct 
control over the content and curriculum evaluation; reducing the cost of education for the Government; and 
increasing the community's contribution to education through more direct involvement in decision-making at 
school and pressure of market choice”. 
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alunos sobre as compreensões de cidadania nos dará uma noção das repercussões que esse 

discurso comodificado e produtivista sobre cidadania projeta em outros contextos e sujeitos.  

 O que gostaria de destacar, a partir da observação feita, é o fato de o silenciamento de 

alguns sentidos em relação à cidadania no discurso do documento também adquirir uma 

função retórica importante. Se a equivalência entre sentidos considerados desejáveis para a 

cidadania, é feita a partir dos diferentes significantes que de fato, estão presentes no discurso, 

o silenciamento marca a exclusão de alguns significantes dessa formação discursiva, 

colocando-as em uma situação de exterioridade em relação a essa formação, que pode (ou 

não) vir a constituir uma relação de antagonismo (oposição). 

 De qualquer forma, em relação ao discurso de comodificação apresentado, é 

importante referir-se ao entendimento que Laclau atribui a esse processo, no sentido de 

clarificar as possibilidades de reinterpretação do mesmo pelos sujeitos na escola. Para Laclau 

(1993), apesar da tendência do capitalismo atual de transformar em mercadoria a totalidade 

dos objetos da vida privada, não se pode falar que esse fenômeno consiga abarcar a totalidade 

das relações sociais. Nesse sentido, existe uma variedade de lutas, que podem ser vistas como 

pontos de resistência à comodificação, uma vez que intentam submeter o processo de 

mercantilização dos fenômenos sociais a algumas formas de regulação. Um exemplo desses 

movimentos de resistência no campo educacional poderia ser a atuação dos sindicatos de 

profissionais da educação. Assim é que Laclau postula que  

 
o deslocamento das relações sociais, que o fenômeno como o da 
comodificação gera, provoca resistências que lançam na arena histórica 
novos atores sociais que, precisamente por mover-se em um terreno 
deslocado, devem reinventar constantemente suas próprias formas sociais 
(1993, p.68, minha tradução).68 
 

 No campo da política educacional, esse deslocamento torna-se particularmente visível 

no momento da atuação docente em sala de aula, onde o professor, a partir de um conjunto de 

elementos disponíveis (entre os quais os documentos oficiais) cria suas próprias formas de 

ação pedagógica, muitas vezes indo de encontro às lógicas que dominam a política 

educacional oficial.  De certa forma, o próprio discurso do documento deixa aberta a 

possibilidade de articulação de visões alternativas em relação aos aspectos hegemônicos 

                                                             
68 “...la dislocación de las relaciones sociales que un fenómeno como el de la comodificación genera, provoca 
resistencias que lanzan a la arena histórica  nuevos actores sociales que, precisamente por moverse em um 
terreno dislocado, deben reinventar constantemente sus propias formas sociales”.   
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valorizados ao longo do documento. Essa possibilidade se manifesta, por exemplo, nas linhas 

18 e 19 da figura 1, quando a cidadania é articulada à noção de conscientização. 

 Por outro lado, o documento também não destaca o fato de que a cidadania tem uma 

estreita relação com a igualdade social e que, assim, teria como escopo ser um espaço de 

contestação e protesto contra todos os processos que ferem a igualdade de forma profunda, 

tais como o desemprego, a acumulação abusiva do capital e o aumento da pobreza. O discurso 

de documento busca, então, mascarar a tensão existente entre a cidadania democrática e a 

lógica de mercado, como se fosse possível atender a essas duas lógicas sem qualquer conflito. 

Só uma análise mais profunda das perspectivas discursivas que se entrelaçam no texto, bem 

como dos elementos excluídos do discurso dos documentos é que torna possível a emergência 

das relações de antinomia e até paradoxais entre os sentidos articulados. 

 Ao conceber a cidadania como uma competência, o documento reúne discursos 

ambivalentes sobre o papel do cidadão, sendo que uma dimensão da cidadania comprometida 

com o questionamento das relações de poder injustas é pouco enfatizada em favor da 

valorização do trabalho, sem haver o desvelamento do fato que a maior parte das 

desigualdades a serem transformadas, tanto de ordem econômica como cultural, não 

dependem simplesmente de uma inserção do mercado de trabalho. Além disso, a visão de 

competências está pautada em um discurso de cunho psicologizante, que representa o 

fenômeno educacional primariamente como uma construção cognitiva dos sujeitos e que deve 

ser facilitada ao máximo pela intervenção pedagógica para que a aprendizagem ocorra 

(SARANDY, 2011). Dimensões sociais, culturais e políticas do processo educacional, são 

nesse sentido, colocadas em segundo plano pelo discurso das competências. 

 A nosso ver, a tentativa de ocultar a tensão cidadania/mercado no documento, bem 

como o foco do processo educativo na dimensão cognitiva não são ações desinteressadas e 

resultam do próprio fato de a política educacional ser um espaço de lutas pelo poder de 

hegemonizar certos significados, como nos explica Taylor (1997): 

 
Da perspectiva da teoria do discurso, a produção da política é vista como 
uma arena de lutas sobre o significado, ou como “política do discurso” 
(Yeatman, 1990). A ênfase é colocada em processos de política e a política é 
vista como “uma luta entre adversários por objetivos concorrentes, onde a 
linguagem – ou mais especificamente, o discurso – é usado taticamente 
(Fulcher, 1989, p. 7) (TAYLOR, 1997, p.26, minha tradução).69 

                                                             
69

 From the perspective of discourse theory, the production of policy is seen as an arena of struggles over 
meaning, or as "politics of discourse" (Yeatman, 1990). Emphasis is placed on political processes and politics is 
seen as "a struggle between opponents by competing goals, where language – or more specifically, discourse – is 
used tactically”. 
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Apoiados nas ideias de Taylor, percebemos que no documento curricular em questão 

encontram-se sentidos divergentes e contraditórios para a cidadania, em virtude da presença 

de vozes que defendem os objetivos e projetos de sociedade de grupos políticos concorrentes 

ou até adversários. A política reflete o conflito, porque se constitui a partir de um 

congelamento parcial dos sentidos negociados entre os grupos sociais no momento de sua 

construção. Ficam evidentes, nesse sentido, as funções da metonímia e da metáfora. Enquanto 

a primeira dá margem a uma adição de sentidos “agregáveis” à cidadania, a segunda figura de 

retórica permite que alguns significantes sejam usados no lugar de cidadania, indicando que 

são intercambiáveis por compartilharem fortes marcas semânticas. A dimensão catacrética da 

linguagem se revela através das duas figuras, pois é essa dimensão que abre a possibilidade de 

que a cidadania, não tendo qualquer significado fixo, literal, ou original, se preste a ser 

relacionada ou equalizada a significantes múltiplos e variados. 

Passamos agora a investigar o outro elemento relacionado com a cidadania no 

documento que é a categoria cultura. Para iniciar nossa análise, transcrevemos dois trechos 

dos referenciais. Um deles aponta para um significado específico de cultura. O autor assinala 

algumas competências a serem desenvolvidas pela disciplina. Em ambos se destacam 

importantes pressupostos da relação cidadania/cultura: 

 
Cultura é diversidade cultural, identidade cultural, indústria cultural, mídia e 
propaganda, alienação e conscientização etc (BRASIL, 2002, p.92). 

 
Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 
segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, 
enquanto princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do 
mundo atual (BRASIL, 2002, p.90). 

 
  

Na definição de cultura sugerida no documento, nota-se primeiramente a visão de 

diversidade, que segundo Macedo (2006b), tende a mascarar a diferença e ocultar as relações 

de poder entre diferentes processos de identificação cultural. Além disso, o segundo trecho 

revela uma intenção explícita de se defender um conceito de cultura da “diversidade” que 

busca superar conflitos e tensões, como se os embates entre sujeitos não fossem constitutivos 

de processos sociais democráticos.  

 Ao valorizar a perspectiva de cultura apontada acima, o discurso da cidadania prioriza 

um posicionamento político de conciliação da diferença cultural através da ação de 

compreender e valorizar o diferente, o que de certa forma oculta os possíveis conflitos 

culturais que informam a construção de visões de cidadania distintas. 
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 No final, destacamos a visão de cultura como um território passível de ser demarcado 

e essencializado, ignorando o fato de que as culturas se hibridizam e estão em constante fluxo, 

em função de diferenças étnicas, mas também etárias, de gênero, e de outras diferenças que 

informam o processo de construção da subjetividade.  

Nesse sentido, a cidadania não deve ser vista como uma construção cultural que é 

entendida da mesma forma pelos diferentes sujeitos envolvidos na experiência educacional, 

como já apontamos no capítulo 2. Isso porque ela envolve uma multiplicidade de aspectos 

culturais, que adquirem valores distintos conforme os sujeitos, os contextos e os tempos em 

que são articulados. 

Assim, podemos compreender o discurso oficial sobre a cidadania como um conjunto 

de sentidos provenientes de um processo de identificação cultural específico que o documento 

procura encadear e - para usar a noção da teoria do discurso como articulada por Laclau e 

Mouffe (1985/1987) – alçar à condição de discurso universal.  

Passemos então à aproximação das orientações curriculares para o ensino de 

Sociologia (BRASIL, 2006). Primeiramente, como aponta Amaury Moraes (2009), a 

elaboração desse documento foi feita por uma equipe diferente do documento anterior (o de 

2002), e assim adota propostas diferentes para o ensino de Sociologia. Se nos parâmetros e 

orientações complementares de 2002 havia o foco nas competências a serem desenvolvidas e 

na delimitação de conceitos, temas e teorias a serem estudados, nas orientações, essa 

perspectiva prescritiva vai se diluir, deixando a cargo dos sistemas estaduais específicos 

definirem de forma mais contextualizada os conteúdos e abordagens a serem contempladas. 

Nas orientações de 2006, encontramos uma problematização de aspectos do ensino de 

sociologia, cujo propósito seria servir de referência para que os docentes possam então 

elaborar, em diálogo com sua realidade, formas de atuação pedagógica que garantam aos 

alunos a construção de conhecimentos naquele campo disciplinar.   

Esse documento apresenta uma parte introdutória, cujos objetivos são delinear a 

trajetória histórica da disciplina, justificar a sua pertinência dentro do currículo, apontar 

algumas questões políticas relacionadas à identidade da disciplina, apresentar possíveis papéis 

por ela desempenhados no que se refere à abordagem dos fenômenos sociais e fornecer 

recomendações sobre a necessidade de adaptações de conteúdos, recorte temático, e 

ajustamento da linguagem, de forma que a disciplina seja oferecida em um nível de 

aprofundamento apropriado ao estudante de ensino médio. Além disso, nessa parte do 

documento, há o destaque da função mediadora que o professor deve exercer entre o aluno e o 

conhecimento, da necessidade de os conteúdos da Sociologia levarem em conta a cultura 



125 

 

escolar, e por último ressalta-se a interpenetração da Sociologia e das outras disciplinas do 

currículo, às quais os conteúdos dessa disciplina teriam muito a oferecer. Após a introdução, 

inicia-se a parte composta de uma forma geral pelos pressupostos metodológicos e os recursos 

a serem utilizados no processo de ensino, seguida de uma breve conclusão. 

O primeiro dado que chama a atenção é a ausência do significante cidadania no corpo 

do documento, sobretudo se compararmos com a frequência desse termo no documento 

analisado anteriormente (21 ocorrências). O quadro abaixo nos apresenta com precisão esses 

dados, identificando 6 ocorrências do significante: 

 
Figura  2 – Concordance do significante cidadania nas OCEM/Sociologia (2006) 

 

Na tentativa de explorar outras possibilidades de ocorrência de significantes muito 

próximos à cidadania no texto, buscamos a presença do termo cidadão, mas também só 

registramos 3 ocorrências: 

 
Figura  3 – Concordance do significante cidadão nas OCEM/Sociologia (2006) 
 
 
Na busca de encontrar prováveis explicações para o silenciamento desse documento 

em torno da cidadania, recorro a possíveis relações que o mesmo estabelece com outros textos 

ou discursos com os quais interage e aos quais parece responder. Essa estratégia se apoia no 

entendimento de que uma formação discursiva se constrói e se faz entender a partir de um 

conjunto de redes discursivas que com ela interagem de forma intra ou intertextual 
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(FAIRCLOUGH, 2001). Isso quer dizer que os sentidos ou silêncios no documento devem ser 

interpretados tendo como pano de fundo seja o que está dito em outros textos com os quais ele 

se articula ou aos quais ele busca responder ou se justificar, seja através dos significados que 

se fazem presentes através da ausência. Esse último aspecto se refere ao que já denominamos 

anteriormente de sentidos excluídos da formação discursiva por representarem ameaças à 

hegemonia de sentidos que se deseja. 

Como é sugerido por Luiz Moraes (2009), uma possível explicação para a baixa 

ocorrência do termo cidadania nas orientações de 2006 pode ser atribuída ao fato de que os 

sujeitos envolvidos na elaboração desse documento rejeitarem um sentido de cidadania 

pautado nos ideais iluministas da modernidade. Como já discuti na elaboração teórica desse 

trabalho, a cidadania, dentro dessa visão, seria criticada por ser uma construção da burguesia 

para mascarar a contradição entre igualdade e liberdade que o sistema capitalista estabelece. 

Assim, Moraes sugere que, se situarmos o documento dentro de um contexto de atores ligados 

a perspectivas teóricas marxistas ou marxianas, é plausível que tais atores busquem evitar 

relacionar o ensino de Sociologia a essa concepção burguesa de cidadania e por isso escolham 

não enfatizar esse significante no documento.  

Por outro lado, em outra relação interdiscursiva importante é o fato de nos documentos 

anteriores, a cidadania ser representada em função da inserção do mercado de trabalho e da 

tolerância cultural, o que pode ter contribuído para a rejeição quanto ao uso dessa categoria no 

novo documento, uma vez que a mesma poderia evocar as mesmas relações de sentido do 

documento anterior. 

No entanto, isso não significa que não seja possível identificar ideias sobre cidadania 

ao longo do documento. Se os silêncios em torno dessa categoria me permitiram articular as 

inferências acima, mecanismos como a redescrição retórica viabilizam a relação entre alguns 

aspectos valorizados no documento e a cidadania. A redescrição retórica, segundo Quentin 

Skinner (2002, apud HOWARTH, 2010, p.319, minha tradução) consiste em: 

 
substituir uma dada descrição avaliativa por um termo rival [ou termos 
rivais] que serve para representar a ação de uma forma não menos plausível, 
mas que serve ao mesmo tempo para enquadrá-la sob uma ótica moral 
contrastante. Você procura persuadir o seu público a aceitar sua nova 
descrição, e dessa forma, a adotar uma nova atitude em relação à ação em 
questão.70 

                                                             
70  “…of replacing a given evaluative description with a rival term that serves to picture the action no less 
plausibly, but serves at the same time to place it in a contrasting moral light. You seek to persuade your audience 
to accept your new description, and thereby to adopt a new attitude towards the action concerned”. 
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É importante ressaltar que a redescrição retórica recorre frequentemente à metáfora e à 

metonímia para reinscrever novas possibilidades de significação para os termos em questão. 

Assim, a nossa segunda interferência analítica remete a expressões do campo do conteúdo das 

disciplinas que parecem cumprir a função de redescritores retóricos em relação à cidadania. O 

texto indica algumas funções a serem cumpridas pela Sociologia no ensino médio, a 

preparação dos jovens para o “exercício da cidadania” e a “desnaturalização” das concepções 

ou explicações dos fenômenos sociais. Quanto ao “exercício da cidadania” (cf. linhas 3, 4, 5 e 

6 da figura 2), o documento faz a relação metafórica entre essa expressão e um slogan ou 

clichê. Dessa, forma, busca-se rejeitar a compreensão de cidadania como categoria 

simplesmente teórica e se procura relacionar essa categoria à dimensão da participação ativa 

na sociedade, daí o uso da palavra “exercício”, metonimicamente construindo a idéia de que 

cidadania é algo que se exerce. A essa percepção, contrapõe-se algumas noções identificadas 

no trecho seguinte do documento: 

 
Não se pode entender que entre os 15 e os18 anos, após oito, nove, 10 anos 
de escolaridade, o jovem ainda fique sujeito a aprender “noções” ou a 
exercitar a mente em debates circulares, aleatórios e arbitrários. Parece que 
nessa fase de sua vida a curiosidade vai ganhando certa necessidade de 
disciplinamento, o que demanda procedimentos mais rigorosos, que 
mobilizem razões históricas e argumentos racionalizantes acerca de 
fenômenos naturais ou culturais. Mesmo quando está em causa promover a 
tolerância ou combater os preconceitos, a par de um processo de persuasão 
que produza a adesão a valores, resta a necessidade de construir e 
demonstrar a “maior” racionalidade de tais valores diante dos costumes, das 
tradições e do senso comum. Trata-se, recorrendo a Antônio Cândido, de 
“humanizar o homem” (Cândido, 1995). O acesso às ciências e às artes deve 
ser entendido nesse projeto: a escolha pelo homem de ser mais humano 
(BRASIL/MEC, 2006, p.109). 

 

Percebem-se acima dois processos. Por um lado, a construção da função do ensino de 

Sociologia a partir de uma aproximação negativa, ou seja, a partir daquilo que ele não deve 

ser, e, em relação à cidadania, especifica-se o cidadão que não se deseja como resultado do 

processo educativo. Deriva daí um campo discursivo de significados antagônicos àquele da 

identidade que se procura estabelecer para a disciplina. No entanto, no trecho acima não é 

enfatizado qualquer tipo de participação política para o cidadão. Por outro lado, recorre-se a 

uma série de expressões, tais como disciplinamento, persuasão, racionalidade, que remetem 

ao que pode ser considerada uma função reguladora da disciplina, em que pouco espaço se dá 

à agência do indivíduo cidadão. 
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O que chama ainda mais a atenção é que essa linha discursiva contrasta com a função 

de “desnaturalização” apontada como fundamental dentro do ensino da disciplina, através da 

qual o aluno poderia abrir os olhos para a historicidade dos fenômenos sociais e perceber que 

grande parte deles atende a interesses específicos (BRASIL/MEC, 2006, p.106). 

Vemos assim que o documento articula sentidos contraditórios acerca do papel da 

disciplina e significações de cidadania ambivalentes.  Se os referenciais enfatizam, em 

determinado aspecto, uma função crítica e conscientizadora da disciplina, sob outra 

perspectiva, eles atribuem a ela uma função diretiva e controladora. Do ponto de vista 

institucional, não se pode ignorar que na história do Brasil, a escola assumiu muitas vezes a 

função de formadora de cidadãos ideais, com o objetivo de promover a integração social, e 

isso ocorreu de forma mais enfática em alguns períodos, como na ditadura (SILVA, 2007). Se 

de um lado, o fato de a educação para a cidadania ser assumida como uma tarefa da educação 

escolar tem o seu valor, por outro lado, é necessário colocar em cheque a hegemonia de uma 

visão da escola como simples reprodutora de uma ideologia dominante, que não permite aos 

alunos o desenvolvimento de uma postura crítica em relação ao que lhe é imposto como 

modelo de bom cidadão. De fato, a presença dessa multiplicidade de redes de sentido sobre o 

que significa educar para a cidadania nos documentos analisados corrobora a nossa hipótese 

de que a política curricular é um campo de lutas de grupos e interesses antagônicos que se 

debatem para legitimar o alcance e a força de certos significados, ou seja, para hegemonizá-

los. 

De uma forma ou de outra, os silêncios do documento também são significativos.  

