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Educação para a cidadania: a construção de uma cultura fraterna 
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Resumo: Um dos aspectos que mais consideramos na educação é que a mesma deve ser 

endereçada à composição e formação de valores que superem os tempos, culturas, 

ideologias. O que implica afirmarmos que devemos sublimar a  nossa condição humana, 

pondo em relevo a dignidade, o respeito, a liberdade, elementos imprescindíveis na 

constituição de uma cidadania. Neste sentido destaca-se o papel da educação, a qual 

deve ser orientada de modo a proporcionar as bases necessárias à construção de uma 

cultura de paz; cultura esta que enseja um compromisso  efetivo com a tolerância e, 

portanto, com a cultura fraterna. 

Palavras-chave: educação; cidadania; cultura fraterna. 

 

Resumen:  Uno de los aspectos que creemos en la educación es que debe ser dirigida a 

la composición y formación de valores que superen los tiempos, culturas e ideologías. 

Esto implica afirmar que debemos exaltar nuestra condición humana, resaltando la 

dignidad, el respeto y la libertad cómo elementos esenciales en la constitución de la 

ciudadanía. En este sentido, se destaca el papel de la educación, que debe estar 
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orientada a fin de proporcionar la base necesaria para la construcción de una cultura de 

paz. Esta cultura ansía por un  compromiso efectivo con la tolerancia y, por tanto, la 

cultura fraterna. 

Palabras clave: educación, ciudadanía, cultura fraterna. 

 

Abstract: One of the aspects that we believe in education is that it should be addressed 

to the composition and formation of values in excess of the times, cultures and 

ideologies. This implies that we must affirm sublimate our human condition, 

emphasizing the dignity, respect, freedom, essential elements in the constitution of 

citizenship. In this regard we highlight the role of education, which must be oriented so 

as to provide the necessary basis for building a culture of peace, a crop that gives rise to 

an effective commitment to tolerance and, therefore, the fraternal culture. 

Key-words: education, citizenship, fraternal culture. 

 

 

1. Introdução 

 

Antes de mais nada é necessário expressarmos que somos favoráveis à 

concepção de que existe um vínculo indissolúvel entre o ser humano e a educação, ou 

seja, a educação existe a partir da existência humana. Ela só se consuma pelo que 

suscita em cada ser: conhecimento, prazer, desejo, emoção, medo,  indignação, repulsa, 

liberdade. 

A educação poderia ser visualizada como uma grande obra de arte, no seu 

sentido mais nobre. Ela, tal qual a arte, existe para suscitar em cada um de nós o sentido 

da sua existência. 

Deste modo torna-se necessário compreendermos a existência humana, sua 

contextualização histórica. A história é o fio condutor deste entendimento. É a própria 

história que nos oferece “a possibilidade de uma leitura racional a posteriori dela, o 

reconhecimento de certas regularidades no seu decurso (fundamento de um 

comparatismo da história das diversas sociedades e das diferentes estruturas), a 

elaboração de modelos que excluem a existência de um modelo único (o alargamento 

da história do mundo no seu conjunto, a sua influência da etnologia, a sensibilidade 
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para as diferenças e em relação ao outro caminho neste sentido) permite excluir o 

retorno da história a um mero relato.1  

O ser humano é em essência um ser social, um ser racional, já assim 

compreendido pelos filósofos gregos diante do reconhecimento de sua inteligência. 

Como nos afirma Elias “a psicogênese do que constitui o adulto na sociedade não pode 

ser compreendida se estudada independentemente da sociogênese de nossa 

civilização.”2 

Cada indivíduo, ainda que através de uma educação assistemática, se 

pensarmos nos tempos primitivos, manteve-se inserido em um processo educacional. 

Por vezes suas descobertas, seus anseios resultaram em processos 

evolutivos, em outro momentos percebe-se um distanciamento de certas conquistas dos 

valores essenciais a cada ser. 

Se voltarmos o nosso olhar ao curso de nosso processo civilizatório 

poderemos constatar que foi justamente em meio ao desequilíbrio entre a ação e a 

elaboração desta, bem como de sua repercussão, que emergiram os primeiros atos de 

violência física e a necessidade de uma formação específica para guerra. 

Os atos inconscientes e inconsequentes praticados ao longo da nossa 

histórica, também no âmbito educacional, ensejou na reprodução de práticas de 

violência. Esta se instalou e se desenvolveu acompanhando, infelizmente, o processo 

sócio-educacional. 

A proporção que o medo se instala, se reprime o desejo de muitos e se 

alastra o poder de uma menoria. É este o princípio da violência, que por vezes até de 

modo inconsciente acalentamos, permitindo a sua perpetuação histórica. É este o 

contraste evidenciado nitidamente em todas as etapas da história da nossa civilização 

ou mesmo nos dias atuais. Podemos exemplificar com a morte do terrorista Bin Laden, 

não foram poucos os que festejaram o seu assassinato, sob a justificativa de que afinal o 

que estava sendo eliminado – e não importando a forma como o foi – não era um ser 

digno de existência. 

Enquanto educadores não podemos nos contentar em contextualizar fatos 

históricos. Observá-los e criticá-los constitui somente um primeiro passo da nossa 

caminhada.  

                                                             
1 LE GOFF, J. História e memória, p.11. 
2 ELIAS, N. O processo civilizador. Vol. I,, p.15. 



 4 

A tarefa por excelência do educador consiste em provocar, em suscitar em 

cada um a sua capacidade de sentir e refletir acerca do seu papel enquanto sujeito 

histórico. 

