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RESUMO: A pesquisa analisa o crescente exercício da cidadania como um conjunto de valores e a
contribuição da educação transmitida pelas gerações do período que vai do advento ditadura militar brasileira
iniciado no ano de1964, passando pelo posterior período de abertura democrática em1984, até os dias atuais,
pesquisando a proporção e a qualidade do exercício desses valores dentro desse período e o legado para as
atuais gerações. O aporte teórico contou com alguns estudiosos da área, tais como: José Machado Pais, Maria
Odete valente, Orlando Lourenço e Lawrence Kohlberg. O estudo verifica a resistência da transmissão de
valores de cidadania mesmo em tempos de regime de exceção, concluindo que o Brasil, ainda tem muitos
passos a dar, entendendo que é dentro das escolas que estes passos são mais significativos, mesmo que a
escola brasileira também tenha muito que melhorar para atingir as metas de transmissão de valores de
cidadania em níveis ótimos.
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ABSTRACT:The research examines the growing practice of citizenship as a set of values &8203;&8203;and
education contribution transmitted through generations of the period between the advent Brazilian military
dictatorship started in 1964, through the later period of democratic opening in 1984 until the present day,
investigating proportion and quality of exercise of these values &8203;&8203;within that period and the
legacy for current generations. The theoretical contribution featured some scholars in the field, such as: José
Machado Pais, Maria Odette brave, Orlando Lawrence and Lawrence Kohlberg. The study verifies the strength
of the transmission of citizenship values &8203;&8203;even in times of emergency regime, concluding that
Brazil still has many steps to take, making sure that these steps are more significant inside schools, even
though the Brazilian schools also need to improve a lot to achieve the goals of transmitting citizenship values
&8203;&8203;at optimum levels.
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Assistimos recentemente a um momento de eclosão de manifestações mundiais que convergiram na ascensão
de muitos valores. Nesse embalo é oportuno refletir acerca do comportamento de crescente exercício de
prerrogativas cidadãs, ou seja, da cidadania enquanto valor, sob a ótica da educação escolar transmitida
pelas gerações que correspondem ao período da ditadura militar brasileira (1964 a 1984), passando pelo
posterior período de abertura democrática até os dias atuais, lançando um olhar sobre as razões que
causaram a eclosão de tantos movimentos populares de cidadania crescentes no Brasil.

Nesse aspecto a escola está como instituição importante vez que uma de suas funções é de transmitir o
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conhecimento das gerações mais antigas para as mais novas, num processo dentro do caldo social, delongado
no tempo e em influência das variantes culturais.

Emerge a importância do assunto em decorrência dos cinquenta anos do golpe militar de 1964, fazendo com
que na agenda cultural brasileira deste ano de 2014 se evoquem os reflexos da ditadura militar sob vários
enfoques da vida social, principalmente no que se refere aos exercícios das liberdades individuais, dos direitos
humanos, da democracia e da cidadania.

O processo histórico nos trouxe ao ponto civilizatório em que não mais se pode oprimir as populações sem
pagar um preço por isso. As últimas gerações mundiais têm, em progressão aumentativa, se rebelado contra
as quebras das prerrogativas principiológicas que se estabeleceram como defesa dos direitos humanos que
custaram tanto estudo e sangue dos nossos ancestrais.

Os recentes noticiários destacaram que os países da Comunidade Européia passam por um arrocho que se
agravou desde o crash de 2008, fato que também se abate no resto do mundo, com maior aguçamento nos
Estados Unidos da América, pivô da crise iniciada com sua bolha imobiliária.

Nesses países, as populações da atual geração, como num só diapasão, saem às ruas para reclamar dos
resultados da prática de um capitalismo que prova não promover o bem comum, pois não querem pagar o
preço social plangente que pelas ajudas dos governos às instituições financeiras que se acham à bancarrota
por má gestão.