Mesmo fazendo referência ao “exercício da cidadania” ou à “desnaturalização”, ambas as 

expressões constituem significantes esvaziados de sentido. Em nenhum momento, por 

exemplo, o documento faz referência explícita, por exemplo, à função da Sociologia frente à 

formação de um cidadão atuante nos processos de mudança social, voltados à contraposição 

das injustiças sociais ou a fazer frente às relações de desequilíbrio de poder. O tom que parece 

predominar no documento é o que Luiz Moraes (2009), em seu trabalho de pesquisa 

identificou como “a construção de um olhar sociológico” que não necessariamente está 

voltada para uma intervenção social que provoque transformações na realidade.  

Ainda é importante salientar que o documento inclui a cidadania como tema a ser 

trabalhado dentro dos princípios de organização do ensino da disciplina por meio de 

conceitos, temas e teorias. Na sugestão de temas a serem trabalhados (cf. linha 1 da figura 2), 

a cidadania aparece dentro da seguinte sequência: questão racial, etnocentrismo, preconceito, 

violência, sexualidade, gênero, meio-ambiente, cidadania, direitos humanos, religião e 



129 

 

religiosidade, movimentos sociais, meios de comunicação de massa, etc. Percebe-se um 

alinhamento sintagmático (metonímico) da cidadania com esses temas, sendo que os temas 

mais próximos da cidadania no sintagma são meio-ambiente e direitos humanos, o que pode 

sugerir uma relação de equivalência de sentidos em certos contextos, como, por exemplo, no 

discurso dos alunos que investigaremos na sequência desse trabalho. Acrescente-se que a 

abordagem da cidadania como tema não aponta para qualquer tipo de intervenção na 

realidade, pois se refere ao desenvolvimento de um senso crítico restrito à interpretação dos 

fenômenos sociais. Esse aspecto contrasta com o discurso dos PCN + , que dá mais ênfase ao 

desenvolvimento da cidadania como uma competência que contribuiria para a “construção da 

identidade social e política do educando” (BRASIL, 2002, p.98), como também se distingue 

do discurso dos referenciais estaduais a serem analisados, onde a cidadania aparece não 

apenas como um saber a ser conhecido e assimilado,mas como um conjunto de relações a 

serem construídas, vivenciadas pelos sujeitos nas suas articulações com as dimensões públicas 

da vida em sociedade. 

 Pelos elementos do discurso que apontamos, os significados que parecem se 

hegemonizar nesse documento são os que remetem a uma perspectiva de neutralidade política 

e de regulação da vida social, sem grandes incentivos à participação política ativa dos 

sujeitos. Evidentemente, todas essas perspectivas estão sutilmente mescladas ou hibridizadas 

com expressões que se vinculam a campos discursivos mais críticos (do tipo “exercício da 

cidadania”), mais progressistas e mais voltados à valorização da diferença, de forma a 

construir um discurso que possa amalgamar o maior número de grupos em torno de si sem 

gerar rupturas políticas. Aliás, me parece que esse documento cumpre a função de articular 

grupos com intencionalidades e visões diferentes sobre a educação de forma mais eficiente do 

que os documentos anteriores.  

Macedo (2006b) trata do caráter culturalmente híbrido do currículo ao explicar o seu 

entendimento dos currículos escolares “como um espaço-tempo em que estão mesclados os 

discursos da ciência, da nação, do mercado, os “saberes comuns”, as religiosidades e tantos 

outros, todos também híbridos em suas próprias constituições” (p.289). Nesse contexto, é 

sempre difícil prever ou mesmo especificar que visão de cidadania terá preponderância nas 

várias instâncias práticas em que os parâmetros são ressignificados. 

Teço agora algumas considerações sobre a representação da cidadania nos 

Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do estado da Paraíba para a disciplina 

Sociologia. O documento se inicia reiterando a importância da obrigatoriedade da disciplina 

Sociologia no ensino médio “para o processo educacional consistente e de qualidade na 
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formação humanística para os jovens que se deseja ter, a fim de que se tornem cidadãos 

éticos, sujeitos críticos e protagonistas de sua história” (PARAÍBA, 2006, p. 172). Há, então, 

desde o princípio uma clara relação do ponto de vista sintagmático (ou metonímico) entre 

ensino de Sociologia e formação de um cidadão crítico. Seguindo menos os princípios das 

orientações de 2006 e mais a lógica organizacional dos parâmetros de 2002, os referenciais da 

Paraíba sugerem a abordagem da cidadania enquanto tema a ser trabalhado para facilitar a 

compreensão dos alunos dos processos sociais, mas também como um conceito, que 

juntamente com os de trabalho e cultura, podem levar os alunos a refletir sobre “as condições 

objetivas pra enfrentá-los e superá-los [os problemas sociais brasileiros], suscitando, no 

estudante, o protagonismo social, não só como cidadão que exerce seus direitos, mas também 

que assume, de forma consciente, suas responsabilidades sociais” (PARAÍBA, 2006 , p.173). 

Nesse sentido, as críticas a serem feitas ao discurso desse documento em relação a 

como a cidadania é representada, vão contemplar os mesmos aspectos evidenciados em 

relação às orientações de 2002. São eles a articulação da cidadania com a inserção no 

mercado de trabalho de forma produtiva e uma visão essencialista, harmonizante e integradora 

da relação cidadania/cultura, que não questiona as relações de poder e de opressão que tornam 

certos discursos culturais hegemônicos. 

Destaca-se ainda o fato de a cidadania aparecer como um eixo específico ao lado da 

política, e de constar como competência a ser desenvolvida através do processo educacional a 

seguinte intenção: “construir a identidade social e política atuante e dinâmica para a constante 

luta pelo exercício da cidadania plena” (p.180). A despeito de estar inserido em um discurso 

de competências, entendo que esse aspecto do documento é o que mais se aproxima até agora 

da compreensão de educação para a cidadania que defendo, que tem a ver com a identificação 

social e política e com uma luta constante guiada por um horizonte de cidadania plena, mas 

que de acordo com a teoria de Laclau e Mouffe (1985/1987), sempre será um horizonte não 

alcançado. 

Após analisar as representações da cidadania nos principais documentos que norteiam 

o ensino de Sociologia no nível médio de ensino, passo a investigar as representações de 

alunos e de docentes sobre esse significante, retomando aspectos da análise documental 

sempre que se mostrem relevantes para interpretar ou clarificar os discursos desses sujeitos. 
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5.2 As representações dos alunos sobre cidadania: articulando conhecimentos, ações e   

      identificações cívicas no currículo escolar e na vida cotidiana  

 

Conforme apresentei na introdução desse trabalho, o componente empírico da 

pesquisa envolveu, em um primeiro momento, o desenvolvimento de mapas mentais por 21 

alunos e alunas dos primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual 

tradicional do centro de João Pessoa. Cada um dos sete alunos e alunas entrevistados em cada 

série completou uma série de cinco mapas mentais, envolvendo uma diversidade de aspectos 

relacionados à cidadania.  

Os três primeiros mapas foram solicitados com o objetivo de investigar os 

conhecimentos dos alunos sobre cidadania, tanto de um ponto de vista geral, mais ligado ao 

cotidiano, como do ponto de vista do conhecimento escolar e disciplinar. Assim, o primeiro 

mapa apresentava no centro a expressão “Cidadania é...”; o segundo mapa apresentava no 

centro a expressão “Cidadania e conhecimento escolar” e tinha como título “Temas e assuntos 

que estão ligados à cidadania e que você aprende na escola (em qualquer disciplina)”; o 

terceiro mapa tinha no centro a expressão “Cidadania e Sociologia” e no título a pergunta “O 

que você aprende sobre cidadania na disciplina Sociologia?” (Apêndice A). 

O quarto mapa foi planejado no sentido de captar, do ponto de vista das ações, que 

sentidos os alunos relacionam com a categoria cidadania. Sendo assim, no centro do mesmo 

há a expressão “Habilidades e saberes de um bom cidadão”, e no título há uma pergunta e 

instruções: “para ser um bom cidadão, o que você acha que o jovem deve aprender na escola e 

na vida? Responder com um verbo, ex. aprender a cantar, a dançar, etc.” 

O último mapa foi pensado com o fim de identificar as construções subjetivas ou 

processos de identificação dos alunos em relação à cidadania. Dessa forma, esse mapa 

apresenta na parte central a pergunta “Que tipo de cidadão você é?” e no título “Que tipo de 

cidadão você se considera em relação à família, à escola e à comunidade? Escolha entre as 

sugestões abaixo e acrescente pelo menos uma característica que não está na lista”. Em 

seguida, há uma lista de treze possíveis visões de cidadão. Como se vê, esse mapa difere dos 

anteriores, porque os alunos foram instruídos a escolher pelo menos três das expressões 

listadas para se descrever como cidadãos e acrescentar pelo menos uma expressão que não 

estava na lista. Optei por esse direcionamento investigativo nessa pergunta porque queria 

verificar primeiramente o enquadramento do aluno ou não, ou em outras palavras, sua adesão 

ou seu afastamento de sentidos de cidadania que circulam na sociedade, no espaço 

educacional, e na política curricular e educacional como um todo. Ao mesmo tempo, deixei 
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aberta a possibilidade para o aluno trazer compreensões próprias de como ele se vê como 

cidadão. 

Quero enfatizar que a escolha das perguntas dos mapas mentais tomou como 

referência as dimensões de cidadania por mim problematizadas nos capítulos teóricos do 

trabalho, quais sejam: a experiência, a agência e a identidade, de forma que os dados 

coletados me permitissem fazer inferências sobre como os alunos articulam a cidadania com 

cada uma desses aspectos. Como já evidenciamos na introdução desse trabalho, para a 

construção dos mapas mentais, tomamos como referência a fundamentação teórica de Buzan 

(1971) e aqui no Brasil, algumas considerações sugeridas por Moreira (1998) em relação a 

esses instrumentos. 

Após uma série de visitas às turmas para explicação sobre a pesquisa, para solicitar os 

termos de consentimento livre e esclarecido, realizei alguns encontros na biblioteca da escola, 

onde em dias distintos, os grupos de alunos de cada série, se sentavam ao redor de uma ou 

duas mesas. Então, eu distribuía um a um, a sequência de mapas mentais. À medida que o 

grupo ia preenchendo cada mapa, eu recolhia e distribuía o mapa seguinte.  Em média, os 

alunos, levavam vinte minutos para completar os cinco mapas, que foram devidamente 

identificados para facilitar a categorização posterior. 

 

5.2.1 Algumas considerações sobre o perfil da escola e dos alunos participantes da pesquisa 

 

 O espaço em que essa pesquisa foi desenvolvida é de uma escola pública estadual de 

nível médio, situada no centro da cidade de João Pessoa. A escola, fundada há mais de 160 

anos, é das mais tradicionais e antigas do estado, tendo sido berço de formação de várias 

autoridades que se destacaram no Brasil e tem uma tradição de envolvimento dos alunos em 

questões políticas, voltadas para a defesa de direitos e contra diferentes tipos de injustiça 

social, o que foi um elemento essencial que considerei ao fazer a escolha. 

 A escola foi fundada em 1836 e possui cerca de 2400 alunos, 66 professores e 75 

funcionários. Funciona desde 1937 em sede própria, localizada em uma avenida central da 

cidade e conta com laboratórios de informática, química, física e biologia, amplo auditório, 

ginásio poliesportivo, biblioteca, 20 amplas salas de aula, além de ambientes abertos. 

Recentemente foram inseridas em sua grade curricular as disciplinas de Sociologia e 

Filosofia, seguindo determinação do Ministério da Educação. Os alunos recebem fardamento 
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e livros didáticos gratuitamente, além da alimentação escolar e da assistência odontológica em 

gabinete equipado na própria escola71. 

 Com relação ao perfil dos alunos e alunas participantes da pesquisa, foram 21 

estudantes ao todo, com idade de 15 a 18 anos, sendo 7 alunos de cada série do ensino médio. 

Do primeiro ano do ensino médio, participaram da pesquisa 6 alunas e um aluno; do segundo 

ano participaram 5 alunas e 2 alunos e do terceiro ano foram 7 alunas. Tivemos assim a 

maioria dos participantes do sexo feminino. Quanto à condição socioeconômica dos alunos, a 

grande maioria é de baixa renda familiar e mora em bairros da periferia da cidade. 

 

5.2.2 Delineando o trabalho de análise dos dados 

 

Dentro da proposta de aplicação da teoria do discurso para empreender o trabalho 

interpretativo dos elementos discursivos articulados pelos alunos, defino algumas etapas. 

Parto do entendimento da cidadania como um significante flutuante, que tem seu significado 

fixado em momentos discursivos, através da atribuição provisória de significados em certos 

contextos e sob pontos de vista particulares. Partindo desse pressuposto, busquei detectar nas 

respostas dos alunos nos mapas mentais os “momentos” relacionados a noções de cidadania 

em diferentes contextos (em um âmbito geral, para além da escola; no contexto de sociologia; 

no contexto das outras disciplinas) e com referência a outras categorias relevantes 

(experiência, agência e identidade). Entendo esses “momentos” primeiramente como 

expressões linguísticas equacionadas com o conceito, que passam a compor conglomerados 

de significantes que são equivalentes entre si e com o significante “cidadania”. Esse trabalho 

se dá frequentemente com o uso da metáfora como figura de retórica para definir a cidadania. 

Em segundo lugar, atentei para outros significantes que não assumem uma relação de 

equivalência ou analógica com a cidadania no discurso dos alunos, mas sim uma relação de 

contiguidade, especificando, qualificando ou predicando a cidadania de acordo com as 

avaliações dos alunos sobre essa categoria. Esse trabalho se deu a partir da identificação da 

emergência da figura retórica da metonímia no discurso dos alunos, usada para atribuir 

qualidades à cidadania. 

                                                             
71

 As informações sobre a escola e os alunos foram coletadas a partir de observações da pesquisadora durante a 
pesquisa, conversas informais com a equipe técnica da escola, com os alunos e professores participantes e 
informações disponíveis na reportagem “Liceu Paraibano comemora 175 anos”, disponível no site 
http://www.omelhordejoaopessoa.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2255&Itemid=225  
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Identificados os significantes ou os conglomerados deles, realizei o mapeamento de 

domínios discursivos, sob os quais os significantes ou conglomerados podiam ser 

categorizados, estabelecendo cadeias de equivalência entre si e relações diferenciais face aos 

significantes que são classificados em outros domínios discursivos. 

Examinando essas atribuições de sentido à categoria cidadania que competem entre si, 

tornou-se possível identificar as lutas que acontecem para se fixar certos sentidos em 

detrimento de outros e para “impor” alguns sentidos pouco valorizados dessa categoria, de 

forma a associar às cadeias de equivalência hegemônicas elementos dispersos do campo da 

discursividade ou significantes provindos de outros domínios discursivos, como da política 

curricular, educacional ou do discurso dos professores.  

É importante ressaltar que, como o discurso na TD não faz diferença entre os aspectos 

“linguísticos” e os “extralinguísticos”, a análise dos dados também recorreu a aspectos como 

o contexto socioeducacional e suas características, o contexto político analisado, as relações 

entre o local e o global para dar mais consistência aos argumentos apresentados.  

Destaco, ainda que as análises foram feitas resgatando aspectos da análise documental 

feita anteriormente da política curricular sobre cidadania, com o objetivo de rastrear processos 

de interdiscursividade e entender como se configuram as hegemonias de sentidos e que 

intenções elas podem revelar/esconder. 

 

5.2.3 Cidadania e conhecimento 

 

 Os dados levantados através dos três primeiros mapas mentais preenchidos pelos 

alunos nos dão uma visão sobre como os alunos entendem a cidadania a partir de três pontos 

de referência. Em primeiro lugar, o primeiro mapa solicita dos alunos uma visão geral sobre a 

cidadania, sem determinar um campo específico de emergência do significante. Em resposta a 

essa questão, os alunos apresentaram um série de ideias, sistematizadas na tabela abaixo: 
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TABELA 1 – Cidadania é... 

 

Cidadania é ... 
 
Alternativas 

Total de 
citações: 

(107) 

% 1º ano 
(31) 

2º ano 
(39) 

3º 
ano 
(37) 

1. Respeito 12 11,21  1 4 7 

2. Direitos 7 6,54  4 2 1 

3. Educação 7 6,54  1 4 2 

4. Deveres 6 5,61  3 1 2 

5. Sociedade 5 4,67  2 0 3 

6. Honestidade 5 4,67  0 2 3 

7. Liberdade 3 2,80  3 0 0 

8. Igualdade 3 2,80  2 0 1 

9. População 3 2,80  1 1 1 

10. Caráter 3 2,80  1 0 2 

11. Ser solidário 3 2,80  1 2 0 

12. Responsabilidade 2 1,87  2 0 0 

13. Comunidade 2 1,87  0 2 0 

14. Humildade 2 1,87  0 1 1 

15. Paz 2 1,87  0 2 0 

16. Personalidade 2 1,87  0 0 2 

17. Ter união 2 1,87  0 0 2 

18. Ter amor no coração 2 1,87  0 0 2 

19. Ser bom cidadão 1 0,93  1 0 0 

20. Fazer valer uma vida 1 0,93  1 0 0 

21. Essencial 1 0,93  1 0 0 

22. Ter opinião própria 1 0,93  1 0 0 

23. Humanidade 1 0,93  1 0 0 
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TABELA 1 - Cidadania é... (continuação) 

24. Civilização 1 0,93  1 0 0 

25. Compromisso 1 0,93  1 0 0 

26. Preconceito 1 0,93  1 0 0 

27. Dar opinião 1 0,93  1 0 0 

28. Conscientizar 1 0,93  1 0 0 

29. Comércio 1 0,93  0 1 0 

30. Desigualdade 1 0,93  0 1 0 

31. Comunicação 1 0,93  0 1 0 

32. Cumprir com direitos e deveres 1 0,93  0 1 0 

33. Mais um projeto 1 0,93  0 1 0 

34. Às vezes solução de algum problema 1 0,93  0 1 0 

35. Não existe mais prática em algumas 
coisas 

1 0,93  0 1 0 

36. Um palavra que não se vê 1 0,93  0 1 0 

37. Cidadão 1 0,93  0 1 0 

38. Guerra 1 0,93  0 1 0 

39. Alimentação e moradia 1 0,93  0 1 0 

40. Direito a trabalhar 1 0,93  0 1 0 

41. Educação e saúde de qualidade 1 0,93  0 1 0 

42. Ter livre acesso a locais públicos e 
privados 

1 0,93  0 1 0 

43. Ter vontade para vencer 1 0,93  0 1 0 

44. Problemas 1 0,93  0 1 0 

45. Leis 1 0,93  0 1 0 

46. Hierarquia 1 0,93  0 1 0 

47. Convivência 1 0,93  0 0 1 

48. Sinceridade 1 0,93  0 0 1 

49. Ser compreensivo 1 0,93  0 0 1 
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TABELA 1 - Cidadania é... (continuação)  

50. Companheirismo 1 0,93  0 0 1 

51. Dignidade 1 0,93  0 0 1 

52. Integridade 1 0,93  0 0 1 

53. Comunhão 1 0,93  0 0 1 

54. Diálogo 1 0,93  0 0 1 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/2013 

 

As informações acima revelam alguns significados para cidadania que podem ser 

diretamente relacionados com aspectos dos documentos curriculares analisados, 

estabelecendo com os mesmos uma relação interdiscursiva. Assim, observa-se que as 

categorias mais articuladas à cidadania foram respeito (11,2%), direitos e educação (6, 54%) e 

deveres (5,61%). Essas associações metafóricas manifestam um entendimento da cidadania 

como uma categoria reguladora das relações interpessoais (respeito) e das relações do 

indivíduo para com o Estado (direitos e deveres). Além disso, indicam que a cidadania está 

relacionada à educação, uma vez que ela (a cidadania) se apresenta como um conjunto de 

conhecimentos adquiridos. Reiteram-se, dessa forma, do ponto de vista metafórico e 

equivalencial, duas perspectivas sobre cidadania presentes nos discursos dos documentos: a 

cidadania como fator de integração e desenvolvimento social e como competência 

educacional. 