 

 

2. Educação e humanismo  

   

Quando pensamos em uma sociedade cuja preocupação primeira esteja 

voltada a uma concepção sempre nova da pessoa humana somos como que conduzidos a 

uma reflexão específica: é possível a sedimentação de valores em uma determinada 

sociedade e neste sentido qual é o papel específico da educação? No atual contexto de 

sociedade de massa, em que assistimos a um grande número de informações, qual o 

efetivo papel da educação? Aliás, o que também tem deixado apreensivos os que 

trabalham nesta área  é o seguinte questionamento: será possível, efetivamente, educar? 

Um dos aspectos que mais consideramos na educação é que a mesma deve 

ser endereçada à composição e formação de valores que superem os tempos, culturas, 

ideologias. O que implica afirmarmos que devemos sublimar a nossa condição humana, 

pondo em relevo a dignidade, o respeito, a liberdade. Tal concepção estaria imbuída de 

um conteúdo mais  adequado à composição de um humanismo efetivo e não apenas 

filosófico. Para tanto, a educação deve ser orientada de forma a proporcionar as bases 

necessárias à construção de uma cultura de paz. Cultura esta que enseja um 

compromisso real com a liberdade e em especial com a tolerância.  

Numa sociedade plúrime como a que vivemos dificilmente poderíamos 

construir uma cultura de paz se esta não tiver um conteúdo de tolerância. De que 

tolerância estamos falando? Não daquela que é simples indiferença frente a diferença, 

antes trata-se da conjugação  de esforços para  se colocar de corpo e alma no ideário e 

no modus vivendi do outro, sem julgamentos, sem reticências, sem restrições. É 

acreditar que o outro, ainda que diferente dos nossos sentimentos, das nossas 

preferências, das nossas visões de mundo, é o outro, o que importa afirmar que o 

mesmo é totalizador, enquanto unidade significante, de algo macro. 

Nesse sentido, tal ação educativa enseja numa constante atenção para que não 

aceitemos passivamente o outro como ele é, numa postura omissiva, alienada, 

descomprometida, mas ao contrário, na ação de aceitar, de abraçar a dinâmica desse 

diferente que, justamente por ser diferente, implica não num prejuízo e sim numa 
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grande riqueza. A educação tem aí uma função ímpar: ser esta ponte que liga um 

suposto abismo ao outro lado, é ponte, vínculo, é garantia de  existência humana. E com 

o intuito de obter sua plena realização necessita dessa aprendizagem como o distinto, 

com o diverso. 

Tal desiderato será possível alcançar se forem conjugados uma série de 

elementos: sentimento, bom senso, abertura de ideias, solidariedade, compromisso e 

habilidade. Assim, o nosso cotidiano, nesse processo de compreensão da sociedade 

humana, não será tedioso ou reprodutor de violência, repressão, castigo, mas se 

fundamentará na equidade, na justiça, na pluralidade. 

Poderíamos, ainda, indagar se esta nova forma de compreensão do nosso 

processo civilizador ensejaria, ou melhor, exigiria algum tipo especial de ação 

motivadora. Entendemos que sim, uma vez que esse processo exige a construção de um 

novo modelo com implicações de caráter individual e coletivo. 

Singularmente nos colocamos como seres que estão a caminho, que anseiam 

por definirem-se, conhecerem-se, enfim, que desejam se situar de modo intenso na 

sociedade em que vivem, conscientes de que na medida em que nos abrirmos ao outro 

que,  nos é distinto, estaremos  em  condições de melhor nos analisarmos e até de 

melhor nos aceitarmos.  Porque na experiência da aceitação do outro, tal como ele é, 

sem abortá-lo socialmente, estaremos exercitando, também,  nossa própria  aceitação 

pessoal, do desconhecido que habita em nós e que, no entanto,  insistimos ocultá-lo ou 

anulá-lo. 

Coletivamente a vivência da tolerância implica em mudanças 

comportamentais  da própria sociedade, nos mais variados campos: no Direito, a 

preocupação não mais se restringiria a concepção formal e autoritária da norma, mas a 

quem ela se dirige, que interesses protege, a que fins está voltada. Na área política, 

edificar-se-ia sob tal concepção, enraizada no valor de cada ser humano, um verdadeiro 

serviço à sociedade. Aí não haveria espaço para o descompromisso, corrupção, uso 

indevido da coisa pública  e sim a consolidação do ser social,  do ser construtor de uma 

comunidade (comum unidade). Nesse sentido, a ação política poderia se constituir num 

projeto para o qual valeria a pena dedicar toda uma vida,  uma vez que implicaria num 

jogo de renúncia, de dar e ao mesmo tempo de enriquecimento e conquista, que advém 

desse processo consciente e libertário: construir uma sociedade cidadã. No campo  

técno-científico ter-se-ia a formulação de todo um aparato dirigido a contemplar o 

homem com os avanços técnicos obtidos, não o despersonalizando,  instrumentalizando-
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o,  utilizando-o como mero elemento de laboratório. Assim, cada campo passa a exigir 

uma nova formulação conceitual, cujo objetivo não se restringe a uma mera 

possibilidade de uma vida melhor, mas a efetiva consolidação de um projeto societário 

comprometido com a dignidade da vida humana, com a sua felicidade.3 

Percebe-se pois o quanto que a educação, enquanto processo contínuo, ativo 

e aberto de ensino-aprendizagem, torna imperiosa uma leitura conjunta com a psicologia  

social, com as ciências médicas, enfim com todas as áreas do conhecimento humano, 

porque cada vez mais nos conscientizamos  que a interdisciplinariedade é 

imprescindível para se conceber o ser humano em sua totalidade. 