Há, com a mesma força de insurreição, a luta por democracia e liberdade de nações como Líbia, Síria, Egito,
Tunísia, Jordânia, Marrocos, Barein e Iêmem, que enfrentaram sangrentamente seus governos com décadas
de ditadura, o que foi chamado de primavera árabe, que rendeu milhares de mortes na reclamação do
legítimo valor de um princípio pétreo: a cidadania plena.

Há um ano os brasileiros recrudesceram esse ideário de reclames contra o quadro de desrespeito aos direitos
cidadãos e vários movimentos articulados pelas redes sociais colocaram milhões de pessoas nas ruas de todas
as capitais brasileiras contra a corrupção, contra os altos preços dos transportes, contra os desmandos dos
políticos com seus privilégios, contra a impunidade e a insegurança pública e os excessos cometidos pelas
polícias em desfavor dos direitos humanos e, principalmente, contra a falta de representatividade da classe
política diante dos anseios do povo pelo melhor gasto público em favor do bem comum.

O grito legítimo do povo por muitas vezes é ofuscado por grupos de vândalos tendentes a tomar a cena e
mostrar uma face criminosa que se difere diametralmente do protesto ordeiro e legítimo, fruto do verdadeiro
conceito de cidadania. Percebe-se que os movimentos, no decorrer deste último ano, foram esvaziados dentro
desta confusão que fez a opinião pública titubear entre o que é lícito exercício de prerrogativa cidadã e o que
é crime e desordem feita pelos black blockers.

De qualquer sorte as águas revoltas de hoje seguem a vertente comum da reclamação cidadã pelo exercício
da vida com plenitude. Não se quer sentir a vida parca e pouca. O brasileiro, vemos nos noticiários mundiais,
saiu da passividade e se direcionou a exigir plena existência contra uma classe política viciada em não eleger
prioridades que respeitem o bem comum nos gastos e fazeres públicos.

Desde 31 de março de 1964, data do golpe militar de cinquenta anos passados, o brasileiro vem cristalizando
no seu seio social a incorporação das liberdades individuais que custaram muitas vidas. O paradigma hodierno
não se afastou desse pilar e acrescentou possibilidade de publicamente exigir cidadania, de forma veemente e
até violenta, dizendo que cidadania de má qualidade ou em pouca quantidade é como a negação da própria
cidadania.

Essas atitudes expressam valores que eram oprimidos para a geração do período da ditadura militar (1964 a
1984). Hoje tais atitudes ocupam destaque de prerrogativa, num comportamento exemplar encorajado por
instituições como a escola que é regida por lei cujo primado maior é a cidadania. Esse é o objeto de análise
desta pesquisa.
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A fonte jornalística mundial é farta a alardear essa nova pulsante geração de reclamantes em todo mundo,
que mesmo com realidades tão diversas e tão grandes distâncias, conseguem ter um ponto de convergência
modal: o exercício de prerrogativas humanas solidificadas em princípios inarredáveis de direito como valor a
ser respeitado.

É justamente desse mirante que este artigo parte para cotejar a cidadania como uma das finalidades
pedagógicas, com as naturais interferências do meio social, das relações das gerações mais velhas e mais
novas, partindo das análises de José Machado Pais, Maria Odete valente, Orlando Lourenço e Lawrence
Kohlberg, numa abordagem em que a cidadania encerra em si um feixe de valores que, segundo Dalmo
Dallari “expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e
do governo de seu povo”.

Sobre cidadania o dicionário de língua portuguesa Larousse afirma ser “qualidade de cidadão”, “qualidade de
uma pessoa que possui, em uma determinada comunidade, política, o conjunto de direitos civis e políticos”.
Mas o conceito de cidadania percorreu mais de dois mil e quinhentos anos de história, vinculando-se cada vez
mais às mudanças nas estruturas sociais.

Contudo, é impossível não notar o quanto avanços nos campos da técnica e da política provocaram na
sociedade impactos tão radicais em tão pouco tempo, influenciando indiretamente os direitos e deveres dos
cidadãos. Sobretudo nos séculos XIX e XX, esses progressos transferiram para a esfera da cidadania toda
uma gama de desajustes oriundos do sistema de classes.