Também é importante destacar a emergência de alguns significados para cidadania que 

não têm relação com os discursos dos documentos, o que sugere que os sujeitos constroem 

suas representações sobre o termo com base em conhecimentos do campo de sua vida 

cotidiana. Expressões como “ter união”, “ter amor no coração”, ou “paz” e “humildade”, a 

meu ver, poderiam ser resultado do tipo de discurso adotado pelo professor na sua mediação 

pedagógica e que se sabe que é fator preponderante na construção do conhecimento em geral. 

Contudo, não se pode deixar de evidenciar a relação desses significantes com o campo do 

discurso religioso, sobretudo porque alguns alunos declararam ser frequentadores de igrejas 

nos seus mapas mentais. Nesse sentido, o conhecimento sobre cidadania que eles expressam 

se baseia em representações sobre o comportamento que um bom praticante de determinadas 

religiões deveria adotar e ideias de benevolência, generosidade, compaixão e humildade. 
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Essa aproximação da cidadania com aspectos de um discurso de base religiosa pode 

ser interpretada com referência a alguns pressupostos da teoria de Mouffe sobre cidadania. 

Segundo essa autora, os cidadãos de uma democracia teriam a possibilidade de conservar 

desejos, escolhas e opiniões de ordem privada, sendo que aqueles desejos e opiniões que 

tenham repercussão na ordem pública devem obedecer a “condições definidas por uma 

compreensão específica dos princípios éticopolíticos do regime que provê a ‘gramática’ da 

conduta dos cidadãos” (MOUFFE, 1993/1999, p.120-121, minha tradução72). Ora, em uma 

sociedade na qual esses princípios se encontrem fragilizados, ou em que a linha que demarca 

a gramática da conduta se encontre pouco nítida, como é a sociedade brasileira nos dias 

atuais, é de se esperar que os próprios cidadãos busquem suprir essa falta com alguma 

referência pessoal para nortear sua conduta. O discurso religioso, nesse caso, entra como um 

recurso de redescrição retórica de um significante que se revela esvaziado no que se refere a 

valores73. 

No campo da TD, a leitura que faço dos dados acima remete ao estabelecimento de 

uma sequência sintagmática, ou articulação de significantes de campos semânticos distintos, 

revelando diferentes demandas dos sujeitos em relação à cidadania, através do movimento de 

deslocamento de sentidos. Por outro lado, percebo que o discurso dos sujeitos busca alinhar 

esses sentidos, estabelecendo entre eles uma relação de equivalência, através de um processo 

de condensação, e isso se realiza na medida em que esses sentidos respondem a algo, que de 

forma antagônica, a eles se opõe como sentido exterior a todos aqueles articulados na cadeia 

sintagmática. A definição dos elementos excluídos fica mais fácil a partir de uma 

reorganização dos dados apresentados em campos semânticos ou domínios discursivos 

distintos, o que propomos no gráfico abaixo: 

 

                                                             
72

 “condiciones especificadas por una comprensión específica de los principios ético-políticos del régimen que 
provee la «gramática» de la conducta de los ciudadanos”. 

73 Agradeço ao Prof. Dr. Gert Biesta (University of Luxembourg) por ter chamado a minha atenção sobre essa 
relação no decorrer da análise dos dados. 
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Figura 4 - Gráfico “ Cidadania é...” 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/201374 

 

 O primeiro domínio discursivo engloba os sentidos de cidadania que evocam aspectos 

do campo da responsabilidade individual, tais como: ser bom cidadão, fazer valer uma vida, 

ter opinião própria, honestidade, humildade, ter união, ter amor no coração, ser compreensivo, 

integridade. Juntos esses aspectos somam 22% das respostas dos alunos e traduzem uma 

compreensão da cidadania que por um lado, tem a ver mais com a formação moral de cada ser 

humano individualmente e menos com a formação de um sujeito de direito e preocupado com 

as relações sociais em que se insere. É também um domínio de sentidos pouco voltado à 

transformação da realidade, porque enquadra a cidadania como uma categoria conservadora 

de valores morais, sem que haja qualquer questionamento ou relativização desses valores em 

função dos contextos.  

Já o segundo domínio discursivo abrange um número maior de aspectos e de respostas 

(39%) e aponta sentidos de cidadania do campo da integração e responsabilidade social. 

Aspectos como humanidade, civilização, responsabilidade, compromisso, sociedade, 
                                                             
74 Os números entre parênteses desse gráfico se referem à numeração das categorias da tabela 1 que foram 
agrupadas nos domínios discursivos identificados, de acordo com a relação semântica existente entre elas. 
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educação, respeito, ser solidário, dar opinião, comunicação, comunidade, leis, hierarquia, 

convivência, companheirismo, comunhão e diálogo compõem uma rede de significantes que 

traduzem uma preocupação com as relações sociais, na perspectiva de facilitação dessas 

relações, de forma a integrar os indivíduos de forma harmônica e assim promover o 

desenvolvimento social. Em relação ao domínio discursivo anterior, a cidadania aparece mais 

vinculada às relações sociais e à participação social de cunho integrador.  

Considerando os modelos de educação para a cidadania que apresentei na parte teórica 

desse trabalho, esse domínio discursivo pode ser atribuído a um processo educacional que 

valoriza a formação de um cidadão com responsabilidade social voltado para o 

desenvolvimento da sociedade (WESTHEIMER; KAHNE, 2004; BIESTA, 2011). Esse 

cidadão seria consciente de suas obrigações sociais (fazer doações, trabalho voluntário, doar 

sangue), mas não necessariamente se preocupa com questões políticas e/ou de justiça social. 

Percebe-se que, no grupo investigado, predomina essa compreensão de cidadania, como se os 

conhecimentos que os alunos constroem a respeito dessa categoria estivessem voltados para 

esse fim. Nesse contexto, esse dado está em grande sintonia com os sentidos de cidadania 

valorizados pelos documentos curriculares analisados. 

O terceiro domínio discursivo especificado é o da cidadania relacionada a aspectos do 

campo político, que pressupõem um posicionamento crítico por parte dos sujeitos. Envolve os 

seguintes aspectos: direitos, deveres, liberdade, igualdade, preconceito, desigualdade, 

conscientizar, cumprir com direitos e deveres, alimentação e moradia, direito a trabalhar, 

educação e saúde de qualidade, ter livre acesso a locais públicos e privados, problemas e 

dignidade. Há significantes que remetem ao campo da participação política propriamente dita 

e outros que indicam uma preocupação com a garantia de direitos individuais, sociais, 

econômicos e políticos, de forma a alcançar uma situação de maior justiça social e dignidade 

para todos, lutando contra as situações em que tais direitos sejam negados aos sujeitos sociais. 

Compreendo que a relação da cidadania com conhecimentos do âmbito político e 

crítico por parte dos alunos pode indicar a valorização do protagonismo juvenil no âmbito 

escolar (tal como recomendado nos PCN+ e nos referenciais estaduais), embora esse 

protagonismo fique apenas no campo teórico, uma vez que os alunos são pouco motivados à 

uma ação política mais consistente e desafiadora. Esse domínio discursivo articulado pelos 

alunos pode ser indicativo de que a educação para cidadania tem algumas matizes crítico 

transformadoras, despertando algum interesse por parte dos alunos na participação política 

voltada para a justiça social. 
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O quarto domínio discursivo nos dá uma ideia da avaliação que os alunos fazem sobre 

a cidadania como conhecimento. Assim, embora haja uma referência à cidadania como 

essencial, revela-se uma descrença na forma como a cidadania vem sendo trabalhada e 

valorizada na sociedade de hoje, através de expressões como: [a cidadania é...] “mais um 

projeto, uma palavra que não se vê, não existe mais prática em algumas coisas”. Esse 

descrédito pode ser interpretado com referência ao fato de que a cidadania como exercício de 

direito ser bastante negligenciada em nossa sociedade. 

Observa-se que os domínios discursivos especificados acima estabelecem relações 

diferenciais entre si, mas não necessariamente antagônicas. Assim, torna-se possível a co-

existência desses domínios nos discursos dos alunos, ainda que fique claro o lugar 

hegemônico de certos sentidos. Entendo ainda, que essa coexistência de domínios discursivos 

diferentes se justifica em função da necessidade de uma articulação desses domínios para se 

opor aos sentidos de cidadania que se deseja excluir da hegemonia vigente que seriam os 

significados antagônicos. 

No segundo mapa mental, os alunos foram orientados a indicar, na ótica de todo o 

conhecimento a que eles têm acesso no currículo escolar, aqueles tópicos que eles consideram 

relacionados à cidadania. Esse mapa foi proposto para investigar como a cidadania é 

compreendida de uma perspectiva curricular interdisciplinar. A sistematização das repostas 

dos alunos resultou na seguinte tabela: 

 

TABELA 2 – Conhecimento escolar e cidadania 

 

 

Conhecimento escolar e cidadania: temas/assuntos que estão ligados à cidadania e 
que você aprende na escola (em qualquer disciplina) 

 
Alternativas 

Número 
de 

citações: 
97 

% 1º 
ano 
(29) 

2º ano 
(32) 

3º ano 
(36) 

1. Aprender a viver em 
sociedade/convivência/viver em 
comunidade 

10  10,31  0 4 6 

2. Respeitar uns aos outros/as diferenças 9  9,28  2 0 7 

3. Direitos Humanos/ direitos e 
deveres/direitos da pessoa 

8  8,25  3 5 0 

4. Comunicação/ diálogo 7  7,22  3 2 2 
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TABELA 2 – Conhecimento escolar e cidadania  (continuação)  

5. Educação/estudar 6  6,19  3 0 3 

6. Esporte/ exercícios físicos 5  5,15  1 2 2 

7. Sustentabilidade/respeitar o meio-
ambiente 

5  5,15  2 3 0 

8. Ajuda ao colega/generosidade/união 4  4,12  2 0 2 

9. Paciência/ser compreensivo 3  3,09  1 0 2 

10. Ética/ honestidade 3  3,09  1 0  2 

11. Questionar/fazer perguntas inteligentes 3  3,09  0 2 1 

12. Socializar com as pessoas/fazer 
amigos/boas amizades 

3  3,09  1 2 0 

13. Regra/disciplina 3  3,09  0 0 3 

14. Responsabilidade 2  2,06  0 0 2 

15. Português/ortografia 2  2,06  0 2 0 

16. Tornar-se um bom cidadão/adulto no 
futuro 

2  2,06  1 0 1 

17. Uma sociedade democrática/ 
democracia 

2  2,06  2 0 0 

18. O que deve ser feito para mudar a 
sociedade 

2  2,06  1 1 0 

19. Compreensão de fatos históricos 2  2,06  1 1 0 

20. Comportamento humano/sobre o ser 
humano 

2  2,06  0 2 0 

21. Outras categorias com uma ocorrência 
cada* 

14  14,43  5 6 3 

Nota  As categorias com uma única ocorrência são:  

1o. ano:  21.Temos que ter bom senso  25. Diversidade  26. Igualdade social/cultural  
27. Melhor raciocínio  28. Liberdade de expressão 

2o. ano: 29. Colocar ideias em prática  30. Urbanização   22. Respeitar os mais velhos  
31. Direitos do consumidor  32. Doenças    33. Genética 

3o. ano: 34. Debater assuntos   23. Ser pessoas diferentes no futuro   24. Mostrar o seu 
melhor 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/2013 
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 Da mesma forma que procedi à análise dos dados do primeiro mapa mental, 

reorganizei as categorias acima em domínios discursivos específicos e obtive o seguinte 

padrão de respostas 

 
Figura  5 –  Gráfico “Cidadania e conhecimento escolar”. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/201375 
 

 Nesse reagrupamento, primeiramente chama a atenção o fato de a maioria dos alunos 

associarem a cidadania a um número expressivo de conhecimentos disciplinares específicos e 

a fatores do campo cognitivo (31,96%), tais como: educação, estudar, esporte, exercícios 

físicos, sustentabilidade, respeitar o meio-ambiente, questionar, fazer perguntas inteligentes, 

português, ortografia, compreensão de fatos históricos, comportamento humano. 

 Dessa forma, é possível inferir que a cidadania parece atuar como um catalisador de 

interdisciplinaridade, pois a ela são atribuídos sentidos provenientes de diversos campos do 

saber. Dentre esses sentidos, predominam, contudo, aqueles relacionados às Ciências 

Humanas (Português, História, Filosofia, Sociologia), já que não se mencionam 

conhecimentos de disciplinas como Física e Matemática a aspectos de cidadania.  
                                                             
75 Os números entre parênteses desse gráfico se referem à numeração das categorias da tabela anterior que foram 
agrupadas nos domínios discursivos identificados, de acordo com a relação semântica existente entre elas. Os 
números com asteriscos se referem a categorias que só foram mencionadas uma vez. 
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Nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006), a 

interdisciplinaridade aparece como um princípio pedagógico que procura articular 

conhecimentos relacionados e interdependentes provenientes das várias disciplinas escolares. 

Assim, por exemplo, nos referenciais de Sociologia, há sugestões de conexões temáticas dessa 

disciplina com a Biologia (distinção entre fenômenos biológicos e sociais), com as ciências 

naturais (biotecnologia, engenharia genética e seus efeitos), e até com a matemática 

(estatística) (BRASIL, 2006, p.113-114). O fato de os alunos pouco terem mencionado os 

aspectos dessas áreas em sua relação com a cidadania aponta a necessidade de se investigar se 

as conexões interdisciplinares sugeridas estão sendo propostas aos alunos no processo de 

ensino/aprendizagem, ou se, ao invés disso, o conhecimento permanece sendo construído de 

forma isolada e fragmentada. Na verdade, uma abordagem de cidadania mais aplicada à 

construção de um conhecimento integral, que perpasse o conjunto das disciplinas estudadas e 

que habilite os alunos a enfrentarem os desafios da vida cotidiana pode permitir um processo 

educativo mais relevante, útil e significativo para os sujeitos envolvidos. 

Outro domínio discursivo que se pode identificar é o que associa a cidadania a saberes 

do currículo do campo da formação humana e moral. Esse fato está em consonância com os 

domínios discursivos da responsabilidade individual e social que foram apontados no mapa 

mental anterior para definir a cidadania. Categorias do tipo “respeitar uns aos outros”, 

generosidade, paciência, ética, disciplina, responsabilidade remetem a uma associação dos 

conhecimentos de cidadania a características e valores morais específicos que seriam a marca 

de um cidadão considerado ideal. É interessante perceber que os alunos entendem que esses 

valores e características compõem o conjunto de saberes escolares, ficando em aberto a 

investigação sobre em que momentos do trabalho pedagógico escolar os mesmos são 

trabalhados. 

Um terceiro domínio discursivo que emerge nas respostas dos alunos é o do campo da 

formação sócio política, que abrange primariamente as seguintes categorias: aprender a viver 

em sociedade, direitos e deveres, direitos humanos, tornar-se um bom cidadão, democracia, o 

que deve ser feito para mudar a sociedade. Em linha com o domínio discursivo da cidadania 

definida como um conceito do campo político e com uma visão crítica que veio à tona na 

questão anterior, pode se inferir que essa concepção da cidadania articulada pelos alunos deve 

em parte ser influenciada pelo discurso de determinadas disciplinas que aparecem no 

currículo escolar, sobretudo aquelas das áreas das Ciências Humanas que mencionamos 

acima.  
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Por último, ressaltamos a referência dos conhecimentos de cidadania do currículo 

escolar a categorias ligadas ao domínio discursivo do desenvolvimento de capacidades 

comunicativas. Uma possível explicação desse fato, a meu ver, estaria na ideia de 

protagonismo juvenil que tem sido bastante valorizada na sociedade tanto nacionalmente 

como internacionalmente como instrumento de formação de um bom cidadão. O 

protagonismo requer dos sujeitos a capacidade de usar a linguagem para expor e negociar 

pontos de vista e assim captar a atenção do governo e da sociedade para demandas individuais 

e coletivas. No sistema educacional brasileiro, esse tipo de capacidade tem sido considerado 

importante desde o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Desde 

essa data, as escolas têm incluído a discussão dos direitos da criança e adolescentes em seus 

currículos, bem como a conscientização desses sujeitos sobre as situações em que seus 

direitos estejam sendo desrespeitados. A menção de conhecimentos como comunicação, 

diálogo e socialização com as pessoas indica um entendimento dos alunos de que um bom 

cidadão é alguém que sabe usar a linguagem para interagir com o outro na discussão de seus 

interesses e revela que essa capacidade também tem seu espaço no currículo escolar.  

Por outro lado, a presença de aspectos do tipo “comunicação”, “diálogo”, 

“socialização com as pessoas”, “fazer amigos”, “boas amizades”, “ajudar o colega” coloca em 

evidência a dimensão relacional que envolve as condições de aprendizagem de cidadania 

(BIESTA et al., 2009). Em outras palavras, os alunos parecem valorizar a interação, a 

comunicação com o outro, a troca de saberes e as relações de amizade como elementos 

importantes na construção de conhecimentos cívicos. Esse fato parece indicar que eles 

entendem a cidadania como um conteúdo que, além da dimensão cognitiva, abarca saberes de 

caráter intersubjetivo e que toma forma a partir da relação com o outro. Percebe-se, além 

disso, que os tipos de relações pessoais mais destacadas se encaixam em uma lógica de 

integração, de superação de conflitos, embora apareça entre as respostas a categoria 

“questionar”, que pode indicar uma atitude relacional mais conflitante entre os indivíduos.  

O terceiro mapa mental construído pelos sujeitos teve como objetivo identificar os 

conhecimentos do campo da disciplina Sociologia que os alunos relacionam com a cidadania, 

de forma a avaliar se as abordagens e propostas dos documentos curriculares analisados se 

refletem de alguma forma na percepção dos alunos que vivenciam o processo pedagógico. 

Após a organização das respostas, obtive a seguinte categorização: 
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TABELA 3 – Cidadania e Sociologia 

 

Cidadania e Sociologia: O que você aprende sobre cidadania na disciplina 
Sociologia?  