Quando fazemos referência à educação e, portanto, ao educador, como 

aquele ser mergulhado no processo de formação humana, entendemos que lhe seja 

atribuído o mesmo  sentido que MARITAIN atribuiu  ao filósofo: “Um filósofo é um 

homem humanamente sábio. E aquele que se tem na conta de filósofo obriga-se a 

fornecer aos homens as luzes humanas mais profundas sobre os grandes problemas que 

os preocupam”.4 

 

3. O conceito de educação na atualidade 

 

Neste artigo parece-nos ser indicado apresentar a conceituação de educação 

realizada por Paulo Freire que a compreende como um efetivo processo, ou seja, a 

educação não é mais vista como realidade estática mas, sim, como forma de 

aprimoramento e de caracterização da condição humana. 

Paulo Freire colocar-se-á sempre como um dos maiores pedagogos do Brasil. 

A grande preocupação deste autor foi buscar uma concepção e, acima de tudo, um 

método capaz de educar para a liberdade. O ponto central da teoria pedagógica de Paulo 

Freire é o rompimento da opressão criada no intuito de manter determinadas posições 

                                                             

3Políticas públicas devem ser voltadas para felicidade e bem-estar . A Assembleia Geral da ONU adotou 
no dia 19 de julho de 2011 uma resolução para que os governos deem mais importância à felicidade e ao 
bem-estar na elaboração de políticas públicas para alcançar e medir o desenvolvimento econômico e 
social. Por sugestão do Butão, que há muitos anos usa a Felicidade Nacional Bruta em vez do Produto 
Interno Bruto (PIB) como marcador de sucesso, haverá convocação para discutir a felicidade e o bem-
estar num painel durante a próxima sessão da Assembleia, em setembro. A resolução sublinha que o 
indicador do PIB “não foi concebido para e não reflete adequadamente a felicidade e o bem-estar das 
pessoas” e “padrões insustentáveis de produção e consumo podem impedir o desenvolvimento 
sustentável”. http://www.onu.org.br/pauta/noticias/. Acesso em 13 de setembro de 2011. 

4 MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia: introdução geral à Filosofia, p. 15-16. 
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sociais.  

A educação não pode ser instrumento de dominação, deve, de outro modo, 

funcionar como meio de emancipação e de libertação do homem. 

A imposição de uma forma pedagógica baseada na coerção e na perpetuação 

de determinadas práticas opressivas é característica ainda presente em nosso modelo 

educativo. Paulo Freire denomina de “concepção bancária” esta forma de pedagogia. O 

trecho seguinte demonstra muito bem essa concepção e mostra como a educação ainda 

não conseguiu romper com certos vícios que continuam a ser promotores de 

preconceitos e desigualdades: 
Na concepção ‘bancária’ que estamos criticando, para qual a educação 
é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 
conhecimento, não se verifica e nem pode verificar-se esta superação. 
Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da 
‘cultura do silêncio’, a educação ‘bancária’ estimula e mantém a 
contradição. 
Daí, então, que nela: 
a)  o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 
b)  o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 
c)  o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; [...] 
e)  o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;  
f) o educador é o que opta e o que prescreve sua opção; os educandos 
os que seguem a prescrição; 
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que 
atuam, na atuação do educador; 
h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais 
ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 
i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 
funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes 
devem adaptar-se às determinações daquele; 
j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, 
meros objetos.5  

 

Para Paulo Freire a educação é um processo em que não deveria existir 

educador e educando, os seres humanos evolvidos na relação de educação aprenderiam 

um com o outro, sempre tendo por base o objeto a ser conhecido. A educação não 

significa alguém aprendendo e alguém ensinando, significa um processo mediante o 

qual ninguém tenta impor ao outro um conhecimento que já vem pronto. O 

conhecimento seria construído a partir da relação estabelecida entre as pessoas que 

buscam no respeito à liberdade de seu semelhante, a razão para estabelecer o objeto e o 

modo como este será conhecido. Vai neste sentido o conceito de educação construído 

por Paulo Freire: 
                                                             
5 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, p. 68. 
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Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa 
a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 
mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática 
‘bancária’, são possuídos pelo educador que os descreve ou os 
deposita nos educandos passivos. 6  

 

O melhor método educativo na concepção pedagógica de Paulo Freire é o 

diálogo. Dialogar significa estabelecer relações com os outros e com o mundo; o 

diálogo é meio de aprofundar as dimensões da palavra, qual sejam: ação e reflexão. O 

diálogo, quando posto em prática, é instrumento capaz de trazer a igualdade entre os 

homens, pois através dele rompem-se os laços de opressão e criam-se laços de 

fraternidade, ou seja, em um diálogo sincero não há espaço para tentativas de 

dominação e de exploração por motivos econômicos, ideológicos ou de conhecimento. 

A confiança, base do processo educativo deste autor, somente pode ser alcançada 

através do diálogo: “Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo 

se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é conseqüência 

óbvia.” 7 

O processo de interação existente entre os sujeitos agentes da educação é 

ressaltado por Paulo Freire como modelo de pedagogia.  Somente através da busca 

conjunta do objeto cognoscível é que será possível se falar de educação. Por isso: “É na 

realidade mediatizadora, na consciência que dela  tenhamos,  educadores e povo,  que 

iremos  buscar o conteúdo programático da educação.” 8 

Finalmente, é importante salientar a função criativa reservada à educação. 