A necessidade de compreender o conceito atual de cidadania à luz dessas questões sociais vem como herança
do processo de formação das democracias modernas. A Independência dos Estados Unidos e o processo
revolucionário francês acabaram por delinear um novo tipo de Estado. Os ideais de liberdade e de igualdade,
embora tivessem uma origem propriamente burguesa, contribuíram para a inclusão de um maior número de
indivíduos no corpus político das sociedades.

Contudo, os anseios da população economicamente menos favorecida ainda não estavam vinculados ao
campo dos direitos sociais. Isto explica, em parte, porque a grande maioria dos estudos contemporâneos
sobre cidadania, como, por exemplo, os de Marshall (1976), têm nas desigualdades de classe o componente
fundamental.

Hoje, há uma variedade de atitudes que caracterizam a prática da cidadania enquanto valor. Assim, quando
um cidadão atua em benefício da sociedade ou exige seus direitos de cidadão (como os direitos básicos à
vida, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho...), está ele emitindo atitudes que
expressam o valor da cidadania, como analisa José Machado Pais (1999, p. 19) afirmando que as atitudes,
embora não se confundam com valor, são um meio de expressá-los.

Por outro lado, podemos dizer que todos esses anos de evolução acabaram por afirmar que a cidadania de
fato só pode se constituir por meio de acirrada luta quotidiana por direitos e pela garantia daqueles que já
existem. Tal luta parece se reinventar com essa renovação de conceito, a julgar pela grande quantidade de
manifestações por exercício de direitos hoje ocorrentes em todo mundo.

Mais do que isso, notamos maior preocupação com a difusão desses direitos, seja por meio de educação
formal nas escolas, seja pelos meios de comunicação e redes sociais. Programas de televisão debatem temas
como violência, habitação, saúde, educação e outros direitos básicos. Livros didáticos e paradidáticos
fomentam a discussão sobre o status de cidadão e os direitos humanos; outros associam ao desenvolvimento
da cidadania uma discussão sobre os meios de comunicação e o próprio Capitalismo (Dallari, 1998, p. 14), o
que ocorreu com as manifestações da Comunidade Européia no ano de 2011.

A Constituição Brasileira, conhecida como Constituição Cidadã, tem como fundamento principal a cidadania
(art. 1º, inciso II) a lastrear todas as normas infraconstitucionais, respondendo à necessidade de seguir a
esteira dos princípios de direitos humanitários universalmente plasmados e chancelados pelas nações
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civilizadas, até porque a Constituição Brasileira de 1988 foi a primeira depois do período da ditadura, fruto
das primeiras experiências democráticas da época, parida com larga participação popular e muita ojeriza a
tudo que fosse ligado ao regime militar.

Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96) erige a cidadania ao patamar de
princípio norteador em seu art. 2º, estabelecendo atitudes e metas de cidadania, como a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, respeito à liberdade e
apreço à tolerância, pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público
e igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Estes princípios e metas se aproximam do sentido da Sociedade Justa de Kohlberg, mas não é o suficiente,
pois, segundo Orlando Lourenço ( 1995, p. 37), interessa que tais ideais sejam vividos no dia-a-dia da vida
das escolas. Lourenço cita a Constituição e a Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal como mais um
exemplo da Just community approach de Kohlberg, verificando também que a norma há de ser correntemente
assimilada pela sociedade para que haja satisfatório resultado.

Na verdade o arcabouço legal brasileiro tem se aproximado da modernidade principiológica de conteúdo
democrático e cidadão num reflexo da aprendizagem dos malefícios legados por 20 anos de ditadura militar
(1964 a 1984), em que o ser humano teve vilipendiado seus direitos civis mais básicos.

O povo brasileiro se recupera dos traumas do período de exceção por meio de uma legislação e de um
comportamento cidadão que paulatinamente rende efeitos, como se pode ver na conduta das gerações
posteriores ao período ditatorial. Hoje, o valor da cidadania é discutido na escola de forma livre dos currículos
impostos pelos militares que não admitiam questionamento do seu poder, sob pena da aplicação da antiga
hedionda Lei de Segurança Nacional, que permitia um sem número de violências aos direitos humanos,
banhando de sangue o passado recente brasileiro.