Alternativas Número 
de 

citações: 
(86) 

% 1º ano 
(26) 

2º ano 
(31) 

3º 
ano 
(29) 

1. Direitos humanos/ que temos direitos e 
deveres/  

10 11,63  3 5 2 

2. Aprender a viver em 
sociedade/comportamento das pessoas 
diante da sociedade/como usar a 
Sociologia para viver na sociedade 

6 6,98  0 5 1 

3. Que temos que respeitar os direitos das 
pessoas/ respeitar diferentes 
pensamentos/respeito 

5 5,81  3 0 2 

4. Democracia 5 5,81  0 0 5 

5. Sustentabilidade 5 5,81  0 0 5 

6. O mundo político 4 4,65  4 0 0 

7. Como era o cidadão antigamente/os 
fatos de antigamente/ assuntos 
passados que tem relação com o hoje 

3 3,49  1 1 1 

8. Sociedade 3 3,49  0 1 2 

9. Deveres 3 3,49  0 0 3 

10. Liberdade 2 2,33  2 0 0 

11. Desigualdade social/Hierarquia na 
sociedade 

2 2,33  1 1 0 

12. Como praticar a cidadania 2 2,33  1 1 0 

13. Educação 2 2,33  1 0 1 

14. Socializar 2 2,33  1 1 0 

15. Ser um cidadão melhor 2 2,33  0 2 0 

16. Questionar o porquê da sociedade tão 
violenta 

2 2,33  0 2 0 

17. Que temos que dar exemplo na 
sociedade em que vivemos 

1 1,16  1 0 0 

18. Igualdade  1 1,16  1 0 0 

19. Diversidade nos diferentes lugares 1 1,16  1 0 0 
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TABELA 3 – Cidadania e Sociologia (continuação)  

20. Ditadura 1 1,16  1 0 0 

21. Preconceito 1 1,16  1 0 0 

22. Mídia 1 1,16  1 0 0 

23. O que é realmente ser cidadão 1 1,16  1 0 0 

24. Compreensão de pensamentos 
históricos 

1 1,16  1 0 0 

25. Documentação 1 1,16  1 0 0 

26. Dialogar 1 1,16  0 1 0 

27. Colocar ideias em pratica 1 1,16  0 1 0 

28. Questionar 1 1,16  0 1 0 

29. Observar as pessoas 1 1,16  0 1 0 

30. Como os sociólogos agiam antes 1 1,16  0 1 0 

31. Como devemos agir e pensar 1 1,16  0 1 0 

32. A ver o mundo de uma forma diferente 1 1,16  0 1 0 

33. A ter consciência 1 1,16  0 1 0 

34. A influência do estudo da Sociologia 
na sociedade 

1 1,16  0 1 0 

35. Questionar o que se fala na sociedade 1 1,16  0 1 0 

36. Que o homem tem que “sair da 
caverna” 

1 1,16  0 1 0 

37. Respeitar opiniões, mas defender as 
suas 

1 1,16  0 1 0 

38. União 1 1,16  0 0 1 

39. Ser solidário 1 1,16  0 0 1 

40. Conhecimento 1 1,16  0 0 1 

41. Fé, religião 1 1,16  0 0 1 

42. Expressão 1 1,16  0 0 1 

43. Hospitalidade 1 1,16  0 0 1 

44. Quais os primeiros itens de nossa 
sociedade 

1 1,16  0 0 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/2013 
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Os alunos mencionaram categorias como direitos e deveres (11,63%), aprender a viver 

em sociedade (6,98%), respeito (5,81%), democracia (5,81%), o mundo político (4,65%), 

sustentabilidade (5,81%) como itens constitutivos primordiais do conjunto de saberes de 

Sociologia que têm relação com a cidadania. Essa percepção por parte dos alunos está de 

acordo com o discurso dos referenciais analisados, nos quais essas categorias também são 

enfatizadas.  

No entanto, observa-se que há alguns temas relacionados à cidadania que estão 

recomendados nos referenciais curriculares para o ensino de Sociologia e que não aparecem 

no discurso dos alunos, tais como: cultura, o mundo do trabalho, diversidade e justiça social. 

Esse silenciamento indica a exclusão de certos sentidos do campo discursivo dos alunos e 

aponta uma limitação dos conhecimentos dos alunos no âmbito da disciplina Sociologia sobre 

cidadania. Tal fato pode ser explicado por fatores já levantados anteriormente: a intermitência 

da oferta dessa disciplina no currículo escolar, a falta de concordância sobre os conteúdos a 

serem trabalhados, a baixa carga horária, a falta de professores qualificados, entre outros. Mas 

também pode ser decorrente dos discursos que predominam no âmbito da disciplina 

Sociologia e que é motivado extensamente pela mediação pedagógica do docente e reforçado 

pelos materiais escolares utilizados. 

O que chama a atenção, contudo, é que quando interpelados sobre a cidadania dentro 

do campo específico da Sociologia, os alunos trazem uma compreensão do termo mais ligada 

ao domínio político do que quando questionados sobre a cidadania de uma forma geral. Isso 

fica evidente a partir da categorização das respostas em domínios discursivos proposta a 

seguir: 
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Figura 6 - Gráfico “ Cidadania e Sociologia” 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/201376 

 

Esse dado parece indicar que, em circunstâncias e espaços distintos, os alunos 

estabelecem relações de sentidos variáveis para a cidadania. Se no espaço escolar, a cidadania 

e suas relações com o exercício de um papel político na sociedade estão presentes no discurso 

do aluno (30,23%), há uma ausência de articulação entre o saber de cunho teórico e suas 

implicações no campo das ações sociais e políticas que os sujeitos são chamados a exercer em 

suas vidas cotidianas. Assim é que as respostas de alguns alunos revelam um conhecimento 

bem abstrato, notadamente desconectado das experiências cotidianas desses sujeitos e assim 

insuficiente para promover a formação de cidadãos atuantes e compromissados com as 

questões públicas no âmbito social, econômico, político e cultural. 

Outro dado presente no gráfico acima é a presença em porcentagem similar de dois 

domínios discursivos articulados pelos alunos ao se referir à cidadania no campo da 

Sociologia. Em primeiro lugar, são mencionados conhecimentos do campo da 

responsabilidade social, integração e desenvolvimento, tais como: dar exemplo na sociedade 

                                                             
76 Os números entre parênteses desse gráfico se referem à numeração das categorias da tabela anterior que foram 
agrupadas nos domínios discursivos identificados, de acordo com a relação semântica existente entre elas. 
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em que vivemos, respeitar os direitos das pessoas, socializar, dialogar, aprender a viver em 

sociedade, colocar ideias em prática, ser um cidadão melhor, observar as pessoas, como 

devemos agir e pensar, união, sustentabilidade, ser solidário, hospitalidade. Esse domínio 

remete às questões da responsabilidade individual e social valorizadas nos referenciais para o 

ensino dessa disciplina e indica que uma parte do currículo de Sociologia tende a trabalhar 

questões de cidadania voltada para questões sociais.  

Por outro lado, há o domínio discursivo que se refere ao que Luiz Moraes (2009) 

define como “construção de um olhar sociológico”. Esse viés de compreensão da cidadania a 

representa como uma categoria científica relacionada à Sociologia, mas que não pressupõe 

uma ação política na realidade. Os temas mencionados pelos alunos que se encaixam nesse 

domínio são: o mundo político, ditadura, mídia, compreensão de pensamentos históricos, 

documentação, como era o cidadão antigamente, educação, sociedade, como os sociólogos 

agiam antes, entre outros. Percebe-se que o foco desse domínio discursivo são categorias 

facilitadoras da compreensão da dinâmica social que podem ou não ser tratadas como 

articuladores de uma prática cidadã. O que a realidade tem mostrado, contudo, é que tais 

categorias são tratadas no espaço escolar de forma muito conceitual e abstrata, não sendo feita 

a ponte com as práticas sociais e políticas vigentes. 

Uma última observação na análise dos dados acima é a de que quando focamos na 

progressão escolar do primeiro ao segundo ano e depois do segundo ao terceiro ano do ensino 

médio, as respostas dadas nos oferecem outra possibilidade de abstração. Os conhecimentos 

sobre os direitos dos cidadãos são mencionados de uma forma equilibrada e constante por 

alunos de todos os anos, assim como as categorias “respeito pelos outros” e “o que fazer para 

viver bem em sociedade”. Esses três aspectos juntos totalizam três citações no primeiro ano, 

cinco citações no segundo ano e três citações no terceiro ano. Outros temas, como democracia 

e sustentabilidade, só aparecem no discurso dos alunos do terceiro ano. Talvez isso aconteça 

porque os alunos do último ano do ensino médio estão mais seguros e cognitivamente 

maduros para estabelecer relações entre esses temas e as categorias cidadania dentro do 

currículo de Sociologia, uma vez que esses são temas mais complexos. 

De uma forma geral, os três mapas mentais analisados acima, tratam da experiência do 

aluno com a cidadania em âmbito geral e no espaço escolar. A análise dos dados aponta que 

os alunos vivenciam a cidadania na vida cotidiana através da valorização de aspectos que nem 

sempre estão presentes ou são abordados em ambiente escolar, seja de forma geral ou no 

currículo de certas disciplinas. A relação inversa também é verdadeira. Os conhecimentos 

sobre cidadania construídos no espaço escolar também não correspondem ou não estabelecem 
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uma conexão com os saberes de cidadania que os alunos acumulam a partir de suas 

experiências como cidadãos, de seu contato com a mídia, de sua percepção sobre a situações 

vividas. Há então um descompasso entre os saberes advindos da experiência e os saberes 

propostos pelo currículo escolar, o que pode culminar com uma desmotivação dos alunos em 

se engajarem no estudo da cidadania no currículo por não perceberem a relevância de tal 

estudo para sua formação.  

Sob a ótica das referências por nós utilizadas para abordar a relação 

experiência/cidadania, pode-se afirmar que há um predomínio, dentro do currículo escolar, de 

um pensamento abissal, que valoriza os saberes sobre a cidadania fundamentados na ciência e 

na racionalidade, e subestimam os conhecimentos de cidadania derivados da experiência 

cotidiana dos alunos, de natureza pós-abissal (SANTOS, 2010). Por outro ângulo, o currículo 

escolar parece negligenciar um importante aspecto na definição dos saberes e das abordagens 

de cidadania valorizados pelos alunos. Esse aspecto se refere às diferenças entre gerações, ou 

seja, ao entendimento de que as compreensões de cidadania dos alunos jovens dos nossos dias 

não coincidem exatamente com o que se entendia por cidadania há dez, ou vinte, ou trinta 

anos atrás. Assim, não se pode propor uma aproximação da cidadania no currículo que re 

edite, de forma intacta, as visões do passado sobre a cidadania e não permita aos alunos 

articularem suas percepções atuais sobre esse conceito77. 

Em relação à Teoria do Discurso, fica claro que os sentidos de cidadania que 

predominam no discurso dos alunos dentro das três esferas (cotidiana, escolar e disciplinar) 

mantêm entre si relações de articulação, reveladas pelos exemplos de metonímia apontados, e 

relações de analogia, reveladas pelos exemplos de metáforas identificados. Além disso, os 

silenciamentos evidenciados indicam a existência de sentidos que ora aparecem excluídos do 

discurso dos alunos, colocando-se como antagônicos aos sentidos de cidadania enfatizados, 

ora aparecem de forma isolada, não representando qualquer ameaça à hegemonia de sentidos 

dominante. 

Pode-se concluir, então, que o discurso da cidadania como conhecimento estudado 

não traz representações de sentidos que traduzam uma postura participativa, consciente e 

atuante por parte dos jovens, tampouco revela uma compreensão da democracia como um 

sistema que vai além das responsabilidades individuais e sociais para abarcar os saberes que 

envolvem o posicionamento e a luta política. 

                                                             
77 Agradeço à Profa. Dra. Myriam Southwell (Universidade de La Plata / Argentina) por ter me chamado a 
atenção sobre esse aspecto no processo de análise dos dados. 
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5.2.3 Cidadania e agência 

 

O quarto mapa mental abordou a percepção dos alunos sobre que habilidades e saberes 

os alunos acreditam que deveriam aprender para ser um bom cidadão. Essa questão foi 

pensada para investigar as ações e capacidades de cidadania valorizadas pelos alunos e 

verificar se as mesmas contribuem para uma agência política consciente e que possa vir a ter 

implicações para a mudança social, mesmo que em um âmbito mais restrito. As categorias 

foram descritas pelos alunos em termos de ações e estão expostas na tabela abaixo: 

 

TABELA 4 – Habilidades e saberes de um bom cidadão 

 

Habilidades e saberes de um bom cidadão: Para ser um bom cidadão, o que você 
acha que o jovem deve aprender na escola e na vida ? 

Alternativas Número 
de 

citações 
(80) 

% 1º ano 
(29) 

2º ano 
(16) 

3ºano 
(36) 

1. Aprender a respeitar/ter respeito/ 
respeitar os direitos e a vida dos outros 

14 17,50  4 5 5 

2. Aprender a ser educado com os outros/ 
ter educação 

6 7,50  2 1 3 

3. Aprender a respeitar as diferenças/  
socializar/ conviver com pessoas 
diferentes a ter um bom convívio em 
sociedade 

6 7,50  2 3 1 

4. Aprender a gostar de obter 
conhecimento/ estudar/conhecer 

6 7,50  4 0 2 

5. Aprender a ter ética/ ser honesto “o 
possível”/ ter caráter 

5 6,25  1 0 4 

6. Aprender a ter responsabilidade 4 5,00  1 0 3 

7. Escutar 4 5,00  1 1 2 

8. Aprender a se comunicar bem, sem 
dizer palavras que podem machucar o 
próximo/ saber falar bem/ aprender a 
falar 
 

3 3,75  1 1 1 

9. Ser humilde 3 3,75  0 0 3 

10. Ter consciência/ ser consciente 3 3,75  0 0 3 

11. Ajudar 3 3,75  0 1 2 
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TABELA 4 - Habilidades e saberes de um bom cidadão (continuação) 

12. Ter atitudes boas, que ajudem na 
sociedade  / a se comportar 

2 2,50  1 1 0 

13. Ser sábio em relação aos deveres/ 
seguir as leis 

2 2,50  1 1 0 

14. Entender 2 2,50  2 0 0 

15. Educar 2 2,50  1 0 1 

16. Aprender a questionar e corrigir 
quando o próximo estiver errado 

1 1,25  1 0 0 

17. Aprender a conviver com a 
desigualdade 

1 1,25  1 0 0 

18. Não traficar, não matar, não roubar 1 1,25  1 0 0 

19. Respeitar os idosos 1 1,25  1 0 0 

20. Preservar o meio ambiente 1 1,25  1 0 0 

21. Praticar 1 1,25  1 0 0 

22. Cobrar 1 1,25  1 0 0 

23. Ignorar 1 1,25  1 0 0 

24. Ter várias técnicas 1 1,25  0 0 1 

25. Democratizar 1 1,25  0 0 1 

26. Ter o coração repleto de amor 1 1,25  0 0 1 

27. Não gazear aula 1 1,25  0 0 1 

28. Ter amor ao próximo 1 1,25  0 0 1 

29. Ter dignidade 1 1,25  0 0 1 

30. Aprender a ser feliz 1 1,25  0 1 0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/2013 

 

Entre as habilidades mais citadas nesse mapa estão: respeitar (17,5%), ser educado 

com os outros (7,5%), estudar/conhecer (7,5%), respeitar as diferenças (7,5%), ter ética 

(6,25%), ter responsabilidade (5%), escutar (5%). Verifica-se que elas são características que 

se alinham com uma postura de aceitação, passividade e adequação às regras sociais e que não 

evocam qualquer movimento de organização e ação para a contestação de estruturas vigentes 

e luta por mudanças sociais. A valorização do conjunto de habilidades acima pelos alunos 

quando interrogados sobre os pré-requisitos de um bom cidadão apontam uma visão de 
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cidadania na linha da responsabilidade e desenvolvimento de uma sociedade harmônica e não 

na linha de formação de um cidadão combativo, atuante, capaz de transformar a consciência 

das situações injustas e de negação de direitos da sociedade em uma ação política voltada para 

transformação. Esse fato fica ainda mais evidente quando reorganizamos as categorias em 

domínios discursivos específicos, como nos mostra o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 7 – Gráfico “Habilidades e saberes de um bom cidadão” 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/201378 
 

Esse gráfico deixa claro que nas respostas dos alunos permanece o domínio das 

habilidades relacionadas à formação humana para a responsabilidade individual e social 

(66%). Por outro lado, as habilidades relacionadas à participação política crítica (cobrar, ter 

consciência) somam apenas 10%. São mencionadas ainda habilidades do campo da 

comunicação e aquelas relacionadas a saberes disciplinares. As habilidades do campo da 

comunicação novamente presentes reafirmam a importância do componente relacional no que 

se refere às condições de aprendizagem de cidadania. Na opinião dos alunos, é preciso 

aprender a escutar, entender, respeitar o outro, mas também é indispensável questionar seus 

pontos de vista, durante o processo de aprendizagem e construção de uma identidade cidadã 

no espaço escolar. 

                                                             
78 Os números entre parênteses desse gráfico se referem à numeração das categorias da tabela anterior que foram 
agrupadas nos domínios discursivos identificados, de acordo com a relação semântica existente entre elas. 
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O que se pode inferir desses dados é que em relação à dimensão da agência cidadã, os 

saberes e conhecimentos dos alunos ainda deixam muito a desejar. Eles não expressam uma 

compreensão de cidadania que valoriza a atuação, a prática social contestadora, quer seja se 

natureza tática ou estratégica, e se conformam com uma visão de cidadania como adequação 

ao status quo vigente. 

Utilizando a terminologia da TD, pode-se dizer que os significantes utilizados pelos 

alunos para descrever as habilidades sobre cidadania constituem domínios discursivos que 

estabelecem relações diferenciais entre si, porem não antagônicas. A ênfase no domínio 

discursivo da responsabilidade social não exclui a possibilidade de que em determinados 

espaços e contextos possa se revelar uma prática pedagógica mais voltada para a ação política. 

Isso porque os domínios discursivos evidenciados compartilham o desejo de não permitir que 

alguns sentidos de cidadania adentrem a gama de possibilidades na atribuição de sentidos a 

esse significante. Esses significantes a serem combatidos são aqueles que representam a 

injustiça social, a negação de direitos, a falta de ética e o esfacelamento social. O que a 

prevalência do domínio discursivo da responsabilidade social indica é a hegemonização de 

algumas ideias, que passam a envolver a grande parte do domínio simbólico do âmbito da 

cidadania e a criar uma forma bastante cristalizada de compreensão dessa categoria, 

focalizada no desenvolvimento de uma sociedade plenamente organizada, onde os conflitos 

são prontamente gerenciados e superados. 

 

5.2.4 Cidadania e identificações 

 

O último mapa mental diz respeito a como os alunos se percebem como cidadãos. Essa 

questão é importante, pois nos permite compreender como se dá o processo de construção de 

identificações cidadãs pelos jovens sujeitos da pesquisa, procurando pesquisar que elementos 

contribuem para a articulação da subjetividade cívica. 

Como já mencionei anteriormente, especificamente nesse mapa mental foram 

oferecidas opções aos alunos, dentre as quais eles teriam que escolher as melhores opções 

para representar a si mesmos como cidadãos. Mas, além disso, solicitou-se que os alunos 

acrescentassem pelo menos uma opção que não estava listada e que descreveria a sua 

autopercepção como cidadão. Após a organização das respostas dos alunos, chegamos à 

seguinte tabela: 
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TABELA 5 – Que tipo de cidadão você se considera? 

 

Que tipo de cidadão você se considera em relação à família, à escola e à 
comunidade? 
 