Uma das características que distingue o homem dos outros animais é sua capacidade 

criativa. A transformação da vida gerada pelo processo educativo é fonte da criação e 

da ação transformadora do homem. “Com efeito, enquanto a atividade animal, realizada 

sem práxis, não implica criação, a transformação exercida pelos homens a implica.” 9 

A educação que provém da liberdade responsável, de uma relação humana 

madura evidencia criatividade, respeito, automotivação, tolerância, segurança, diálogo, 

alegria, desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades inerentes ao homem. 

Supre a necessidade de se impor recursos externos rigorosos pois atinge o elevado nível 

de uma autodisciplina pelo exercício constante de sua consciência. 

                                                             
6 Idem, Ibidem,  p. 69. 
7 Idem, Ibidem,   81. 
8 Idem, Ibidem,  p. 87. 
9Idem, Ibidem,   p. 92. 
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Uma disciplina imposta não pressupõe educação. Caso contrário não 

estaríamos nos deparando cotidianamente com indivíduos extremamente disciplinados 

cometendo atos tão bárbaros. Um comportamento social aparentemente aplausível, 

fruto de um sistema imposto, de uma disciplina vertical, torna-se extremamente 

questionável quanto a sua essência e autenticidade. 

Gutiérrez afirma que: “Se a disciplina é considerada como um recurso 

externo ao indivíduo, para obter ‘educação’, recorrer-se-á, necessariamente, à 

contenção, ao silêncio, à atenção forçada, à incomunicabilidade, à ordem e à 

obediência. Uma instituição escolar que funciona com esse tipo de disciplina é antes 

uma fábrica ou um quartel”10    

Consciência, liberdade e responsabilidade não se impõe, não se estabelece 

prontamente, necessitam ser formadas e desenvolvidas, aprimoradas, por meio das 

relações humanas.   

No âmbito escolar o perfil de um educador deve comportar tantos adjetivos: 

a competência pedagógica, a cientificidade, formação e atualização profissional, crítica 

e autocrítica, tolerância, ética, humildade, autonomia, criatividade, compromisso, 

alegria, capacidade de ouvir, abertura ao diálogo, etc, que pouco se difere do educador 

social cotidiano.  

Porém o educador por excelência é aquele que é. Que não se descaracteriza  

enquanto ser humano e é consciente de sua humanidade. É um ser humano que 

literalmente ama. 

A prática educativa nos faz deparar com situações em que precisamos muitas 

vezes, mais do que agir, dar, oferecer motivos que suscitem ação. No entanto, provocar, 

causar, ocasionar, suscitar o desejo, estão a exigir algo mais e somente o amor nos 

confere esta capacidade. 

E Freire acrescenta: “É digna de nota a capacidade que tem a experiência 

pedagógica para despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o 

gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido.”11  

O amor faz-nos ir além do otimismo, além do acreditar que tudo vai dar 

certo, ele rompe com o plano da esperança, que se restringe à espera, à mera 

expectativa de se conseguir o que se deseja e torna-nos entusiastas, ou seja, pessoas 

                                                             
10 GUTIÉRREZ, FRANCISCO. Educação como práxis política, p.112. Neste mesmo sentido ver 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência das prisões. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
11 FREIRE, PAULO. Pedagogia da autonomia:  saberes necessários à prática educativa, p.161. 
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com projetos de vida e que buscam, incessantemente, realizá-los, pessoas 

comprometidas com o seu agora, que não têm medo de lançar-se na construção de uma 

humanidade solidária e tolerante.12  

Só o contato com o amor possibilita-nos conhecê-lo.   

Não poderá atingir a verdadeira concepção de afeto, de amor, aquele que 

infelizmente, não o experimentou. 

Nesse contexto, parecem oportunas as palavras de Freire: “Não há educação 

sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres 

inacabados não pode educar. Não há educação imposta, como não há amor imposto. 

Quem não ama não compreende o próximo, não o respeita. Não há educação do medo. 

Nada se pode temer da educação quando se ama.”13 

 
 

4. Educação e cidadania 

 

Cada vez mais temos a consciência da necessidade de co-relacionarmos 

educação e cidadania. 

Um indivíduo educado é cônscio do seu papel, de sua função enquanto ser 

político e, portanto, da sua função cidadã. 

A participação da sociedade nesse contexto resulta num processo de 

democratização do poder, consubstanciando, desta maneira, que a democracia não pode 

estar limitada simplesmente aos direitos de participar na vida política e na direção dos 

assuntos públicos do país, mas deve, também, alcançar o envolvimento em outras 

esferas importantes para a vida social. 

Essa participação tem como pressuposto o exercício crítico, cuja prática deve 

dar-se desde a infância, e entendemos que uma postura crítica, a qual é incompatível 

com o autoritarismo, somente é possível de ser adquirida através da reflexão. 

Todavia, é extremamente difícil para quem vive em condições subumanas – 

que vão desde a exploração salarial até as situações de absoluta miséria a que estão 

sujeitos -, aglutinar-se na defesa de interesses que superem a esfera de suas necessidades 

individuais. Isto, inclusive, reforçado pela implantação em nosso país da ditadura 

militar, que se estendeu por mais de vinte anos, obstaculizando todo e qualquer tipo de 

                                                             
12 Entusiasmo: palavra de origem grega que significa ter dentro de si os deuses. 
13 FREIRE, PAULO. Educação e mudança, p.29. 
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envolvimento na vida pública, este  incontestável fato histórico acabou por  agravar o 

quadro de  apatia política do cidadão brasileiro, que passa a ser, paradoxalmente, um 

inerte telespectador da sua própria existência.  