José Machado Pais (1999, p. 18) entende que a norma, escrita ou não, quando reúne em seu seio o
sentimento daquilo que é positivamente compartilhado socialmente em costumes, tradições, usos condutas,
hábitos e modos de vida, ou seja, quando recepcionada pela sociedade, exprimem valores sociais. Assim
ocorre com a cidadania que foi colocada na Lei Maior como fundamento e tem sido a base para reivindicação
dos direitos e prerrogativas cidadãs.

A abertura democrática brasileira, em 1984, fez a nação experimentar a possibilidade de se discutir nas
escolas e, só esse fato, já foi motivo bastante a envidar novas práticas pedagógicas que vinham a ter com o
postulado de Kohlberg já trabalhado mundo afora. Essa nova geração posterior à abertura democrática
começou a viver no ambiente que permitia um comportamento rumo ao valor da cidadania diante da nova
ordem que se impunha.

Assim, forçoso é admitir que os movimentos das gerações de hoje são fruto da avidez de abertura política,
democrática e civil ocorrida na década de 80, como um desdobramento inevitável: naquela época os tímidos
protestos e o ideário escolar eram de liberdade de expressão e de ação democrática. Hoje efetivamente
“existe” a expressão e a ação democrática de se manifestar publicamente contra a corrupção governamental,
contra as desigualdades sociais, contra o capitalismo predatório que criou a atual crise mundial financeira e
contra o mal gasto do dinheiro que o contribuinte paga no Brasil.

O valor da cidadania persegue o ideal da comunidade justa de Kohlberg, que, Lourenço caracterizou por três
aspectos, quais sejam, estrutura democrática da escola, sentido de comunidade e ênfase da Igualdade.
Segundo Orlando Lourenço (1995, p.30):

Kohlberg estava convencido que se as escolas querem promover o desenvolvimento
moral, então devem envolver os estudantes nas decisões que afectam a sua vida e o
bem-estar da sua comunidade escolar (ie., estrutura democrática da escola);
fortalecer o sentido de responsabilidade de uns para com outros e para com o grupo
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(ie., sentido de comunidade); e fazer com que todos os estudantes da escola em
comunidade justa, sem excepção, participem directamente e não apenas de modo
representativo no processo democrático (ie., ênfase na igualdade). Mais do que criar
escolas que ensinassem com o espírito de cidadania, a comunidade justa
procurava que as escolas fossem elas próprias comunidades justas.

Neste artigo tratou-se da parte operacional em pesquisa por meio de coleta de dados em entrevistas
estruturadas, de forma que se possa, em vista de perguntas pré-estabelecidas, verificar as respostas na sua
literalidade, retirando-lhes a significação em fiel interpretação das palavras.

Três perguntas foram confeccionadas e respondidas verbalmente, gravadas e transcritas com fidelidade. Esse
processo permite que se permeie as características de cada entrevistado, aflorando em cada caso o cabedal
de valores que existem no ser humano entrevistado.

Foram abordados três entrevistados de profissões diversas, cujos nomes foram modificados resguardando a
identidade, para permitir que as respostas pudessem fluir sem embargos de qualquer sorte.

A primeira entrevistada que recebeu o nome fictício de Maria Marina, tem 67 anos, é graduada em direito, é
Juíza de Direito aposentada, professora do ensino médio em 1970, período da ditadura militar brasileira; O
segundo, Mário Gusmão, 50 anos, médico há 18 anos, especialista em cardiologia, estudante durante os anos
de ditadura militar; O último entrevistado, Celso Oliveira Andrade, 28 anos, professor de nível médio,
estudante tempo posterior à ditadura militar brasileira, já no atual período democrático.

As perguntas foram produzidas com simplicidade redacional para ensejar fácil entendimento de forma que o
entrevistado não necessitasse ter qualquer conhecimento técnico ou específico para responder.