Alternativas Número 
de 
citações 
(118) 

% 1º ano 
(37) 

2º ano 
(41) 

3º ano 
(40) 

1. Que cumpre seus deveres/ 
responsável 

16 13,56 5 5 6 

2. Que fica indignado com as 
injustiças /não gosto de injustiça 

15 12,71 4 7 4 

3. Participativo 13 11,02 5 3 5 

4. Que luta por seus direitos/ corre 
atrás dos direitos 

12 10,17 3 4 5 

5. Obediente às leis 11 9,32 3 4 4 

6. Que acompanha debates sobre a 
realidade social na internet  e/ou na 
televisão 

6 5,08 4 0 2 

7. Que sabe se respeitar e respeitar o 
próximo/ respeitadora/ que respeita 
as pessoas do jeito que elas são/ que 
respeita e gosta de ser respeitado 

6 5,08 3 2 1 

8. Alienado 5 4,24 3 2 0 

9. Que detesta política 4 3,39 0 3 1 

10. Que participa de grupos de jovens 
ou associações de bairro 

3 2,54 1 1 1 

11. Politizado 2 1,69 2 0 0 

12. Que gosta de participar de 
manifestações 

2 1,69 0 2 0 
 

13. Que gosta de ajudar os outros nas 
atividades/ solidária 

2 0,00 1 0 1 

14. Diferente 2 1,69 0 2 0 

15. Que não suporta corrupção/ tento 
ser o mais honesto possível 

2 1,69 0 1 1 

16. Que é compreensiva/ paciente 2 1,69 1 0 1 

17. Indiferente 1 1,69 0 0 1 

18. Que não sabe sobre cidadania mas 
gostaria de aprender 

1 0,85 0 1 0 

19. Que procura conviver bem 
socialmente 

1 0,85 1 0 0 

20. Inconformado com tanta ignorância 
e roubo no país 

1 0,85 1 0 0 
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TABELA 5 - Que tipo de cidadão você se considera?  (continuação)  

21. Observador 1 0,85 0 1 0 

22. Educado 1 0,85 0 1 0 

23. Que participa de conferências de 
criança e adolescente 

1 0,85 0 1 0 

24. Voluntária 1 0,85 0 1 0 

25. Humilde 1 0,85 0 0 1 

26. Curiosa 1 0,85 0 0 1 

27. Sou consciente do que faço 1 0,85 0 0 1 

28. Sou objetiva 1 0,85 0 0 1 

29. Cidadão do bem 1 0,85 0 0 1 

30. Amorosa/afetiva 1 0,85 0 0 1 

31. Respeitado 1 0,85 0 0 1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/2013 

 

A categoria “que cumpre seus deveres, responsável” ficou em primeiro lugar, sendo a 

mais mencionada e de forma mais equilibrada por alunos de todos os anos do ensino médio 

(13,56%). A segunda categoria mais mencionada foi “que fica indignado com as 

injustiças/não gosta de injustiça” (12,71%) e na sequência aparecem os itens: “participativo” 

(11,02%), “que luta por seus direitos/que corre atrás dos direitos” (10,17%) e “obediente às 

leis” (9,32%). Verifica-se, assim, em uma primeira análise, um equilíbrio entre significantes 

que remetem ao campo da responsabilidade social e significantes que se referem ao campo da 

luta por direitos e injustiças nas representações se si mesmos como cidadãos articuladas pelos 

alunos. É perceptível o fato de os alunos articularem em seu discurso as categorias desses dois 

domínios discursivos distintos, procurando negociar uma subjetividade cívica que englobe as 

diferentes demandas cidadãs que eles identificam como importantes do ponto de vista de seu 

papel social. 

Outro fato que se destaca nas respostas a esse mapa mental é que um número razoável 

de alunos se vê como “alienado” (4,24%) e “que detesta política” (3,39%). Isso pode refletir o 

descrédito no valor da participação política que atualmente permeia a sociedade e que 

possivelmente decorre das situações de corrupção e falta de ética que tem marcado o cenário 

político brasileiro. Também pode resultar do fato de não haver um envolvimento do setor 
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político na satisfação das demandas dos cidadãos, ficando esses últimos céticos em relação a 

sua capacidade de conseguir mudanças através da pressão política. Cabe ressaltar, no entanto 

que o número de alunos que mencionam essas categorias de não envolvimento político é bem 

menor dos que valorizam a questão da participação.  

Em termos de predominância de domínios discursivos, o gráfico abaixo oferece uma 

visão mais precisa dos significantes que são mais frequentes no discurso dos alunos: 

 

 
Figura 8 – Gráfico “Que tipo de cidadão você se considera?”  
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012/201379 

 

Em consonância com os primeiros mapas mentais, a relação cidadão/ responsabilidade 

social permanece a mais forte (63%), ficando a questão do cidadão como aquele que se engaja 

em lutas políticas e que assume uma postura crítica em segundo plano (34%). Em termos da 

Teoria do Discurso, a hegemonia tende a permanecer na postura de responsabilidade 

individual e social do cidadão, mas sempre voltada para a integração e desenvolvimento da 

sociedade. O discurso da participação voltada para a luta por direitos e justiça social, no 

entanto, está presente. Tal fato se alinha como que defendi em relação à identidade na parte 

teórica desse trabalho, ou seja, que os sujeitos tendem a se engajar em processos 

                                                             
79 Os números entre parênteses desse gráfico se referem à numeração das categorias da tabela anterior que foram 
agrupadas nos domínios discursivos identificados, de acordo com a relação semântica existente entre elas. 
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identificatórios que podem variar, nesse caso, de acordo com as situações em que os mesmos 

são interpelados como cidadãos, os interesses que estão em jogo, e o escopo de ação de que os 

sujeitos dispõem para adequar suas opções em relação às demandas de cidadania. 

Se, na maioria das vezes, predomina a dimensão da responsabilidade social como 

campo de atuação cidadã, em determinado momento histórico, podem aparecer circunstâncias 

em que os sujeitos sejam instigados a assumir posturas cívicas mais combativas, de resistência 

e de oposição ao status quo vigente. Aqui resgatamos o conceito de subjetivação, proposto 

por Jacques Rancière e por Gert Biesta (2011), para compreendermos essa oscilação de 

domínios discursivos nas respostas dos alunos. 

Através do processo de subjetivação, o sujeito tem a possibilidade de se 

“desidentificar” com noções de cidadania e de cidadão pré-estabelecidas e escolher padrões 

de ação discursiva e performática que aparecem como inovadoras ou pelo menos, como 

divergentes em relação aos padrões de ação esperados ou recomendados. A despeito de 

prevalecerem os processos de identificação na construção da subjetividade cívica dos jovens 

sujeitos da pesquisa, não descarto a possibilidade de, em circunstâncias oportunas, esses 

sujeitos serem capazes de assumir posturas divergentes do esperado, sobretudo quanto 

perceberem a possibilidade de formação de alianças com outros grupos sociais em função de 

demandas específicas que se deseja alcançar. Como exemplo, podemos citar as manifestações 

de rua que ocorreram no Brasil em junho de 2013 e que contaram com a participação maciça 

de estudantes. 

O que nos resta considerar, por último, é a relação dos dados levantados até aqui e a 

questão da mediação pedagógica, isto é, que papel a intervenção do professor tem na 

construção dos conhecimentos sobre cidadania, da subjetividade cívica e no encorajamento de 

uma agência cidadã por parte dos alunos. Tudo isso considerando as condições e os problemas 

encontrados no espaço escolar e que certamente influenciam os resultados obtidos pelo 

processo ensino-aprendizagem. 

 

5.3 A mediação pedagógica e a educação para a cidadania: o discurso dos docentes 

 

A compreensão dos processos de mediação pedagógica no ensino médio constitui-se 

outro aspecto de fundamental importância, considerando que tais processos trazem 

implicações significativas no âmbito da educação para a cidadania.  

 Para explicar o entendimento de mediação pedagógica de que me utilizo nesse 

trabalho, lanço mão, mais uma vez, das ideias do filósofo da educação Gert Biesta (2013), ao 
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discutir quais seriam as características de uma relação educacional. Para esse autor a relação 

educacional (e não simplesmente de aprendizagem) estaria centrada em três conceitos: 

confiança sem fundamento, violência transcendental e responsabilidade sem conhecimento.  

 A confiança sem fundamento refere-se ao fato de que em todo processo educacional 

está presente um elemento de risco incalculável, pois não se tem certeza do que irá acontecer, 

isto é, se o sujeito vai aprender aquilo que queria ou deveria, como ele vai aprender e as 

implicações dessa aprendizagem. Nesse sentido, argumento que a confiança é um fator 

primordial da relação pedagógica professor/aluno, pois ela se estabelece como um pacto entre 

esses sujeitos voltado para objetivos que ambos partilham e pelos quais se dispõem a 

trabalhar. 

 A violência transcendental traduz uma visão bem diferenciada do que constitui o 

processo educacional. De forma diferente do que propõem as teorias de aprendizagem de 

tendência sociocultural, Biesta sugere que: 

 
Em vez de compreender a aprendizagem como uma tentativa de adquirir, 
dominar, internalizar e qualquer outra metáfora possessiva que nos ocorrer, 
poderíamos ver a aprendizagem como uma reação a um distúrbio, como uma 
tentativa de reorganização e reintegração em resposta a uma desintegração. 
Poderíamos considerar a aprendizagem como uma resposta ao que é outro e 
diferente, ao que nos desafia, irrita e até perturba, em vez de como a 
aquisição de algo que desejamos possuir (BIESTA, 2013, p.46-47). 

 

 A função da mediação pedagógica, nesse contexto, seria a de criar oportunidades para 

que os alunos possam “responder” a determinadas práticas pedagógicas, entrando em relação 

com o outro ou os outros que integram aquela situação social. O professor, como mediador, 

seria aquele que demonstra “um interesse pelos pensamentos e sentimentos de seus 

estudantes, permitindo que respondam de acordo com suas próprias e únicas maneiras” 

(BIESTA, 2013, p.48). Ao desafiar o aluno a prover uma resposta, muitas vezes a temas 

considerados complexos e difíceis, o professor torna-se alguém que desestabiliza a 

compreensão de quem o estudante é e do mundo em que ele se encontra. Vista sob esse 

ângulo, a educação interfere na “soberania do sujeito”, constituindo-se uma forma de 

violência, sendo que tal violação tem como possibilidade a “vinda ao mundo de seres únicos e 

singulares”, o que a meu ver a aproxima da violência de um parto. Importante, nessa 

dinâmica, é perceber o papel do professor, cuja interferência pode ter um impacto profundo e 

perturbador na formação do aluno. 

 A responsabilidade sem conhecimento remete à questão de que cabe ao professor 

assumir um comprometimento em relação aos seus alunos, independentemente de quais serão 
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os resultados da intervenção pedagógica e de quem seja esse aluno. O professor deve assumir 

essa postura de responsabilidade frente ao aluno, mesmo sabendo que se trata de alguém que 

nunca será possível conhecer profundamente e estando consciente de que as respostas 

articuladas por aquele aluno nem sempre corresponderão às expectativas. 

 É na intersecção dos três elementos acima apresentados que se situa a minha 

percepção do que vem a ser a mediação pedagógica e suas funções em relação à educação 

para a cidadania no currículo escolar. Por isso, esses aspectos nortearão a análise dos sentidos 

de cidadania identificados no discurso dos professores entrevistados, no sentido de interpretar 

as repercussões da mediação dos docentes nas representações de cidadania presentes nos 

discursos dos alunos e elaborar algumas reflexões sobre esses achados. 

Descrevo aqui, de forma breve, a fase da pesquisa empírica que se refere às entrevistas 

com os dois professores de Sociologia que trabalhavam com os alunos entrevistados. 

Seguindo um breve roteiro de perguntas (Apêndice B), entrevistamos os dois professores que 

trabalhavam com os alunos participantes na disciplina Sociologia. A entrevista teve como 

objetivo sondar como se dava o processo pedagógico em relação à cidadania, se os 

professores baseavam suas práticas nos referenciais curriculares para o ensino da disciplina e 

saber sobre os principais desafios enfrentados na prática escolar em relação à construção de 

conhecimentos sobre cidadania.  

Trata-se de um professor e uma professora entre 30 e 40 anos, com cerca de 10 anos 

de prática docente, mas com pouco tempo de atuação na escola pesquisada. Enquanto a 

professora trabalha com os primeiro e segundo anos, o professore trabalha com os alunos do 

terceiro ano do ensino médio. Os dois professores têm formação em Ciências Sociais. Não há 

livro didático adotado e os próprios professores elaboram seus materiais pedagógicos. As 

entrevistas foram transcritas e os principais temas mencionados serão analisados a seguir. 

Inicialmente, trataremos do tema central dessa tese, que é a identificação dos sentidos 

de cidadania valorizados pelos docentes na mediação pedagógica. Com relação a esse aspecto, 

destacamos os seguintes trechos das falas dos professores P1 e P2: 

 
O assunto que eu abordo de cidadania, geralmente, nas aulas de sociologia é 
o quê? É a questão dos grupos, dos agrupamentos, dos movimentos, mas 
assim, como eles devem se unir em lutas dos seus interesses, né?  Dos seus 
direitos. E o que, o que eles fazem, o que eles estão cumprindo com seus 
deveres, porque primeiro para exigir direitos eles tem que cumprir com esses 
deveres (P1). 
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Então na hora de você lançar os assuntos né, o que você vai ensinar em 
sociologia, a maioria dos professores, eles preferem usar os conceitos e não 
o que ela deve... qual é a principal proposta, principalmente assim, nos 
primeiros e segundos anos, é como você deve agir como cidadão no mundo, 
como é que você se vê.É isso que deveria assim, inicialmente, ele perceber 
(P1). 
 

 
Então fazer, essa..essa, essa ponte entre o que é ensinado na escola e o que 
ele vivencia lá fora, né, na vida dele, é também uma problemática porque, a 
partir do momento em que a gente faz assim “ó, vocês tem que lutar pelos 
direitos de vocês, vocês tem que cumprir seus deveres e eles refletem isso de 
certa forma na questão, principalmente assim, é... na questão do respeito 
com o próximo, isso se bem trabalhado, eles refletem isso, na busca, na 
busca por, é, por melhores condições de vida, né, eles refletem e sabem o 
que tem que fazer (P1). 

 
Esse aluno né, no caso, esse estudante, ele chega quase que oco e você 
consegue passar pra ele que ele é importante, mas que ele é importante a 
partir do momento em que ele se percebe como ser atuante, né, nessa 
sociedade e que ele vai fazer um diferencial. Lógico, não ele só, mas ele vai 
fazer o que? Ele vai multiplicar essa criticidade dele para os demais, a 
família, como primeira instituição e os grupos: seu grupo escolar, da igreja, 
então não é somente absorver (P1). 

 

O tema que envolve trabalhar cidadania com os alunos, isso dá um certo 
entusiasmo para eles pois isso está diretamente ligado com os direitos deles, 
trabalhando com a questão , isso tá diretamente ligado com a práxis, você 
trabalha a práxis, não só a teoria, e isso deixa-os espertos, um pouco, e aí 
você consegue, de certa forma, trabalhar bem esse tema (P2). 

 

Tipo, o que você olha, a questão, quais são seus direitos, né? Quais são os 
seus direitos? E o que é ser cidadão? É a questão, né? O que seria o ser 
cidadão? E aí você, aí você vai percebendo com ele que o cidadão não é só 
aquele que tem o registro de nascimento, que tem aquela cidadania física né, 
enquanto o Estado, a cidadania enquanto dignidade da pessoa humana 
também, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. 
Então, juntando essas duas realidades você consegue desenvolver aspectos 
positivos para ele (P2) 
 
Muito pouco, porque o que influencia ás vezes são a mídia, sabe? Quando 
você passa: “O que é ser cidadão?” Aí alguém: “Ser cidadão é você tirar 
carteira de habilitação, ser cidadão é você estar vivo aqui”. Aí, “E o que é 
que, inicialmente lhe garante a cidadania?”. Aí o menino: “Aquela 
musicazinha, professor, de Joãozinho: ‘Tire o registro de nascimento’, 
alguma coisa do tipo assim, ó, já ficou’”. Enquanto o estado lhe garante a 
cidadania pelo registro de nascimento. Aí a partir daí vem toda uma questão 
de lutar pelos seus direitos, garantidos por lei (P2). 

 

 Os depoimentos do professor P1 nos permitem identificar que a ênfase do processo 

pedagógico recai nos seguintes aspectos da cidadania: os agrupamentos e movimentos 
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humanos possíveis para que os cidadãos lutem por seus direitos; os direitos e os interesses 

pelos quais o cidadão deve lutar; os deveres que o mesmo deve cumprir em contrapartida; 

desenvolver a percepção do aluno sobre como o cidadão deve agir no mundo, comparando 

esses dados com a autopercepção desse aluno como cidadão; fazer a ponte entre o que é 

ensinado na escola e o que o aluno vivencia na vida dele; trabalhar a questão do respeito ao 

próximo e da luta por melhores condições de vida; como ser atuante na sociedade e fazer um 

diferencial e como multiplicar o senso crítico para outros indivíduos e grupos sociais. 

Já o depoimento do professor P2 também indica alguns elementos relacionados ao 

trabalho pedagógico com a cidadania. Primeiramente, ele menciona o foco nos direitos, dentro 

de uma relação de práxis, ou seja, de articulação das dimensões teóricas, que o professor 

associa à cidadania física ou o aspectos de pertença a uma nação, com as dimensões práticas, 

que o professor associa à capacidade de lutar pela conquista pela dignidade da pessoa humana 

na sociedade. Em seguida, ele se refere ao fato de que as concepções dos alunos sobre 

cidadania são muito influenciadas pela mídia, que passa uma visão muito restrita do que é ser 

cidadão (ter documentos, votar), cabendo ao professor complementar esses aspectos com a 

questão dos direitos. 

Analisando os dados levantados acima, identificamos que os dois professores 

pesquisados destacam sentidos de cidadania que também são evidenciados no discurso dos 

alunos. Assim, a relação direitos/deveres, a luta pelos direitos e dignidade, o respeito, os 

padrões de comportamento esperados de um cidadão correspondem a categorias que aparecem 

nas tabelas sistematizadas na seção anterior. 

Quando nos referimos aos campos discursivos que estabelecemos para interpretar os 

sentidos de cidadania, percebe-se que, tal como no discurso dos alunos, predominam no 

discurso dos professores os elementos do campo da responsabilidade individual e social. 

Embora a questão dos direitos seja mencionada, como veremos a seguir, os professores 

indicam que não conseguem estabelecer a relação entre a dimensão teórica (ainda que seja um 

trabalho teórico de cunho crítico e “desnaturalizador”) e as ações práticas que os alunos 

adotam em suas vidas cotidianas como cidadãos. As razões disso são atribuídas a várias 

circunstâncias. Dentre elas, o P2 mencionou a grande e determinante influência da mídia, que 

foca em aspectos mais burocráticos de cidadania e negligencia os conteúdos mais críticos e 

acionais do conceito. Outras limitações ao trabalho pedagógico com a cidadania se revelam 

quando os professores explicam sobre as dificuldades que encontram em suas práticas 

docentes: 
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Primeiro, assim, pra mim, sociologia, nós temos uma problemática tremenda 
com salas superlotadas, e apenas 45 minutos de carga horária semanal, então 
é quase como uma mágica aplicar, para uma turma de 50 alunos, 45 minutos 
de aula os conteúdos que se deve. Não, não dá, sempre fica aquela coisa 
fragmentada; você não consegue finalizar, por mais que você planeje a aula 
pra ser feita naquele período. Sempre vai ficar as dúvidas porque é algo 
muito de debate, de troca de experiências, e isso não cabe em 45 minutos 
(P1) 
 
Nós somos um país relativamente novo aos demais, mas a gente dá uma 
olhada na dinâmica, quando surge eh... Essa, essas mobilizações, a 
sociologia. No caso a..a França, como são as comunidades nesses locais, 
como é a população desses países e observa o Brasil, é, algo meio, é um 
povo apático, onde uma minoria se move e é, muitas vezes é vista como.. 
causam tumulto né, e não ... não reivindicam. Então muitas coisas, tem a 
cultura de, a indústria de massa, né, a mídia, que ajuda muito nisso de criar 
seres alienados. Então, com isso, lógico que reflete, né,eu acho que [...]o fato 
de ter poucas aulas faz com que eles permaneçam naquela alienação, na 
mesmice de sempre (P1). 
 