Compõe-se, dessa forma, uma situação estarrecedora: não se participa por 

não se ter as mínimas condições de vida, tornando esta uma contínua e enfadonha luta 

pela “satisfação” das carências particulares e, também, porque não se foi educado para 

refletir e, portanto, criticar e agir. Dessa forma, este quadro não poderá ser revertido 

enquanto não houver mobilização popular, isto é, a união de interesses que objetivem a 

ruptura desse círculo vicioso. 

Historicamente, o reconhecimento de que as associações populares poderiam 

ser tutoras de interesses que transcendessem a esfera do indivíduo e, portanto, 

metaindividuais, realizou-se com restrições e reservas por parte do  Estado. 

Primeiramente deve ser analisado o temor de “reabrir” o espaço para tais 

grupos espontâneos (os “corpos intermediários”), que ressurgem com novos e 

importantes empenhos. Fala-se em reabrir espaços, pois esses grupos já tiveram sua 

existência na França durante o antigo regime. A Revolução Francesa repeliu a sua 

formação, tendo em vista que no antigo regime (ancien régime) foram os grupos 

intermediários o fundamento do feudalismo. 

Todavia, esta posição que corresponde ao liberalismo clássico foi sendo 

revista ante o surgimento de fatos históricos que pouco a pouco atenuaram esta visão 

negativa a respeito desses grupos de mediação. É o caso do movimento sindical 

operário, que aglutinou, entre outros fins, a criação de forças organizadas que pudessem 

se opor ao poder industrial. 

Na atualidade, a proliferação desses novos corps intermédiaires dá-se de 

modo acentuado. Grupos surgem em torno de interesses  comuns, agregam forças, 

conscientes de que quando as violações são amplas, como as lesões ao meio ambiente, 

aos direitos do consumidor, da criança e do adolescente, dos deficientes físicos e 

mentais, das minorias, entre outros, o indivíduo isolado encontra-se no mais das vezes 

numa posição inadequada e frágil para exigir a recomposição dos danos que ele e o 

grupo sofreram. 

O medo por parte do Estado em reabrir espaço para esses grupos, em 

segundo lugar, está associado ao fato de que a sua formação importa num fracionamento 

do poder. À medida que o povo se conscientiza do importante papel que é o da sua 

participação em todos os setores da vida social, estar realmente criando um instrumental 
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democrático de extrema importância, pois este associar-se permitirá, inclusive, que 

intervenha concretamente na própria administração da vida pública. 

Este tipo de postura que implica numa forma nova de encarar a política, as 

coisas públicas, pois importa num envolver-se consciente nos mais variados aspectos da 

vida social que,  mais do que valorizar a educação enquanto processo participativo, 

revela a necessidade de estruturação de uma democracia adequada às novas exigências 

humanas e também técnico-científica. 

Somente assim teremos um conceito moderno de política, cujo poder tem 

suas bases no consenso do povo. Na maioria dos regimes de Governo o consenso  

levado em consideração é aquele que decorre do voto dos cidadãos. O voto é  

evidentemente algo importantíssimo, pois é através dele que o cidadão participa ativa e 

concretamente da soberania popular, isto significa a possibilidade que temos de nos 

auto-tutelarmos, isto é,  a capacidade que o próprio povo possui de se governar.  Daí 

resulta a importância do voto consciente, de se conhecer as propostas dos partidos, os 

planos dos candidatos. Formaremos uma democracia que será cada vez mais legítima, à 

medida que  for  de modo melhor e mais eficientemente representativa, isto é, capaz de 

representar os vários grupos de interesse da sociedade civil. 

Sobre esta questão nos ensina  GIORDANI: “A política é feita para o povo e 

não o povo para a política. Ela é um meio, não um fim. Primeiro a moral, primeiro o 

homem, primeiro a coletividade, depois o partido, depois os programas, depois as 

teorias de governo. A política é, no mais significante sentido cristão, uma serva, e não 

deve tornar-se patroa; não abusar, não dominar, nem tampouco dogmatizar. Aqui reside 

a sua função e a sua dignidade: ser serviço social, caridade em ato, primeira forma da 

caridade de pátria”14. 

Um  problema que surge nas  democracias representativas é o fato de que se 

tem praticamente bloqueada no momento das eleições a soberania popular, ainda não 

são oferecidas  muitas possibilidades de envolvimento  dos cidadãos passado o 

momento das eleições. Tal dado  faz com que o voto se torne um mandato que somente 

pode ser avaliado a cada quatro anos em regra, ou seja, findo o período de mandato do 

presidente da república, governadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e 

vereadores, e oito anos em se tratando dos senadores. 

                                                             
14  GIODANI, Igino.  Il laico Chiesa. Roma: Città Nuova, 1988. 
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Os cidadãos são, sob tal perspectiva, agentes de um voto passivo, que se 

submetem durante um  certo período. E quanto aos  grupos sociais, dos quais os partidos 

se dizem representantes,  reduze-se a simples reservatórios de votos, estimulados e 

procurados apenas nas épocas das eleições, que formam na linguagem popular os 

“currais eleitorais”. 