Também a ordem das perguntas permite uma evolução racional em que o contexto da anterior vai permitir
uma evolução para o raciocínio da próxima, num encadeamento que facilitará o futuro confronto de idéias e
pensamentos.

Assim, as perguntas foram dispostas da seguinte forma:

1. Serve a escola como um meio de transmissão de valores de cidadania?
2. Durante o regime de ditadura militar a escola brasileira tratava a cidadania como um valor de relevo?
3. A escola contribuiu para as atitudes de cidadania da atual geração?

O trabalho de descrição das entrevistas é feito pela decomposição das partes significativas das respostas,
retirando-se categorias que levaram o entrevistado à alinhar o seu pensamento sobre o conteúdo
questionado.

Assim, em vista das perguntas, poderemos retirar o significado das três respostas como uma unidade, já que,
também, a ordem das perguntas encadeia uma conjunção lógica cuja significação final, ao cabo da terceira
pergunta, nos permite inferir uma noção conjuntural.

A transcrição literal da entrevista não foi trazida para este texto por não atender ao tamanho proposto para
ou trabalho. Apenas algumas passagens cruciais serão trazidas com finalidade elucidativa.

Num resumo objetivo da significação das respostas dos entrevistados poderemos estabelecer como segue
adiante.

Pergunta nº 1: Serve a escola como um meio de transmissão de valores de cidadania?

Significação das respostas da primeira entrevistada, Maria Marina:

• Mesmo em tempo de regime de exceção a escola transmite valores de cidadania de várias formas. A
transmissão de valores de cidadania prevalece ao currículo oficial do regime ditatorial. A escola
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transmite valores de cidadania como um dos fatores de libertação do homem contra a opressão da
ditadura.

Significação das respostas do segundo entrevistado, Mário Gusmão:

• A educação é meio de transmitir valores de cidadania. Escola de qualidade é lugar de transmissão de
cidadania. Para Exercer melhor a cidadania é necessário melhor preparo do ser humano em escola de
qualidade.

Significação das respostas do terceiro entrevistado, Celso Oliveira Andrade:

• A escola cria o cidadão que exerce o valor de cidadania em sua vida.

Pergunta nº 2: Durante o regime de ditadura militar a escola brasileira tratava a cidadania como um valor
de relevo?

Significação das respostas da primeira entrevistada, Maria Marina:

• O regime militar adotou um currículo que anulava o valor da cidadania que a escola deveria transmitir.
Professores e alunos procuraram outros meios para transmissão do valor da cidadania. Houve a eclosão
de valores cidadãos com o forte movimento estudantil em contraposição ao regime ditatorial. A escola
foi o reduto de resistência do pensamento trazendo uma fase produtiva nas artes em razão da
indignação.

Significação das respostas do segundo entrevistado, Mário Gusmão:

• Cidadania era valor proibido. Estudava-se pela cartilha do governo com informações oficiais. O
movimento mais forte pela cidadania nasceu nas escolas e universidades. À revelia do regime os
estudantes, professores, intelectuais e artistas transmitiram o valor na escola.

Significação das respostas do terceiro entrevistado, Celso Oliveira Andrade:

• A escola do período da ditadura não tinha espaço para tomar a cidadania como um valor que tivesse
relevo.

Pergunta nº 3: A escola contribuiu para as atitudes de cidadania da atual geração?

Significação das respostas da primeira entrevistada, Maria Marina:

• A escola da geração da época da ditadura conquistou a liberdade para os da atual geração. Hoje a
escola contribui com mais liberdade de idéias e de defesa de pontos de vista porque os professores e
alunos podem falar bem claro sobre suas idéias, podem defender seus pontos de vista, e isso só ocorre
porque a escola da geração da ditadura um dia existiu.

Significação das respostas do segundo entrevistado, Mário Gusmão:

• A escola contribuiu com especialidade para as atitudes de cidadania da atual geração. Os movimentos
cidadãos de hoje reproduzem os movimentos da mesma espécie ocorridos depois da queda da
ditadura. A geração atual deve à geração da escola passada a possibilidade de ter o exercício da
cidadania atualmente.