Eu vou preparar este estudante pra fazer o vestibular e o Enem, ou eu vou 
prepará-lo pra vida? Prepará-lo para as duas coisas num tempo dos 45 
minutos (risos)...  é quase complicado, só se fosse dividido no ano, se os dois 
primeiro semestres correr com o conteúdo, e nos outros dois,é, hum, os 
outros dois bimestres pra preparar [...]É, então assim, por mais que você dê o 
básico de cidadania eles vão simplesmente reproduzir aquilo que foi dito ou 
usar, muitas vezes, o conceito como decoreba, o que não é interessante, esse 
é, eu acho que a maior dificuldade é essa (P1). 
 
A gente tem aqui uma quantidade de alunos que de certa forma deixaria 
difícil, assim, numa sala com em torno 50 alunos pra uma estrutura que ás 
vezes, assim não é própria para desenvolver o conteúdo da sociologia porque 
pede mais uma reflexão, uma discussão, e os alunos às vezes não colaboram 
nessa questão.Então é a questão estrutural, apesar de que, estrutural no 
sentido de que, quantidade de alunos por sala, a estrutura aqui não é tão 
ruim.Mas aí levando em consideração a questão do aprendizagem dele nessa 
nova disciplina o que é que a gente encontra? A gente encontra um pouco de 
desinteresse e dispersão do raciocínio. Os alunos de hoje estão muito 
dispersos (P2). 
 
Naturalmente tem pessoas aqui militantes. Você percebe uma veia para 
gostar de tudo isso: de gritar, de reivindicar, tomar liderança. Você percebe 
na veia de alguns essa liderança. Mas a gente tá num mundo muito mais 
centralizado na pessoa mesmo. Estão muito mais preocupados mesmo com 
eles. Essa aí é até aquela questão da privatização do "eu", muito ligado a isso 
aí (P2).  
 
 

 O primeiro desafio indicado pelos professores refere-se a questões estruturais da 

prática docente, que de fato, atravessam toda a realidade de ensino médio do país, sendo 

comum a todos os componentes curriculares desse nível. O número elevado de alunos foi um 

elemento destacado pelos dois professores como um fator que impede o desenvolvimento de 
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uma prática mais reflexiva, em que os alunos tenham a possibilidade de construir o 

conhecimento através da interação, do debate e do confronto de ideias.  

Essa problemática também é apontada por Oliveira e Costa (2009), ao discutir o 

material didático, novas tecnologias e o ensino de Sociologia na escola média brasileira. Para 

esses autores, entre os fatores problemáticos na reintrodução da Sociologia no ensino médio, 

está a luta pela legitimação pedagógica dessa disciplina nas grades curriculares desse nível de 

ensino. Tal legitimação envolveria os seguintes aspectos: “número de aulas insuficiente, se 

comparado às outras disciplinas tradicionais; a pouca receptividade por parte dos alunos e; as 

dificuldades de acesso a materiais didáticos” (OLIVEIRA; COSTA, 2009, p.162). 

No tocante à educação para a cidadania, o problema do número elevado de alunos 

torna difícil a mediação pedagógica pautada nos aspectos destacados no início dessa seção. 

Assim, fica quase impossível para o professor criar um ambiente de confiança em que o 

professor possa dar liberdade, tempo, e espaço ao aluno para que o mesmo responda a 

desafios e situações-problema colocados pela intervenção pedagógica (princípio da confiança 

sem fundamento). Da mesma forma, para o professor, se torna um desafio conhecer a 

singularidade dos seus alunos e pensar possibilidades de trabalho com a cidadania que 

respondam aos anseios, necessidades e vivências desses alunos, assim, propor práticas de 

intervenção que sirvam para desafiar os conhecimentos dos alunos e levá-los a criar 

conhecimentos novos (princípio da violência transcendental). 

 Outro aspecto conjuntural que se destaca na fala dos professores diz respeito aos 

objetivos do ensino médio, que se revelam contraditórios e colocam o professor em uma 

situação delicada de escolha sobre como distribuir o tempo do currículo entre abordagens que 

são voltadas para o desenvolvimento de interesses pedagógicos distintos. O dilema se traduz 

no questionamento do professor P1, ao se perguntar sobre que objetivo deve priorizar nas 

aulas de Sociologia: prepara o aluno para o vestibular e o ENEM, ou prepará-lo para a vida? 

A meu ver, esse questionamento revela, dentro de um campo curricular específico, um tema 

contraditório que permeia os próprios objetivos do ensino médio como um todo. A esse 

respeito, Moraes (2009) argumenta que os quatro objetivos do ensino médio – 

prosseguimento de estudos, preparação para o trabalho, aprimoramento da pessoa humana e 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos – estão longe 

de convergir. De fato, se na escola privada, o foco recai maciçamente na preparação para o 

vestibular e o ENEM, na escola pública, teoricamente deveria haver uma preocupação maior 

com a educação para a cidadania. A tendência atual, no entanto, conforme revela a fala do 

professor, é que a transmissão de conteúdos visando ao bom desempenho dos alunos nos 
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exames de acesso ao ensino superior seja priorizada também na escola pública, e assim o 

professor tem que fazer malabarismos pedagógicos, se quiser trabalhar algum conteúdo de 

forma mais crítica, voltada para a formação humana e sem necessariamente esperar que o 

aluno dê a resposta esperada (princípio da responsabilidade sem conhecimento).  

Verifica-se que uma postura instrumentalista dessa natureza contribui para a 

desvalorização da Sociologia pelos próprios alunos. Essa desvalorização se expressa no 

discurso de muitos deles, quando consideram os conhecimentos de Sociologia irrelevantes ou 

dispensáveis, uma vez que não lhes abrirão as portas do ensino superior. Nesse sentido, 

entendo que cabe ao professor dar uma resposta às necessidades e desafios que ele observa no 

contexto pedagógico, tendo por base uma visão integral do que aqueles indivíduos que estão 

na sua frente precisariam para encontrarem seu lugar no mundo como cidadãos livres. Isso 

envolve ir além de preparar esses alunos para terem um bom desempenho em testes. 

 Outro tipo de dificuldade que se evidencia nas falas dos professores envolve questões 

culturais. O professor P1 menciona a dificuldade de se trabalhar a cidadania com alunos que 

fazem parte de um país, onde por muito tempo predominou um estado de apatia política, onde 

a atuação consciente na luta por direitos foi duramente reprimida. Isso realmente tem um 

impacto no valor que os alunos atribuem aos conhecimentos sobre cidadania e à ação política 

cidadã. A isso, acrescentamos a situação política do país na atualidade, que se caracteriza por 

um alto grau de corrupção e pouca atenção às necessidades da população por parte dos 

políticos. Isso produz um discurso de falta de credibilidade que não contribui para o 

engajamento político dos jovens. 

 Do ponto de vista individual, o professor P2 aborda alguns aspectos importantes. Ele 

se refere primeiramente à dispersão dos alunos em relação aos temas trabalhados em sala de 

aula, que revela uma falta de interesse e demanda do professor um trabalho redobrado para 

conseguir, mesmo que precariamente, obter a atenção daquele aluno para as atividades 

desenvolvidas. Sobre esse aspecto, Takagi (2009), ao analisar o ensino de Sociologia na rede 

estadual de São Paulo, sugere que o desinteresse que marca grande parte dos alunos com 

relação à Sociologia pode ser atribuído a fatores como: o fato do processo educacional em 

geral não significar uma possibilidade futura de melhoria de condições de vida, ou no caso de 

Sociologia, o fato de essa disciplina não ter uma importância nos exames de seleção para o 

ensino superior. De qualquer forma, para essa autora, o papel do docente para uma possível 

mudança na postura dos alunos pode ser um fator bem importante, pois quando os alunos 

percebem o engajamento do professor com o processo de ensino, e reconhecem a boa 
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qualidade do trabalho desse professor, eles tendem a responder melhor às expectativas de 

aprendizagem.  

Nesse contexto, concordo com o ponto de vista dos pesquisadores Tomazi e Lopes 

Junior (2004) quando afirmam que ou se “modifica a maneira de trabalhar, planejar, utilizar 

recursos didáticos e avaliar enquanto professores, ou nossos jovens irão procurar em outros 

lugares o conhecimento e a forma de conhecer que não estamos sabendo transmitir e formar” 

(p.73). No campo da educação para a cidadania especificamente, penso que essa modificação 

passa pelo resgate dos saberes adquiridos pelos jovens em suas vivências cotidianas diante da 

coisa pública. Envolve ainda a adoção de práticas de mediação que levem em consideração as 

formas de comunicação valorizadas pelos jovens na atualidade, muitas das quais têm como 

base as novas tecnologias.   

Cabe ressaltar que as indicações para uma mediação pedagógica diferenciada 

encontram-se presentes nos referenciais curriculares que tomamos como objeto de análise. A 

questão é que poucos docentes conhecem esses documentos ou, se conhecem, poucos utilizam 

suas sugestões para orientar a prática docente. Dos dois professores que entrevistamos, por 

exemplos, apenas um mencionou os referenciais como orientadores de suas opções 

pedagógicas. 

A respeito do trabalho pedagógico empreendido pelo professor, considero o espaço da 

escola como um espaço importante de ressignificação de saberes. Nele os sujeitos podem ter a 

chance (ou não) de silenciar discursos conservadores, desconstruir visões de cima para baixo 

e sugerir significados mais representativos de suas experiências, de suas necessidades e de 

suas demandas políticas com relação à cidadania. 

Mas isso só será realmente efetivado a partir de uma prática pedagógica que abra 

espaço para que os sujeitos falem de si, das suas experiências, dos seus conflitos, das suas 

expectativas e frustrações e, sobretudo, de como percebem a sua existência política no mundo, 

sem serem coagidos a tão somente assimilar sentidos de cidadania que lhe são impostos como 

únicos e incontestáveis. 

Tal afirmação implica em duas consequências: a primeira diz respeito à necessidade 

de flexibilização da dinâmica tradicional de construção de conhecimento, com a inclusão de 

processos de aprendizagem baseados em leituras da realidade como ponto de partida e em 

metodologias pedagógicas que de fato motivem nos alunos e alunas a autorreflexão, ao 

debate, à participação em espaços político-sociais. A segunda concerne ao papel do educador, 

a quem cabe comprometer-se com uma visão mais integrada do conhecimento, estabelecendo 

a ponte entre o que os alunos trazem como reflexão não só com os sentidos relacionados com 
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a cidadania no contexto da Sociologia propriamente dita, mas também com o saberes de 

outros campos.  

É preciso, ainda, que a prática pedagógica seja aberta às possíveis situações de 

discordância entre sentidos distintos de cidadania que possam surgir, sempre valorizando a 

legitimidade de qualquer sujeito articular sua demanda e reivindicar que a mesma seja 

contemplada. Como aponta Pereira (2010), “o político se faz dos antagonismos (conflitos) 

vistos como focos salutares e importantes no processo de organização da ‘política’ (espaço 

onde as práticas institucionalizadas manifestam as relações de poder)” (p.169). A nosso ver, é 

assim que a escola pode tornar-se um espaço de construção de subjetividades cidadãs, e que 

reflete e está refletida de forma significativa nos outros espaços sociais em que a cidadania se 

articula.  

No campo da Teoria do Discurso, o uso de relações metafóricas por parte dos 

professores para articular sentidos de cidadania e de relações metonímicas para qualificar a 

compreensão e o exercício dessa cidadania por parte dos alunos aponta que há uma influência, 

ainda que não exclusiva, do trabalho pedagógico que é feito na escola, especificamente no 

componente Sociologia, nas construções de sentido elaboradas pelos alunos em relação ao que 

a cidadania representa e como eles se vêem como cidadãos. Vemos que grande parte das 

metáforas utilizadas pelos professores para definir a cidadania estão presentes no discurso dos 

alunos (dignidade, direitos, deveres, criticidade).  

Porém, há também a percepção de que existem sentidos de cidadania não coincidentes 

entre o discurso dos alunos e dos professores. Isso levanta a possibilidade de que os sentidos 

de cidadania apresentados pelos alunos têm outras fontes, que não necessariamente os 

conhecimentos escolares. E pela natureza dos aspectos que os alunos destacaram, é possível 

atribuir tais sentidos a crenças, experiências e ações relacionadas à vida pública que os alunos 

desenvolveram e desenvolvem em outros espaços da sociedade. 

Daí a necessidade de adequar a experiência escolar de educação para a cidadania, de 

forma a abranger essas experiências outras dos alunos, utilizando-as como referência e ponto 

de apoio para as ações pedagógicas desenvolvidas nos diferentes componentes curriculares. É 

dessa forma que o ambiente escolar pode contribuir na formação do cidadão, sendo que nos 

parece correto afirmar, após essa pesquisa, que a escola se coloca como um espaço limitado 

para esse fim e que, nessa perspectiva, necessita ser complementado pela existência de outros 

espaços de ação política, onde os jovens tenham a motivação para se posicionar como 

cidadãos de forma mais concreta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPOSTAS PRECÁRIAS A INDAGAÇÕES 

CONTINGENTES NO CAMPO DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO BRASIL 

  

 Nesse trabalho de pesquisa, abordei o tema da educação para a cidadania no Brasil, 

procurando atingir um objetivo multidimensional. Em primeiro lugar, problematizei o 

conceito de cidadania, estabelecendo um diálogo entre diferentes perspectivas de 

compreensão do mesmo, fazendo referência a períodos históricos específicos, a visões de 

sociedade e de democracia de natureza diversa e que refletem intenções políticas peculiares 

aos múltiplos atores que encontramos em cada sociedade em diferentes tempos históricos. Em 

segundo lugar, articulei a categoria cidadania às noções de experiência, agência e identidade, 

e propus uma leitura de como esses três elementos são relevantes na constituição de uma 

visão de cidadania complexa e que tem a intenção de responder aos apelos de uma sociedade 

plural e diferenciada como aquela em que vivemos. Em seguida, sugeri uma forma de 

compreender a relação entre educação e cidadania, apresentando diversas formas de se 

entender o processo educacional voltado para esse fim, tomando como referência uma rede de 

discursos garimpados no âmbito da educação do nível médio no Brasil.  

O elemento de novidade que propus na minha intervenção epistemológica foi o uso do 

instrumental da Teoria do Discurso – que não tem sua origem no campo educacional 

propriamente dito – para estudar um objeto no campo da educação. Outro aspecto 

experimental refere-se à aplicação dos conceitos dessa teoria para o tratamento de dados 

empíricos, um empreendimento que até agora foi feito por poucos pesquisadores do campo da 

educação no Brasil. De forma abrangente, a perspectiva da TD atuou não só como 

organizador do posicionamento teórico e epistemológico da pesquisa, mas também como 

provedor de referências, conceitos e categorias para o trabalho de análise e interpretação dos 

objetos estudados. 

Ao fim do meu estudo, considero apropriada uma avaliação dos resultados obtidos não 

só em termos de conhecimentos construídos, mas, sobretudo, no sentido de examinar se os 

objetivos a que me propus foram facilitados ou não a partir das opções teóricas e 

metodológicas realizadas. Para isso, minha avaliação será norteada pelas questões de pesquisa 

que explicitei na introdução do trabalho. Argumentarei de que forma os objetivos foram 

alcançados e destacarei aspectos do processo de pesquisa que facilitaram ou dificultaram o 

trabalho investigativo e a construção de reflexões pertinentes sobre o tema. 
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Que sentidos de cidadania se revelam nos discursos dos alunos do ensino médio, a partir de 

sua experiência com educação para a cidadania no currículo escolar como um todo e 

particularmente no componente Sociologia? Como esses sentidos se articulam com os 

significados de cidadania detectados em documentos curriculares para esse nível de ensino 

no campo da Sociologia e com os sentidos de cidadania que emergem na mediação 

pedagógica através das concepções dos professores? 

 

Dentre os sentidos identificados, quais deles integram formações discursivas hegemônicas 

nesse nível de ensino?  Que implicações tais hegemonias discursivas trazem para a 

compreensão de como a cidadania está sendo trabalhada no ensino médio do Brasil e das 

possibilidades desse trabalho pedagógico vir a contribuir para a formação de cidadãos 

participativos não só do ponto de vista social, mas também político?  

 

Com referência aos sentidos de cidadania que emergem nos discursos analisados face 

à evolução histórica do conceito apresentada no capítulo 1, é possível destacar algumas 

importantes percepções.  Primeiramente, destaca-se que em todas as formações discursivas 

analisadas, aparecem compreensões de cidadania que remetem a aspectos historicamente 

muito remotos do conceito, tal como a idéia de que a cidadania seria algo acessível a todos os 

indivíduos na sociedade e que se caracterizaria por posturas adotadas em relação a instituições 

ou chamados de natureza pública. Pode-se inferir, então, que há sentidos que foram 

historicamente deslocados e outros que permanecem compondo a gama de possibilidades de 

representação da cidadania. 

Outra reflexão a ser feita a partir dos dados é que os domínios discursivos que foram 

evidenciados de forma hegemônica, ou seja, as dimensões da responsabilidade individual e 

social estabelecem um vínculo com os ideais de cidadania valorizados pela tradição liberal e 

pela tradição comunitarista, respectivamente. De acordo com o que discutimos no capítulo 1, 

enquanto o liberalismo defende o cidadão como um sujeito portador de direitos e liberdades 

individuais que antecedem a sua relação com a sociedade e com o Estado, a visão 

comunitarista representa a cidadania como uma responsabilidade social que se refere à 

valorização do bem comum, da coletividade.  

Vemos então, que os sentidos de cidadania encontrados nos documentos e nos 

discursos dos discentes e docentes circulam entres essas duas concepções de entendimento da 

cidadania. Segundo a visão de Mouffe (1993/1999), esses dados seriam problemáticos porque 

relegariam a um segundo plano a dimensão política da cidadania, que para ela se traduz em 
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uma compreensão menos universalizante e menos voltada para objetivos de integração social. 

A despeito de sentidos ligados ao campo do político terem sido mencionados nos discursos 

estudados, eles não constituíram o campo discursivo hegemônico, o que deixa claro, que não 

há uma disseminação entre os sujeitos de uma concepção de cidadania mais voltada para a 

luta política, para a democratização dos espaços sociais, com vistas a uma crescente 

inclusão de grupos sociais excluídos, ou para o confronto de posições e valores no caso de 

possíveis discordâncias envolvendo a coisa pública. Nesse sentido, os discursos sobre 

cidadania analisados se apresentam distantes do que Mouffe caracteriza como um modelo de 

democracia radical e plural. 

Adotando outro viés que destacamos na análise histórica do conceito, os dados nos 

permitem traçar algumas observações do ponto de vista da relação cidadania/direitos 

humanos.  Conforme a teorização de Marshall (1967), reiterada pelas idéias de Santos (1997), 

a valorização do aspecto civil da cidadania, - pertencimento a um Estado nação - tão 

importante no século XVIII, foi dando lugar a outras dimensões da cidadania, abarcando os 

direitos econômicos, sociais, políticos e culturais. Nos discursos estudados, esse movimento 

de valorização/desvalorização de certos sentidos de cidadania com relação aos direitos 

também se evidencia. Assim, quase nenhuma categoria foi identificada relacionando à 

cidadania ao pertencimento a uma nação. Esse fato pode indicar o que Santos aponta em suas 

análises, que é a erosão seletiva do Estado nação, provocando a representação da cidadania 

como uma categoria que vai além do simples compartilhamento de um território e cultura, 

para abarcar direitos, deveres, responsabilidades, possibilidades de atuação, experiências e 

identificações que ultrapassam fronteiras geográficas específicas. 