Os próprios partidos políticos, que seriam os canais oficiais dessa contínua 

participação, tornam-se muitas vezes atrelados às estruturas internas do poder. Nesta 

abordagem, uma questão que se apresenta para a democracia, de modo a ser 

absolutamente verdadeira e duradoura - enquanto instrumento de participação - é  que  o 

processo democrático tenha uma continuidade para além do dia das eleições. O ponto 

central está em como dar  continuidade ao exercício de soberania, uma vez que o povo 

já  desprovido dos poderes oficiais, no mais das vezes encontra-se fragilizado e, assim, 

como fará para se fazer ouvir perante à classe dirigente. Que mecanismos devemos nos 

servir para  controlar e, porque não, até mesmo  incentivar a administração da causa 

pública, que diz respeito a todos nós (res + public = coisa pública). 

Enquanto cidadãos não mais  podemos nos satisfazer com a tradição 

equivocada que cidadania restringe-se ao ato de votar. Para que exista realmente uma 

democracia – este “governo do povo, pelo povo e para o povo”, enunciado no célebre 

discurso de 1863, por  LINCOLN –, nós eleitores, e a partir da Constituição Federal de 

1988, já o somos facultativamente a partir dos 16 anos de idade, precisamos fazer 

alguma coisa  a mais. Devemos assumir a iniciativa e estabelecer um diálogo com o 

poder, no qual o voto seja uma parte de um processo de auto-tutela. Para tal fim, ainda 

que as ações isoladas, as quais contextualizadas sejam importantes, a ação de grupo(s) 

tem uma maior  expressão. 

Todos nos damos conta de que o  relacionamento entre os que detêm o poder 

e os cidadãos é totalmente desigual. Assim como o voto individual, o dialogar 

individualmente com os partidos e com os administradores públicos, significa  ter pouca 

ou praticamente nenhuma possibilidade política; pois a classe dirigente é levada a 

atender os interlocutores de peso, como pessoas ou grupos portadores de grande força 

nas relações de poder, em razão de seu poderio econômico e/ou influência política, 

como também os cidadãos engajados, associados em torno de uma causa. Basta 

pensarmos na força política de muitas ONGS (Organismos Não-Governamentais). 

E aí, justamente, surge para nós, simples cidadãos, a necessidade de nos 

agregarmos a grupos espontâneos, capazes de conduzir um diálogo eficaz com os 
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partidos e com as instituições públicas. Entendemos que devam ser tais grupos sociais 

os interlocutores no diálogo direto, por exemplo com os políticos que elegeram, com  

capacidade de se  fazerem escutar, de acompanhar o trabalho realizado, indagando se 

realmente está condizente com as propostas enunciadas durante o período da campanha, 

podendo, inclusive, estimular, esclarecer, apresentar propostas viáveis. É, portanto,  

imprescindível este engajar-se em grupos que sejam ricos de ideias e de iniciativas,  

com o intuito de tornar concreto e eficaz o diálogo com o poder.  

Um dos mecanismo que podemos nos servir para realizarmos  tal projeto de 

diálogo, depois das eleições, seria através de “centros de encontros”, nos quais o 

candidato eleito e os grupos que o apoiaram ou mesmo  outros, entrariam em  

permanente contato. Estes centros serviriam  como um elo de referência para o político, 

como pontos de informação, de reciclagem, como um mecanismo no qual evidenciariam 

que estão em sintonia com os anseios populares, dos quais se fizeram representantes, e 

por parte dos cidadãos, se constitui numa oportunidade de avaliação ou mesmo de apoio 

e incentivo. A ideia desses centros de encontro, é que eles seriam os lugares e 

instrumentos oportunos para um diálogo entre o social e o político.  Tal espaço 

permitiria a realização de novas reivindicações, elaboração de novas propostas. Além do 

que, tais centros teriam a função de oferecer propostas para a atualização contínua dos 

programas políticos, poderiam também agir como intermediários e geradores de opinião 

pública. Esta colocação acerca desses Centros de Encontro é apenas uma das muitas 

ideias que pode surgir, pois algumas cidades em nosso país já se serviram também de 

um instrumental  essencialmente democrático que é o orçamento participativo, o qual se 

constitui,  um estar próximo e real das necessidades da coletividade. Já Jacques Maritain 

preleciona por uma nova estrutura de partidos políticos, os quais deveriam tornarem-se 

“escolas políticas”, enquanto espaços institucionais que não apenas agrupam pessoas 

duma certa concepção política, mas enquanto instrumentos de condução e não de 

corrupção do bem público15.  

O essencial nesta análise é que devemos estar atentos e participarmos 

ativamente na vida política, social, econômica. A palavra participação  nos dá a ideia de  

tomar parte em algo, em  alguma ação. Ela lembra ainda expressões como desejo de 

mudança, empenho pela justiça social, compromisso com os valores fundamentais que 

                                                             
15  MARITAIN, J. Idem, Ibidem, p. 90. 
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nos caracterizam enquanto criaturas humanas, as quais, entendo, transcendem a 

qualquer agremiação partidária. 

Como vimos até o momento, existem vários modos de participar, que vão 

desde  o agregar-se às associações de bairro, do condomínio do prédio onde moramos, 

no grêmio da escola, nos diretórios acadêmicos, nas associações de classe, sindicatos, 

movimentos. Percebemos que  há um amplo caminho a ser percorrido, explorado, no 

empenho  de buscarmos  novas e amplas formas de auto-organização, pois em qualquer 

canto da sociedade  em que estivermos inseridos poderemos exercer uma ação política 

participativa. 

Se desejamos estar entre aqueles que fazem a história, não podemos nos 

isolar no nosso mundo particular e pessoal, é necessário olhar ao nosso redor e então a 

participação se amplia e podemos influir ativamente no aprimoramento da vida social e, 

portanto, política, qualquer que seja nela o nosso papel.  