Significação das respostas do terceiro entrevistado, Celso Oliveira Andrade:

• A escola contribuiu para as atitudes da atual geração, pois agora não há os obstáculos da ditadura.

Em relação à primeira pergunta da entrevista Maria Marina, Mário Gusmão e Celso Oliveira concordam em que
a escola é útil como meio de transmissão de valores, sendo que Maria Marina, 67 anos, tendo sido professora
de nível médio de 1970 a 1981, no cerne da ditadura, finda por concluir de forma veemente que a escola
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transmite valores de cidadania mesmo em períodos de regime de exceção. Celso, de forma objetiva, afirma
que a escola “cria o cidadão” para exercer valores de cidadania.

Já acerca da segunda pergunta, verifica-se que Maria Marina e Mário Gusmão acordam em que o governo
militar tentava anular a transmissão de valores de cidadania nas escolas, por meio da imposição de um
currículo dirigido à legitimação e manutenção da ditadura. São concordes também em que os professores e
alunos criaram uma via alternativa que vingou dentro da indignação com o regime e produziu movimentos
estudantis que nasceram com valores de cidadania dentro das escolas, migrando para as artes e para os
movimentos de protesto nas ruas.

Celso Oliveira Andrade, não tendo vivenciado a época da ditadura militar, assumiu que somente tomou
conhecimento dos fatos por meio dos livros que estudou, opinando que durante a ditadura militar a escola
não transmitiu valores de cidadania.

É de se observar que Celso Oliveira Andrade estudou por livros e currículos com inspiração democrática e sua
ótica sobre os fatos da ditadura tem o filtro do período de plena cidadania.

Maria Marina e Mário entendem que a geração escolar do tempo da ditadura abriu caminhos e possibilidades
para que a atual geração possa ter atitudes de cidadania. Ambos partilham a idéia de que a escola hoje
colabora com mais liberdade para os valores da cidadania pela razão de um dia ter havido a resistência
estudantil da geração que sofreu os efeitos da época da ditadura.

Celso, diferentemente, não parece dar relevo à importância das gerações passadas nesse processo.
Parece-nos que ele somente admite a existência escolar dos valores de cidadania no período relativo à queda
do regime ditatorial.

Um ponto de congruência liga os três entrevistados: de que a escola transmite valores de cidadania.

José Machado Pais, baseado num inquérito nacional à população portuguesa, pesquisou os sistemas de
valores em torno dos quais mais se identificam as diferentes gerações no contexto da sociedade, abordando
diversas vertentes, inclusive sobre a transmissão de valores de gerações, ensejando trazer para cá suas
conclusões ao mérito das entrevistas de Maria Marina, Mário Gusmão e Celso Oliveira Andrade.

O foco da entrevista foi o comportamento de crescente exercício de prerrogativas cidadãs, ou seja, da
cidadania enquanto valor, sob a ótica da educação escolar transmitida pelas gerações que correspondem ao
período da ditadura militar brasileira (1964 a 1984), passando pelo posterior período de abertura democrática
até os dias atuais.

A escolha dos entrevistados se deu pela comunidade de situações em torno do processo histórico que envolve
o regime de ditadura (1964 a 1984), sua superação em 1984 com a democratização a partir desta data e os
reflexos até a eclosão dos movimentos de cidadania hoje fortemente ocorrentes.

Os entrevistados têm íntima ligação com essa fase histórica, pois as realidades e as faixas etárias os localizam
em três gerações coexistentes que comungam o transpassar histórico da ascensão, queda e reflexos do
período de exceção brasileiro.

José Machado Pais (1999, p.25 a 27) atina que as gerações são classificadas por período, faixa etária ou por
sentido sociológico em uma faixa de evento histórico, como, por exemplo, a ditadura militar. Adota, então um
conjunto de fatores para a verificação dos eventos de geração, pelo fato de vivermos numa sociedade
“multigeracional”, dada a coexistência prolongada de várias gerações em que as influências recíprocas
tendem a aumentar.