Com referência à dimensão universalista que historicamente tem marcado as 

concepções de cidadania, esta é reforçada nos discursos estudados. Infelizmente, são poucas 

as categorias mencionadas nesses discursos que realçam a relação cidadania/diferenças 

culturais, e quando o fazem, é com um objetivo integrador, que não questiona as relações de 

poder opressivas e os processos de exclusão que impedem o acesso de todos os indivíduos ao 

pleno exercício da cidadania. 

Essa ausência de problematização da dimensão universalista da cidadania, a meu ver, 

pode ser explicada por referência a como se deu a evolução da cidadania no contexto do 

Brasil, conforme discutido no capítulo 1. Tal evolução foi marcada pelo fato de que, na maior 

parte do tempo, grande parte da população brasileira esteve alijada do pleno exercício dos 

direitos de cidadania. A valorização de uma lógica capitalista de acumulação, ao dominar o 

Estado brasileiro de forma hegemônica, representou a negação de acesso a bens econômicos, 
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culturais, políticos e a impossibilidade de exercício de direitos civis a uma boa parcela da 

população. Essa lógica, ao ser apresentada como a única possibilidade de organização social, 

na qual todos os indivíduos deveriam se encaixar, contribuiu para uma desvalorização das 

diferenças (culturais, sociais, econômicas) na construção do modelo de cidadão, ignorando os 

processos históricos de exclusão das minorias no país, como os afro-descendentes, as 

mulheres, os indígenas, os portadores de necessidades especiais, entre outros. Percebe-se 

assim uma relação frágil entre a cidadania e perspectiva de multiculturalismo interativo 

discutida no capítulo 2 (SANTOS, 1997; CANDAU, 2008), ou mesmo entre a cidadania e a 

noção de diferença cultural proposta por BHABHA (1998) e MACEDO, (2006c). 

Ainda sobre esse tópico, é preciso tecer um breve comentário sobre os sentidos de 

cidadania sugeridos pelos alunos e as tensões discutidas no capítulo 2, quais sejam: 

reconhecimento/redistribuição (FRASER, 1996); diferença/equivalência (LACLAU; 

MOUFFE, 1985); particularismo/universalismo (LACLAU, 2007b). Conforme as análises 

apontam, há uma tendência para a valorização do pólo onde se localizam as categorias 

redistribuição, equivalência, universalismo quando se trata de cidadania e isso é perfeitamente 

compreensível porque foi essa a lógica que orientou o entendimento da cidadania desde as 

suas origens. No entanto, o discurso dos alunos revela que atualmente já ocorre um 

deslizamento de sentidos em direção a aspectos da cidadania que envolvem questões mais 

voltadas ao reconhecimento de aspectos culturais de cunho particular, valorizando-se também 

o direito a diferença de alguns grupos sociais.  

 Em tempos recentes, argumenta-se que governos de natureza mais democrática tem se 

preocupado em tomar medidas para compensar os processos de exclusão social, 

democratizando o exercício da cidadania e facilitando processos de inclusão em diferentes 

esferas para grupos anteriormente excluídos. Talvez a compreensão da cidadania como 

direitos a serem reivindicados represente o reconhecimento dos sujeitos da pesquisa de que há 

um espaço de exercício da cidadania no Brasil mais fortalecido na atualidade, do que as 

precárias condições de participação na vida pública oferecidas no passado, inclusive com uma 

maior sensibilidade a questões de diferença cultural. Esse fato reposiciona a cidadania como 

um importante catalisador dos processos interculturais, servindo de ponto de convergência 

de interesses diferentes, mas momentaneamente articulados, o que a Teoria do Discurso 

denomina ponto nodal. Concebida nessa perspectiva, a cidadania, a meu ver, representa um 

valoroso elemento de organização de uma democracia de cunho radical e plural.  

No entanto, para que a cidadania realmente cumpra essa função, é necessário que o 

modelo de democracia almejado pelo governo e para a sociedade seja de natureza radical e 



173 

 

plural. Como explicamos no capítulo 2, nesse tipo de democracia, não haveria um bem 

comum de caráter substancial, embora exista um conjunto de princípios ético políticos que 

orientam a conduta dos cidadãos e que seriam eles mesmos passíveis de mudanças ao longo 

da história (MOUFFE, 1993/1999). Em um contexto social pautado nesses princípios de 

caráter aberto, a cidadania aparece como a representação de um bem comum que se configura 

pela negociação contingente de demandas dos diferentes grupos sociais. Esses grupos entram 

em uma relação de equivalência, abrindo mão parcialmente e circunstancialmente de suas 

demandas individuais, com vistas a criar um bloco hegemônico capaz de fazer frente ao que 

se considera contrário à cidadania e ao bem da coletividade em determinado momento 

histórico. Ora, entendo que a partir do momento que o discurso dos alunos aponta para as 

mais diversas demandas em relação à cidadania (que abrangem a dimensão particular e 

universal), e que é possível a co-existência de demandas (às vezes no discurso de um mesmo 

sujeito), isso é um sinal de que organização contemporânea da sociedade brasileira aponta 

para um modelo de democracia mais denso e complexo, onde essas diferentes demandas 

reivindiquem seu espaço para uma negociação legítima. Esse modelo poderia ser o de 

democracia radical e plural apresentado. 

De uma forma geral, avaliamos que o trabalho de pesquisa desenvolvido nessa tese 

nos permitiu entender que os conceitos de cidadania historicamente construídos exercem um 

importante papel nas hegemonias discursivas sobre esse conceito identificadas na atualidade. 

Nesse sentido, a utilização da análise discursiva pautada nos parâmetros da Teoria do 

Discurso nos ajudou a mapear, com os recursos a elementos retóricos, a manifestação 

linguística de sentidos de cidadania que confirmam a predominância de uma visão de 

democracia de cunho (neo) liberal, embora haja alguma atenção a aspectos de ordem pública 

que eram anteriormente negligenciados. Esses aspectos se traduzem, por exemplo, no fato de 

que o discurso das políticas curriculares incluírem uma maior preocupação com a superação 

de injustiças sociais e a diminuição dos processos de exclusão social, como exposto nas 

análises documentais. 

No campo da educação propriamente dito, os achados da pesquisa nos conduzem a 

várias percepções relevantes, que dizem respeito não só às categorias de análise propostas 

(agência, experiência, identidade), mas também às visões de educação para a cidadania 

valorizadas no componente curricular Sociologia no nível Médio. Como veremos a seguir, as 

análises realizadas nos permitem fazer inferências sobre os discursos hegemonizados e 

apresentar algumas propostas de mudanças direcionadas a promover uma educação para a 

cidadania mais condizente com o modelo de democracia radical e plural que defendemos. 
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Ao retomar a análise dos significados de cidadania sistematizados a partir do discurso 

dos alunos, gostaria de propor algumas possibilidades de leitura dos mesmos, para depois 

tecer reflexões acerca das relações entre esses dados e o contexto educacional mais amplo em 

que estão inseridos e que engloba os dados documentais e do discurso dos discentes.  

Inicio com a relação cidadania/conhecimento, investigada no discurso dos alunos e 

que se vincula a como os alunos têm acesso a experiências cognitivas ou vivenciais de 

cidadania nas esferas cotidiana e escolar. Como já começamos a esboçar no capítulo anterior, 

os achados revelam que os alunos vivenciam a cidadania na vida cotidiana através da 

valorização de aspectos que nem sempre estão presentes ou são abordados em ambiente 

escolar, seja de forma geral ou no currículo de Sociologia. A relação inversa também é 

verdadeira. Os conhecimentos sobre cidadania construídos no espaço escolar muitas vezes 

não se vinculam aos saberes de cidadania que os alunos acumulam a partir de suas 

experiências como cidadãos, de seu contato com a mídia, de sua percepção sobre a situações 

vividas.  

No que se refere à dinâmica de interdisciplinaridade, observa-se que a relação da 

cidadania dentro do âmbito da Sociologia com saberes de outras disciplinas ocorre de forma 

restrita e limita-se às outras disciplinas da área de Ciências Sociais. Falta, dessa forma, uma 

integração disciplinar no tratamento pedagógico da cidadania, o que dificulta o 

desenvolvimento da capacidade dos alunos de fazer a ponte entre o conhecimento escolar 

sobre esse tema e suas vivências cotidianas, onde os saberes disciplinares aparecem 

integrados e aplicados. O resultado dos processos acima descritos é a falta de coerência entre 

os saberes advindos da experiência e os saberes propostos pelo currículo escolar, o que pode 

ser responsável pela falta de interesse dos alunos pelo estudo da cidadania no currículo, uma 

vez que não percebem a relevância de tal estudo para sua formação.  

Relacionando tais dados aos modelos de educação para a cidadania apresentados no 

capítulo 3, a pesquisa parece sugerir a predominância de um modelo desenvolvimentista de 

trabalho com a cidadania, que foca na construção de competências cívicas pré-estabelecidas 

pelo discurso educacional oficial e que desconsidera os sentidos derivados dos desafios 

enfrentados pelos alunos em sua vida cotidiana no que se refere às questões de caráter 

público. Nesse sentido, argumento em favor de um processo educacional que aborde a 

cidadania de uma perspectiva mais experiencial, significativa e que resgate a dimensão prática 

ou de ação que deve permear todo posicionamento cívico. Isso me coloca em defesa de um 

modelo de educação para a cidadania que descrevi como a perspectiva de prática e processo 

do cotidiano (BIESTA, 2011). A adoção de princípios advindos desse modelo pode promover 
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um trabalho com a cidadania dentro do ambiente escolar mais conducente à formação de 

sujeitos mais combativos, mais capazes de se posicionarem criticamente em relação aos 

problemas concernentes às relações sociais e políticas e, consequentemente, mais preparados 

para desenvolver ações políticas para conquistar as demandas consideradas válidas em cada 

contexto, um tipo de sujeito que seguramente o trabalho pedagógico desenvolvido atualmente 

em relação à cidadania não está conseguindo formar. 

Porém, essa mudança requer a própria transformação na forma como os saberes 

curriculares são propostos, organizados e metodologicamente trabalhados em sala de aula, o 

que por sua vez, no contexto brasileiro, demandaria mudanças estruturais que tornassem o 

ambiente escolar para um trabalho mais qualitativo e personalizado, como explicamos na 

análise dos discursos dos professores em relação à Sociologia. Reafirmamos, no entanto, que 

ainda há a possibilidade do professor, consciente do seu papel e comprometido com a 

abordagem de cidadania como processo e prática, ser ele mesmo capaz de empreender as 

mudanças necessárias em sua sala de aula, independentemente de recomendações propostas 

pelos documentos oficiais e a despeito de todas as restrições e problemas a serem enfrentados. 

No campo da Sociologia, essas possibilidades, foram de certa forma indicadas no discurso dos 

professores, quando adotam práticas pedagógicas mais autônomas, desestabilizadoras da 

hegemonia vigente, para usar os termos da Teoria do Discurso. 

No tocante a essa teoria, como já explicitado anteriormente, os sentidos de cidadania 

que predominam no discurso dos alunos dentro das três esferas (cotidiana, escolar e 

disciplinar) mantêm entre si relações de articulação ou deslocamento, reveladas pelos 

exemplos de metonímia apontados, e relações de analogia, ou condensação de sentidos, 

reveladas pelos exemplos de metáforas identificados. Esses dois movimentos retóricos 

parecem indicar que, simultaneamente, há uma tentativa de formar uma rede de sentidos 

equivalenciais para a cidadania, estabelecendo-se uma polarização em torno de uma 

hegemonia discursiva para fazer frente às concepções que se deseja excluir, sem deixar de 

contemplar as especificidades e nuances de sentidos que cada grupo participante dessa 

articulação hegemônica quer conservar em relação às dimensões de cidadania que valoriza.  

Além disso, os silenciamentos evidenciados indicam a existência de sentidos que ora 

aparecem excluídos do discurso dos alunos, colocando-se como antagônicos aos sentidos de 

cidadania enfatizados, ora aparecem de forma isolada, não representando qualquer ameaça 

imediata à hegemonia de sentidos dominante. Nesse último caso, haveria uma relação de 

agonismo discursivo (MOUFFE, 1993/1999) e não de antagonismo. 
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Pode-se concluir, então, que o discurso da cidadania como conhecimento estudado 

não traz representações de sentidos que traduzam uma postura participativa, consciente e 

atuante por parte dos jovens, tampouco revela uma compreensão da democracia como um 

sistema que vai além das responsabilidades individuais e sociais para abarcar os saberes que 

envolvem o posicionamento e a luta política constante para tornar os espaços de participação 

mais abrangentes e plurais. 

A relação cidadania/agência seria um segundo eixo na organização dos achados sobre 

educação para a cidadania no discurso dos alunos. Como análise do discurso dos alunos nos 

mostrou, são valorizadas ações cívicas que se colocam na perspectiva integradora ou de 

conservação do status quo. As ações valorizadas pelos alunos traduzem uma baixa motivação 

para uma atuação política contestadora, o que ratifica a proposição de Critchley (2007) que 

apresentamos no capítulo 2 de que há um déficit motivacional em relação às normas que 

governam a vida em sociedade. Esse déficit é particularmente evidente no contexto brasileiro, 

como já afirmei anteriormente, em virtude dos problemas de corrupção que assolam o espaço 

público no país, da baixa credibilidade nos governantes e de um processo histórico que 

impediu por muito tempo a ação política em uma situação de liberdade, igualdade e 

autonomia. 

Considerando a configuração das relações de poder que norteiam a realidade dos 

alunos sujeitos da pesquisa, os achados podem ainda ser compreendidos à luz da teorização 

proposta por Biesta e Tedder (2006) com relação à agência. Para esses autores, a capacidade 

de agência dos indivíduos deve ser sempre relativizada, já que há uma interdependência entre 

as escolhas individuais ou coletivas e os contextos em que essas escolhas são feitas. Assim é 

que as opções dos alunos para definir a relação cidadania/agência podem ser entendidas como 

respostas balizadas por entendimentos pessoais de que ações seriam importantes para um 

cidadão, mas também pelo que a sociedade, o governo, e os valores circulantes no contexto 

desses alunos valorizam como ações adequadas para um cidadão. Como se trata de um 

contexto em que o domínio das ações de cidadania voltadas para a responsabilidade individual 

e social são as mais valorizadas, isso termina por influenciar as compreensões dos sujeitos, 

que tendem a não dar tanta importância às ações políticas de contestação e luta. 

Por último, discorro sobre a relação cidadania/identidade para propor algumas 

reflexões derivadas da interpretação dos sentidos de cidadania articulados pelos alunos 

sujeitos da pesquisa. De acordo com o direcionamento proposto no capítulo 2, trabalho com a 

noção de identificação, em contraposição à de identidade (BURITY, 1998), por compreender 
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que o primeiro termo capta melhor a dimensão fluida dos processos de subjetivação que 

ocorrem na contemporaneidade. 

Dito isso, a compreensão que os alunos têm de si mesmos como cidadão nos sugere 

algumas abstrações importantes. Em primeiro lugar, um das dimensões relevantes da 

cidadania é a identificação, ou seja, até que ponto o sujeito se sente ou não na plenitude do 

exercício de práticas que ele considera cidadãs.  Isso porque, do ponto de vista objetivo, ele 

pode ser considerado cidadão por ter documentos de determinado país, pertencer a 

determinada nação, votar, e outras prerrogativas, mas isso não significa por si só que esse 

sujeito se perceba como um cidadão no sentido mais abrangente do termo. Assim, é que, ao se 

definir como cidadão, cada sujeito da pesquisa fez opções discursivas que priorizam 

determinados sentidos e excluem outros. O que podemos inferir disso é que, de acordo com a 

percepção circunstancial do que é esperado dele como cidadão, das possibilidades de relação 

(com as coisas públicas) que estão disponíveis a ele, das experiências negativas em que teve 

sua possibilidade de participação social e política ignorada, subestimada ou rejeitada, o 

sujeito/aluno é levado a se alinhar com certos sentidos do que vem a ser um cidadão. 

Na pesquisa, as opções mais freqüentes no discurso dos alunos remetem, em uma 

primeira instância, à valorização de uma identidade cidadã que se encaixe dentro dos padrões 

de normalidade valorizados pelo discurso de integração e desenvolvimento social. No entanto, 

é também perceptível a valorização de aspectos identificatórios da cidadania relacionados à 

participação, luta por direitos e contra situações de injustiça social. Isso ratifica a 

argumentação teórica que desenvolvemos baseando-se em Bhabha (1998), com base na teoria 

lacaniana, e que destaca a dimensão cindida do sujeito contemporâneo, capaz de agregar em 

torno de si identificações contraditórias. 

A questão que se coloca é: o que determina então a predominância de certas imagens 

de si e a não predominância de outras, isto é, a hegemonização de certas formas de 

autocompreensão como cidadão? De novo Bhabha nos ajuda a responder quando enfatiza as 

dimensões relacionais da identidade. Os alunos se vêem como cidadão de formas específicas 

porque na representação que fazem de si mesmos levam em consideração não só o 

movimento de auto-expressão ou o conhecimento de si, mas a percepção de como são vistos 

pelo Outro e do que esse Outro (as outras pessoas e a sociedade em geral) espera deles como 

cidadãos. A pesquisa nos indica que é na intersecção desses fatores que os processos de 

identificação cidadã são forjados, sempre de forma precária e atrelada a cada contexto e 

tempo histórico. 
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Por outro lado, se considerarmos o cidadão como um ser que se desdobra em múltiplas 

dimensões subjetivas e que a cada uma dessas dimensões correspondem determinadas 

demandas relacionadas à coisa pública, ao exercício de direitos, ao respeito, então se pode 

inferir que em determinados contextos políticos, esse sujeito seja levado a negociar diferentes 

aspectos de sua identidade. Tal processo remete à dinâmica de interpelação, conceito oriundo 

da teoria de Althusser e que a Teoria do Discurso retoma para explicar como se dá a 

constituição do sujeito no discurso. Se para Althusser, a estrutura social determinava o sujeito, 

estabelecendo a priori uma posição de sujeito, na qual o indivíduo se encaixava ao se 

interpelado como tal, na Teoria do Discurso, não existe essa pré-constituição do sujeito, mas 

ele se constitui dentro do próprio discurso através de práticas de identificação, ou de como ele 

se reconhece na interpelação discursiva (LACLAU; MOUFFE, 1985/1987; SOUTHWELL, 

2008). Nessa dinâmica, ele pode abrir mão circunstancialmente de demandas que 

contemplariam alguma das suas identificações, em favor de demandas relacionadas a outras 

dimensões de sua subjetividade que ele considera mais urgentes ou estrategicamente 

relevantes naquele momento. Nesse sentido, o discurso dos alunos reitera a dimensão política 

dos processos identificatórios, que também são o resultado da relação de poder específica e 

dos interesses em jogo no momento em que os sujeitos são interpelados como cidadãos. 

Passo agora a tratar da articulação dos achados da pesquisa no discurso dos alunos 

com as reflexões feitas a partir da análise dos documentos curriculares e do discurso dos 

docentes.  

Em princípio, a proposta de organização dos dados em domínios discursivos se 

mostrou válida na medida em que os domínios definidos para sistematizar os significantes do 

campo da cidadania puderam ser cotejados com os sentidos evidenciados no discurso dos 

documentos curriculares analisados e na fala dos professores. Nesse sentido, muitos 

significantes utilizados pelos alunos para se referir à cidadania, sobretudo naquelas questões 

que evocavam os conhecimentos curriculares ou de Sociologia, correspondem a significantes 

presentes nos documentos analisados ou a significantes também usados pelos professores 

(direitos, deveres, respeito, dentre outros). O que essa coincidência de termos pode significar? 