 

5. Pela construção de uma cultura fraterna 

 

Diante do que foi apresentado entendemos  necessária a construção de um novo 

paradigma, baseado numa visão ética da história: no acreditar no homem, na dignidade 

da pessoa humana, na edificação de novos valores, através do qual,  não cancelando a 

pessoa,  em seu caráter individual, conheça-se o alcance da solidariedade, do 

comunitário e, também,  não negando o fato de que somos diferentes, não nos 

conformamos, no sentido que não  compactuamos com uma sociedade cuja ordem 

econômico-político-social seja pautada por situações de extremas, discrepantes 

desigualdades e contradições. Por um lado, todo o fascínio do consumo, numa tão bem 

exemplificada e globalizada construção - os shopping centers - e por outro,  uma 

multidão de sem-teto, de sem-terra, de com-fome. 

Torna-se , assim, imperioso o resgate do conceito do amor. Mas como falar do 

amor?  Há espaço para o amor no discurso supostamente científico? 

Quando falo do amor, não faço menção a um discurso vazio, alienado, piegas. 

Quando falo do amor, refiro-me a um amor concreto, comprometido com a 

sociedade, no seu conjunto de valores, com suas transformações. 

E ao falar do amor, tenho plena consciência disso, sobretudo dentro dos 

padrões acadêmicos, que envolto, no mais das vezes, numa fictícia cientificidade, pode 

ser visto como algo escandaloso, mesmo que tal discurso, dito científico, seja calcado, 
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por exemplo, na tão desejosa democracia, na pluralidade de opiniões; ainda assim 

continua sendo alijado,  excluído o amor,  como se fosse possível pensar um Estado, 

uma comunidade, uma família, que sobreviva, que se desenvolva, sem esta base.  

Pois afinal, o que são as guerras entre nações, senão um profundo desamor 

entre os povos? Que nome poderia ser dado ao descaso na implantação de políticas 

sociais por parte do Poder Público, senão um descompromisso com seus cidadãos? 

O que são os conflitos étnicos, raciais, senão um desamor, um desrespeito a 

condição do diferente que há no outro? O que são os tão comuns problemas familiares, 

senão pura e simplesmente a exclusão do amor, na realidade doméstica? 

O que vem a ser afinal, o problema carcerário? Que pode, inclusive, ser 

travestido como o nome de superlotação dos presídios, falta de verbas, de pessoal, 

carência de um acompanhamento jurídico, instalações degradantes, etc.. Sim, e não seria 

tudo isso opção de um Estado desamor, que não tem compromisso algum com a classe 

marginalizada, despossuída? 

E mais, o  trancafiamento de pessoas se apresenta como uma questão 

extremamente paradoxal, também no sentido pedagógico, pois como educar para a 

liberdade  aqueles que são submetidos a uma condição de não liberdade? A uma 

convivência não compatível com a dignidade humana e, também, como “reinserir-se” 

na sociedade - conjunto de diversidades - tendo vivido só entre “iguais”? 

Torna-se, inclusive, muito complexo trabalhar a “ressocialização” em termos 

da não-violência, se a vida “extra-muros” vive continuamente  tão submersa na 

violência que agride a nossa cidadania, a nossa condição de seres humanos, desde os 

programas televisivos  até às guerras. Portanto, o problema da violência carcerária não 

pode ser abordada isoladamente, sem uma preocupação com o tipo de sociedade em que 

vivemos e, sobretudo, com o seu modelo político-econômico. 

Os cárceres são na realidade um espelho da violência de um sistema que 

pretende manter os desfavorecidos economicamente à margem do corpo social, no qual 

as cadeias abarrotadas explicitam muito mais o caráter vingativo da pena,  do que 

qualquer possível proposta socializadora. 

Não é meu desejo que as reflexões aqui trazidas, sobre o fenômeno da 

violência, conduzissem a um olhar cético sobre a história e mais especificamente sobre 

o ser humano nessa história. 

Há que se acreditar nos valores mais fundamentais, de nos voltarmos sempre 

para o respeito para com  a pessoa e daí este desejo - que por vezes toma ares de 
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intransigência - no tocante a defesa dos Direitos Humanos, pois a partir daí 

contemplamos a concepção de que todos temos direito à moradia, à educação, à saúde, à 

liberdade, à livre manifestação  do pensamento, de opinião e de crença, ao trabalho, à 

segurança, enfim, a uma série de garantias que se colocam como indispensáveis à 

satisfação das necessidades, e ainda, no valor de sermos pessoas que nascemos para a 

felicidade. E justamente não foi esse o primeiro conceito de ética se formos levados a  

revisitar Aristóteles em uma de suas obras clássicas: A ética,  o qual acentua o homem 

em sua busca das virtudes e de uma vida feliz ?  

O pensador grego mergulha profundamente nessa questão quando nos propõe a 

felicidade “como fim das ações humanas” 16  

E aí podemos indagar se será feliz o ser humano em meio a tantos focos de 

violência? 

Evidentemente, não! 

Nascemos para alçar grandes vôos, alcançando céus de liberdade, 

solidariedade, de compreensão acerca da caminhada humana sobre a terra. Todas as 

circunstâncias que são reveladoras de um quadro de miséria, de dor, na realidade 

ofuscam a grandeza que há em cada um de nós. 

E todas as vezes que violamos com atos insanos a beleza da natureza humana o 

que acontece? 

No plano individual um enorme desconforto, mal-estar, culpa... enfim, uma 

série de sentimentos negativos que assolam a nossa alma e  nos tornam cabisbaixos, 

melancólicos, sem ânimos até. 