Assim é que a geração mais antiga representada por Maria Marina, 67 anos, juíza de direito aposentada,
tendo sido professora de nível médio de 1970 até 1981, valoriza a importância de sua geração para a geração
atual, como se infere de suas palavras:
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Muitos garotos de hoje se aproveitam da liberdade conquistada pelos que viveram e
estudaram no tempo da ditadura. Assim a escola daquela época foi importante para
aquela geração e possibilitou que essa geração nova fosse mais livre dos medos da
minha época (MARIA MARINA, 67 anos).

Mário Gusmão, um estudante secundarista nos anos assinalados por Maria Marina, também atina no sentido
integracional entre as gerações, quando afirma, sobre a geração escolar atual deve para a geração da escola
passada a possibilidade de ter a cidadania como um valor possível de ser exercido.

José Machado Pais (1999, p.30) analisa que as gerações podem transmitir e herdar valores. O trânsito é
recíproco entre as gerações mais velhas e mais novas, mas os caminhos de apropriação dos saberes podem
ser distintos, como acontece com Celso Oliveira Andrade que conclui pela contribuição da escola para as
atitudes positivas dos valores de cidadania, mas, abandona, ou pelo menos dá pouco relevo, aos caracteres
da luta pela cidadania empreendida pelas gerações anteriores. Assim Celso Oliveira Andrade chega a uma
conclusão que se harmoniza com os outros entrevistados, mas, por um caminho valorativo diverso.

Esse movimento de valores geracionais é comentado por José Machado Pais (1999, p.30), definindo que:

De uma geração a outra há saberes e posições que se herdam e transmitem,
garantindo uma certa continuidade geracional. Mas há também lugar para
transformação dos valores, sem que estes tenham de estar necessariamente
polarizados em torno de distintas gerações. A partir dos dados do inquérito realizado
é interessante verificar como, por caminhos distintos, jovens e gerações mais velhas
chegam aos mesmos valores...

Outra linha de congruência que pode ser retirada dos relatos das entrevistas é de que a escola é lugar comum
para a existência de valores de cidadania.

Uma frase da entrevista de Maria Marina é lapidar para nos trazer uma conclusão que nos parece
generalizável para a finalidade desta abordagem. Maria Marina une todas as gerações em uma percepção de
quem viu o processo histórico andar em sua frente e racionalizou que:

Hoje, ainda mais, a escola colabora com mais liberdade porque os professores e
alunos podem falar bem claro sobre suas idéias, podem defender seus pontos de
vista, e isso só ocorre porque a escola da geração da ditadura um dia existiu. Acho
muito bonito os movimentos que acontecem agora por todo Brasil. É a prova de que
a cidadania está sendo exercida.

No pensamento de Maria Marina, que também permeia o sentimento dos outros entrevistados, está implícita
a idéia de evolução e alargamento da fruição e exercício da cidadania, no sentido de quebrar paradigmas,
deixar de cumprir normas injustas em nome da justiça e da ética. Isso aconteceu nas gerações da escola
durante os tempos de ditadura e vem ocorrendo até hoje, momento em que se discute os meios de mudar
nossa realidade institucional contra a corrupção e em nome do bem comum.

Este postulado encontra acolhida no pensamento propalado por Kohlberg, que, segundo Maria Odete Valente
(1989, p.146), em sua obra A Educação para os Valores, nos lega um dos exemplos mais significativos de
uma teoria moral (educação moral) centrada na defesa dos princípios éticos e preocupada com o
desenvolvimento do raciocínio moral, em vez da mera defesa das convenções sociais, regras de conduta e
leis. Antes de mais, é um procedimento ou um conjunto de orientações para habilitar a pessoa ao confronto
de escolhas morais alternativas. Constitui uma forma universal de tomada de decisões morais, com base na
lógica formal e na razão.