Por um lado, a utilização de termos coincidentes para representar a cidadania pelo 

discurso curricular e o discurso dos discentes e docentes sugere que há um processo forte de 

hegemonização dos sentidos de cidadania circulantes entre essas diferentes esferas. Como 

argumentamos na análise documental, em certos momentos e documentos, predomina a 

ênfase na cidadania como uma competência a ser desenvolvida para promover a formação de 

um sujeito produtivo e comprometido com o desenvolvimento social do país. Em consonância 
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com essa percepção, o discurso dos alunos sugere que essa visão de competência presente nos 

documentos curriculares também compõe o rol de conhecimentos dos alunos sobre cidadania, 

embora não de forma exclusiva. Além disso, a categoria “respeito” tão presente no discurso 

dos alunos evoca diretamente a visão de tolerância cultural que se evidencia nos documentos. 

Finalmente, os documentos curriculares constroem uma rede de sentidos que seriam 

antagônicos (excluídos do discurso) ao modelo de cidadão almejado pelo processo 

educacional e percebemos que esses sentidos também se mostram excluídos no discurso dos 

docentes e discentes investigados na pesquisa. 

Podemos inferir do processo de interdiscursividade evidenciado acima que duas 

estratégias discursivas contribuem para a hegemonização de sentidos em esferas diferentes. A 

primeira delas é o mecanismo de iteração (DERRIDA, 1988/1998), pelo qual um significante 

é repetido nas diferentes esferas, sendo que essa repetição tem um aspecto de evocação do 

mesmo, que serve para consolidar domínios discursivos específicos e ao mesmo tempo, tem 

um aspecto de deslizamento semântico, porque por mais que se repita um dado significante, 

cada repetição instaura um deslocamento de sentidos, uma não coincidência com sentidos 

anteriores. A segunda estratégia é a exclusão, através de um silenciamento intencional em 

torno de alguns significantes que representam aquilo que não se deseja associar com o campo 

de sentidos em questão. Temos assim a construção do que Laclau denomina uma de uma 

relação antagônica, com vistas a cristalizar sentidos em um exterior constitutivo de forma a 

impedir que tais sentidos de cidadania façam parte da hegemonia discursiva suturada. 

Do ponto de vista das relações de poder, verifica-se então, que os discursos dos 

documentos curriculares apresentam uma alta concentração de poder no que se refere à 

proposição das articulações de sentidos para a cidadania que é possível em diferentes esferas. 

Tal posicionamento político dos documentos curriculares, entretanto, não impede que sentidos 

de cidadania divergentes provenientes de outras esferas (o discurso dos docentes, o discurso 

dos discentes) venham a desestabilizar as hegemonias discursivas em momentos históricos 

específicos. O que a análise discursiva revelou é que esses movimentos de desestabilização, 

causados pelas práticas articulatórias entre diferentes esferas, pode resultar em mudanças nos 

discursos curriculares, seja para contemplar sentidos que antes se achavam excluídos (como 

as questões culturais nos PCN+ e nas OCEM), seja para excluir sentidos que não estavam 

mais sendo adequados para “suturar” uma cadeia discursiva hegemônica (como o discurso das 

competências nos PCN+, que foi silenciado nas OCEM). 

Ainda cabem algumas considerações finais sobre como se dariam as práticas 

articulatórias para hegemonizar certos sentidos de cidadania do ponto de vista da mediação 
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pedagógica que inclui as ações dos docentes. A análise do discurso dos docentes dentro do 

âmbito do ensino de Sociologia tanto confirmou estudos anteriores relacionados a aspectos 

específicos da disciplina Sociologia, como evidenciou questões que se vinculam ao contexto 

mais amplo do ensino médio no país. 

Assim, entre os elementos mais destacados pelos professores para definir a forma de 

abordagem da cidadania em sala de aula está a compreensão do conceito em sua dupla 

dimensão. A mediação pedagógica, especificamente dentro da disciplina Sociologia, 

contemplaria a formação de um cidadão na perspectiva de enquadramento a um modelo de 

responsabilidade individual e social pré-determinado pela sociedade, mas também se 

preocuparia com a formação de um sujeito capaz de se organizar coletivamente em torno de 

demandas de caráter público e de lutar pela efetivação de seus direitos. Como já argumentei 

anteriormente, a despeito da intenção dos professores de dar ênfase a essas duas dimensões, 

há uma tendência a se priorizar a dimensão mais integradora e onde o aluno teria pouco 

espaço para desenvolver sua capacidade de organização e participação social. Os motivos 

indicados pelos docentes englobam as precárias condições estruturais do processo ensino-

aprendizagem, uma cultura histórica de pouca participação política e pobre formação crítica, a 

influência redutora da mídia, e a baixa motivação dos alunos para se envolverem em questões 

do âmbito da cidadania. 

Verifica-se assim que os aspectos da mediação pedagógica articulados pelos docentes 

oferecem um novo ângulo para se compreender que outros elementos do contexto social 

vigente servem para fortalecer a hegemonia discursiva predominante em torno da cidadania. 

De um lado, há a esfera da política curricular estabelecendo, e com uma força política 

relevante, sentidos prioritários para a cidadania, que estão orientados pela transmissão de um 

conjunto de competências cívicas individualistas ou voltadas para o desenvolvimento social 

dentro de uma concepção mercadológica. Do outro lado, do ponto de vista da prática docente, 

embora haja um movimento de desestabilização de certos sentidos impostos pela hegemonia 

discursiva vigente através da valorização de sentidos de cidadania mais voltados para o campo 

do político, permanece o reconhecimento de que a na maioria das esferas discursivas, os 

alunos são encorajados a valorizarem a cidadania como uma categoria neutra, voltada para o 

controle social e para a integração dos indivíduos em um modelo de sociedade que se deseja 

perpetuar. 

No discurso dos docentes, também transparece o sentimento de impotência frente à 

responsabilidade atribuída ao contexto educacional para trabalhar questões de cidadania e 

formar um cidadão que contribua para o fortalecimento da democracia. À propósito desse 
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papel atribuído à educação, as respostas dos professores parecem ratificar as percepções 

desenvolvidas por Biesta (2013) em relação ao papel da educação na formação de um sujeito 

democrático. Retomando a teoria de democracia de Hannah Arendt, esse autor defende que 

não caberia à educação formar um sujeito democrático, mas sim criar condições para que os 

indivíduos tenham possibilidade de ser sujeitos democráticos e refletir sobre as condições de 

exercício de cidadania a que tem acesso dentro e fora da escola, como já argumentamos no 

capítulo 3. Em segundo lugar, não cabe apenas à escola a criação desses espaços de exercício 

da cidadania. Dentro de uma concepção de democracia radical e plural, é indispensável que a 

sociedade como um todo abra espaço para que os jovens expressem, sempre em interação com 

o Outro e respondendo eticamente aos chamados desse Outro, o que valorizam e 

compreendem sobre a questão da cidadania. A escola seria apenas uma das múltiplas 

instituições e espaços sociais onde a subjetividade cidadã poderia emergir e ser 

problematizada; onde a subjetividade cidadã se revelaria agonisticamente 

(MOUFFE,1993/1999), tendo oportunidade de negociar condições de emergência 

historicamente contingentes e situadas. 

Não poderia encerrar essa seção sem fazer referência às dificuldades e percalços com 

os quais me defrontei ao longo dessa pesquisa. Um dos elementos mais desafiadores que 

enfrentei foi a transposição epistemológica dos termos da Teoria do Discurso para o campo 

empírico, ao proceder a análise dos discursos investigados através da utilização de termos 

como significantes, conglomerados de significantes, domínios discursivos, mecanismos de 

deslocamento e de condensação, efeitos de metáfora, metonímia e catacrese, só para citar os 

recursos mais utilizados. Assumo responsabilidade pelas lacunas que certamente ficaram na 

análise dos discursos, sobretudo porque reafirmo o caráter situado e parcial da argumentação 

teórico-epistemológica que apresento nesse trabalho. Ao mesmo tempo, procurei realizar a 

análise do material discursivo coletado sem fazer da Teoria de Discurso um molde fechado 

em que todas as minhas argumentações tivessem que buscar respaldo. Assim é que, ao longo 

do trabalho, incluí conceitos externos a essa teoria, tais como a própria teorização sobre a 

cidadania, as concepções de educação para a cidadania, a construção teórica sobre agência, 

experiência e subjetividade em relação à cidadania, e conceitos como subjetivação, entre 

outros aspectos. 

 A nosso ver, no entanto, as dificuldades enfrentadas e as lacunas deixadas não 

diminuem a potência da Teoria do Discurso como instrumento de análise das condições de 

emergência e cristalização de sentidos relacionados a importantes categorias do campo 

político-social, como a cidadania nesse trabalho. Na busca de caminhos para empreender a 



182 

 

análise, não podemos esquecer o papel fundamental que certos mecanismos retóricos podem 

vir a exercer no aporte de conhecimentos do campo eminentemente lingüístico de forma a 

subsidiar as percepções dos sentidos do discurso como um todo. Foi nesse sentido que 

escolhemos trabalhar com os efeitos de reagrupamento semântico, metonímia, metáfora e com 

o mecanismo da redescrição retórica para organizar e dar sentido aos discursos pesquisados.  

Se essa era uma das muitas possibilidades que poderíamos ter trilhado, em um campo 

epistemológico de natureza também indecidível, procuramos aproveitar as oportunidades 

abertas por essa escolha, investindo nas perspectivas de análise que ela nos abriu. Estivemos 

sempre conscientes de que esse trabalho implica em um movimento simultâneo de construção 

e desconstrução e que necessariamente deixa de fora uma série de discursos e de caminhos de 

análise que também poderiam ter cumprido um papel instrumental de grande valor. Resta-nos 

esperar que outras pesquisas desenvolvidas na perspectiva da Teoria do Discurso venham a 

apontar caminhos novos para o que chamei “transposição epistemológica”, fornecendo novos 

modos de fazer, sugerindo ferramentas do campo da retórica, e propondo relações com 

conceitos de outros campos do saber que facilitem a compreensão dos dados empíricos e a 

interpretação das condições de emergência dos discursos estudados. 

Em relação ao objeto desse trabalho propriamente dito, ou seja, a educação para a 

cidadania no contexto do ensino médio brasileiro e suas implicações para a formação de um 

sujeito democrático, gostaria de apresentar algumas reflexões conclusivas derivadas das 

interpretações possibilitadas pelo trabalho investigativo desenvolvido ao longo desse trabalho. 

Retomo assim a última questão de pesquisa proposta.  

 

Que implicações tais hegemonias discursivas trazem para a compreensão de como a 

cidadania está sendo trabalhada no ensino médio do Brasil e das possibilidades desse 

trabalho pedagógico vir a contribuir para a formação de cidadãos participativos não só do 

ponto de vista social, mas também político?  

 

A articulação da resposta à questão acima proposta se reveste de um caráter 

desconstrutivo, na medida em que põe em questão alguns pressupostos epistemológicos que 

servem de base aos termos dentro dos quais a questão é formulada. 

 Assim, antes de tudo, trabalharemos a relação entre educação para a cidadania e 

formação de cidadãos participativos, tendo em vista não só o contexto analisado, mas as 

próprias condições de possibilidade de uma educação para a cidadania voltada para esse fim, 

uma vez que a visão de democracia que defendemos é de natureza radical e plural. 
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 Compreender uma educação para a cidadania que se alinhe com um modelo 

democrático radical e plural implica em retomar alguns sentidos relacionados com esse 

modelo já delineados no capítulo 2. Para Mouffe (1993/1999), na proposta de democracia 

radical e plural, a cidadania é exercida dentro de uma comunidade política que se organiza em 

torno de um bem comum que não tem um caráter substancial. Isso quer dizer que, a despeito 

da valorização de alguns princípios éticos e políticos, que devem orientar a conduta dos 

cidadãos (e que estão sempre abertos à negociação), a noção de bem comum constitui-se 

através da negociação de diferentes demandas pelos diversos grupos sociais. Essa negociação 

pressupõe o estabelecimento de cadeias de equivalência para fazer frente ao que, em 

determinado momento histórico, se exclui como possibilidade de realização dos princípios de 

igualdade, liberdade e autonomia que estão na base da cidadania. O discurso, nesse sentido, 

constitui-se o instrumento por meio do qual as articulações entre os sujeitos são realizadas, de 

forma a construir hegemonias em torno dos sentidos negociados. 

 Dentro dessa perspectiva, a educação para a cidadania não teria como fim formar o 

cidadão no sentido de fornecer ao indivíduo os conhecimentos sobre o que seria o bem 

comum e os comportamentos desejados para que ele se torne um cidadão ideal. Isso porque 

tal processo de formação teria de ocorrer a partir da própria experiência do indivíduo com a 

cidadania, na medida em que ele exerce sua capacidade de articular suas demandas e negocia 

os sentidos que considera mais válidos para o bem comum, sempre priorizando determinados 

aspectos identificatórios que se referem a espaços e papeis específicos que ele ocupa na 

sociedade. A educação para a cidadania, dessa forma, se alinha muito mais com o que Biesta 

(2013) descreve como a educação por meio da cidadania (e não para a cidadania), com vistas 

a prover condições de emergência de subjetividades democráticas dentro de uma sociedade 

plural e radical. 

Dentro desse contexto, o conceito de participação necessita ser redimensionado. Não 

se trata de uma participação voltada simplesmente voltada para a conquista de interesses 

singularizados e pré-definidos. Na dinâmica de negociação em relação às coisas públicas, os 

sujeitos têm seus interesses e traços identificatórios transformados porque precisam articular 

as dimensões privadas da cidadania e a necessidade de se submeter aos princípios éticos e 

políticos que regem a comunidade à qual pertencem. A meu ver, são esses processos de 

negociação, posicionamento e rearticulação de demandas que cabe ao processo educacional 

trabalhar em relação à cidadania. Isso inclui não só a postura do cidadão frente ao Outro 

(cidadão), mas também frente ao Estado, que representa uma instância de alta concentração de 
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poder na nossa sociedade e cujas relações de dominação precisam ser continuamente 

questionadas pela sociedade civil. 

Diante das reflexões propostas ao analisar a forma como a educação para a cidadania 

ocorre no ensino médio do Brasil, é possível chegar a algumas percepções. Considerando o 

que foi dito sobre o entendimento de como deveria ser o caráter formativo do trabalho 

pedagógico com a cidadania, entendemos que os processos educacionais que estão ocorrendo 

em nossas escolas, se considerarmos o estudo de caso que empreendemos, estão bem distantes 

do que se desejaria para tornar possível a emergência de cidadãos comprometidos com uma 

democracia radical e plural. 

Os diversos discursos analisados de atores-chave que compõem o cenário da política 

educacional em um sentido amplo revelam a cristalização de uma abordagem de cidadania 

que se destina a preparar os jovens para serem cidadãos ideais através da transmissão de 

valores, tipos de conduta, modelos de identidade cívica que não deixam muito espaço para 

que esses jovens articulem posições subjetivas inovadoras com relação à cidadania.  Em 

outras palavras, não há espaço para uma subjetivação dos jovens no sentido de propor 

alternativas de ação que impliquem em uma atuação política informada e capaz de gerar 

mudanças, por menores que sejam.  

Por outro lado, a hegemonia discursiva em torno da relação educação e cidadania 

permanece atribuindo à educação a enorme responsabilidade de formar cidadãos que sejam 

conscientes dos seus direitos e deveres, que saibam lutar pela justiça e que assumam os papeis 

sociais que lhes serão atribuídos no futuro. Ora, se o sistema educacional, de uma forma geral, 

como foi apontado principalmente no discurso dos docentes, não oferece condições mínimas 

para uma prática pedagógica capaz de trabalhar os aspectos de cidadania de forma mais 

reflexiva e experiencial, como esperar que os alunos construam noções mais densas e 

politicamente consistentes do que é um cidadão?  

O fato é que atribuir somente à educação a responsabilidade de formar cidadãos nos 

dias atuais traduz uma compreensão restrita do que é preciso para se ter uma comunidade 

política fortalecida, de caráter plural e democratizante. Segundo Biesta (2013), para se 

fortalecer uma sociedade dessa natureza, seria preciso que o próprio espaço social oferecesse 

aos jovens melhores condições de exercício da cidadania. Essas condições contemplam, a 

meu ver, uma melhor qualidade de mediações pedagógicas, dentro da escola ou em outras 

instituições, mas não podem se limitar a esse aspecto. Tais mediações, contudo, ocorreriam na 

tênue fronteira entre oferecer aos jovens possibilidades de compreensão do que ser um bom 
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cidadão pode envolver e um espaço de autonomia para que os jovens sejam cidadãos, e no 

exercício dessa subjetividade, façam suas próprias descobertas. 

 Nesse sentido, educação e cidadania, no sentido mais amplo, têm uma relação de 

interdependência, só que é uma relação que exige coerência, se o objetivo for conquistar um 

espaço democrático e plural mais fortalecido. Essa coerência significa que educação e 

cidadania devem ter um horizonte em comum, que seria guiado pela crescente abertura do 

espaço social ao exercício da igualdade, liberdade e autonomia dos sujeitos. 

Uma tarefa impossível? De forma nenhuma. Uma tarefa dificílima, mas sempre 

possível. A pesquisa aqui apresentada nos mostrou a existência de uma hegemonia discursiva 

em relação à educação e à cidadania que valoriza aspectos de normalização, controle, 

individualismo, competitividade e materialismo e que assim, está longe da proposta que 

sugerimos acima.  

Por outro lado, o trabalho investigativo também apontou elementos dissonantes dentro 

dessa hegemonia, que traduziriam uma insatisfação com os discursos dominantes e uma 

tentativa de desestabilizar os sentidos de educação e cidadania circulantes em nossa 

sociedade. É aí que reside o momento da esperança e da ação responsável. A percepção de 

que existem vozes e sentidos relacionados com aspectos contestadores de situações de 

injustiça, com posturas questionadoras das situações de falta de liberdade e da desigualdade 

no âmbito social, econômico e cultural pode significar que existem sujeitos jovens que 

articulam seus chamados, que articulam seus desejos e necessidades em relação ao futuro das 

comunidades políticas às quais pertencem de uma forma que extrapola ou diverge das 

propostas vigentes. Assim, é preciso que se empreenda uma luta política constante, 

envolvendo um número crescente de atores sociais, para que o sistema educacional e a 

sociedade como um todo apresente formas de responder a esses chamados, não deixando 

esses jovens à sua própria sorte (ARENDT, 1954/1977), mas dando-lhes a possibilidade de 

criar uma subjetividade cidadã mais livre, igualitária e autônoma e consequentemente uma 

comunidade política mais radicalmente democrática. 
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Apêndice A – Mapas mentais aplicados com os alunos de Ensino Médio 
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Roteiro de entrevista para os docentes 

 

1.Sexo:                                 2. Idade: 

 

3.Formação: 

 

4.Há quanto tempo leciona nessa escola: 

 

5. Como você desenvolve a educação para a cidadania em suas aulas? 

6. Quais as principais dificuldades encontradas para desenvolver um bom trabalho sobre a 

cidadania dentro das aulas de Sociologia? 

7. Que recursos pedagógicos você utiliza para preparar as suas aulas, sobretudo aquelas com 

foco na cidadania? 

8. Qual a importância dos referenciais nacionais/estaduais na preparação da suas aulas? Você 

os conhece/utiliza? 
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Anexo II– Certidão de aprovação do Comitê de Ética da UFPB 
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