O princípio ético em Koholberg constitui um padrão universal que orienta a reflexão sobre questões morais.
Refere-se a uma forma mais avançada e mais madura de encarar o conceito de justiça, o qual, no entender
de Kohlberg, define o ponto de vista moral. A justiça é o mesmo que igualdade e universalidade dos direitos
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humanos. A justiça é tratar, com igualdade, todas as pessoas, independentemente da sua posição social. É
tratar cada pessoa como um fim e não como um meio. A nosso ver, isso é valor de cidadania.

A escola quando faz educação cidadã, está contribuindo para elevar o estagio de apropriação dos valores
enfeixados na cidadania. É uma colaboração além do currículo e que se adquire dentro do clima da escola.

O amplo exercício da cidadania vem a ter com o estabelecimento de um status de existência dentro do que
Kohlberg designou como “estádio 6”, ou seja um nível de desenvolvimento moral com orientação pelos
princípios éticos e ação conforme princípios universais primando da consciência individual e pelo cumprimento
do dever.

O Brasil, nesse âmbito, ainda tem muitos passos a dar. Mas concluo que é dentro das escolas que estes
passos são mais significativos, mesmo que a escola brasileira também tenha muito que melhorar para atingir
as metas de transmissão de valores de cidadania em níveis ótimos.

A escola tem grande mérito. Essa é sua finalidade, como assinala Souza (2008, p.111):

Esse deve ser o clima base da escola incumbida de promover o saber, o saber fazer,
o saber estar, sem descurar a construção e a reconstrução de uma cidadania
responsável, autônoma e solidária. Uma escola com missão terapêutica, capaz de
reconstruir as identidades danificadas, porque uma escola de cidadãos para
cidadãos. Independentemente de a escola assegurar ou não, de forma linear, o
sucesso escolar de todos, ela deve assegurar que no seu espaço se vive um clima de
“estado de direito” e se garante a todos um caloroso acolhimento.

Os passos que já foram dados desde os tempos da repressão até os dias de hoje são significativa prova de
que tivemos avanços em proporção e qualidade de cidadania. Nos tempos de repressão falar em cidadania era
ato proibido e perseguido pela polícia do exército da ditadura.

Hoje, cinquenta anos depois do golpe militar, já com a democracia solidificada, temos a população na rua, em
um novo espectro de luta, bradando alto contra a corrupção governamental e com a polícia protegendo os
manifestantes e seu direito de voz. Grife-se que os brasileiros exigem direitos cidadãos nas ruas por sentirem
esta vivência parca do que é básico e do que deveria ser abundante. Sente o brasileiro que tem pouco e com
pouca qualidade, o que significa quase não ter.

O atual estágio de exercício cidadão faz exigir um passo além do básico. Faz correr em direção àquilo que o
poeta Arnaldo Antunes especula ser o diferencial entre o humano e outro qualquer animal, na poesia
“Comida” em que se recita

Bebida é água.
Comida é pasto.
Você tem sede de quê?

Você tem fome de quê?

A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte.
A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé.
A gente não quer só comida,
A gente quer a vida como a vida quer.

Bebida é água.
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Comida é pasto.
Você tem sede de quê?

Você tem fome de quê?

A gente não quer só comer,
A gente quer comer e quer fazer amor.
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer pra aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer inteiro e não pela metade.

Vê-se que a educação, a cultura, a arte, a felicidade, a dignidade, ou seja o exercício de plena vida faz parte
da pauta de exigência diária nas ruas. Essas necessidades estão vinculadas umbilicalmente ao que o brasileiro
sente ser cidadania.

Resta-nos, então, o afago e o agradecimento à escola brasileira. Nela foi parido o movimento mais importante
na luta contra a ditadura militar. Nela os professores espalhavam pensamentos contra o regime fomentando o
movimento estudantil contra as normas imorais do ditador. Nela repousa a esperança de que as próximas
gerações tenham uma vida plena de valores de cidadania aperfeiçoada. É na escola que o aluno se oxigena
coma a liberdade para pensar e para exercitar suas prerrogativas cidadãs.
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