No plano societário o que assistimos é um espetáculo de egoísmo coletivo, uma 

sociedade que se perde pois não mais consegue visualizar-se enquanto corpo social. 

Ora, se falamos em corpo devemos estar atentos ao fato de que se trata de algo 

indivisível, ainda que constituído por muitos elementos. Se o corpo perde esta 

característica que lhe é essencial - a unicidade -  tudo está comprometido. E além disso, 

este conceito  do social nos conduz a ideia de agrupamento, de meio humano integrado 

e  poderíamos conceber este corpo social como uma totalidade de pessoas unidas pelo 

mesmo sentimento de consciência. Que sentimento de consciência seria esse? De um 

corpo amorfo e sem cor? Não, mas na crença do que de mais precioso existe no ser 

humano que é a capacidade de livremente optar por um tipo de convivência  na qual 

                                                             
16 ARISTÓTELES, A Ética, p. 151. 
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cada um  se sinta comprometido com o outro. Ousaria até falar em cumplicidade. De 

que cumplicidade estaria me reportando? Não a simples colaboração, mas algo ainda 

mais comprometedor: falo de participação, de parceria, de um pensar e agir não de 

modo hermeticamente individual, mas coletivo. Isto sim poderia ser visto como 

sociedade, a vivência comum, temporal e espacial, de pessoas engajadas numa crescente 

dinâmica. Aí se consubstanciaria o ideal da unidade, desse novo modelo societário que a 

humanidade em seu dever ser tanto aspira. E nesse processo não perderíamos as nossas 

características de pessoas humanas, de também sermos indivíduos - sim o somos -, mas 

a visão do outro que está ao meu lado ou mesmo distante ensejaria  um aprimoramento 

do meu eu,  de que se faz necessário trabalhar também a nível particular as falhas, 

bloqueios, tendências egoístas,  moldando, portanto, na proporção do meu ser individual 

as virtudes. Talvez seja este, inclusive, o grito que sufocamos cotidianamente em nossos 

corações. Um grito que pede companheirismo, que pede perdão ao invés de punições, 

que clama pela unidade ao invés da discriminação, do preconceito, da guerra. 

Nesse aspecto se apresenta a tolerância como um dos grandes temas da 

atualidade, a qual se constitui num elemento indispensável na construção de uma 

“cultura de paz”. Cultura esta que se fundamenta na solidariedade,  no pluralismo, no 

perdão, na não-violência ativa, etc. 

Hoje, falar em tolerância é ir além do seu significado histórico predominante, 

qual seja o respeito à convivência de crenças distintas entre si, sejam elas religiosas ou 

políticas. Assim, temos uma ampliação do seu conceito  para questões outras como o da 

convivência das minorias étnicas, lingüísticas, raciais, para com os que o senso comum 

define como os “diferentes”, cite-se os homossexuais,  os loucos, os deficientes, etc. 

Conforme assinala Bobbio, a “tolerância não implica a renúncia à própria convicção 

firme,  mas implica pura e simplesmente a opinião (a ser revista em cada oportunidade 

concreta, de acordo com as circunstâncias e  as situações)  de que a verdade tem tudo a 

ganhar quando suporta o erro alheio, já que a perseguição, como a experiência histórica 

o demonstrou com freqüência, em vez de esmagá-lo, reforça-o.”17  

Desse modo, a tolerância está pautada num princípio moral absoluto: o respeito 

ao outro. E tal proposta exige uma prática contínua, de benevolência, de aceitação do 

outro que é diferente de mim e das minhas concepções. De fato, quando aprenderemos a 

nos amar, respeitando intensa, profunda e sinceramente a natureza do outro que está ao 

                                                             
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 216. 
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meu lado ou mesmo distante de mim? Por que nos arrogamos no sombrio direito de que 

esse outro deva ter os meus padrões, de beleza, de religião,  de interesses? Ao longo do 

tempo vamos aprendendo que amar é entrar na pele do outro e então por que  tanta 

dificuldade em aceitar o semelhante assim como ele é? São passos que poderiam ser 

experimentados e que conduziriam a prática de certas atitudes,  uma delas, fundamental 

nesse processo de interação com o que me é desconhecido é o não julgar. A nossa 

natureza humana nos conduz, como que naturalmente a julgar, a padronizar o outro. O 

julgamento aniquila qualquer possibilidade de construção de algo novo, pois faz com 

que o que se sente julgado, passe a se considerar um verme, um nada e se afaste,  

suprimindo qualquer possibilidade de diálogo. A intolerância é violência, o julgamento 

injusto e inconseqüente também o é. 

Para finalizarmos, o que torna segura esta nossa defesa incondicional em favor 

dos Direitos Humanos, e de a todo custo resgatarmos o significado humanístico da 

solidariedade, do dever de participação de todos e a conseqüente eliminação da 

violência, reflexo de uma sociedade anômica, é que não estamos sós nesta luta, a qual 

também não é uma discussão de uma certa “elite pensante”, e seria totalmente nula se o 

fosse.  Antes, percebe-se, pouco a pouco, o envolvimento de muitos, de muitos corações 

desejantes de uma sociedade que expurgue a barbárie e catalise a compreensão, o afeto, 

a justiça e a paz. 

A paz “é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção 

dos direitos do homem em cada Estado e no sistema internacional” e  para concretização 

dessa paz faz-se necessária a construção da democracia, pois esta é “a sociedade dos 

cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos 

fundamentais; haverá paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, 

somente quando existirem cidadãos não apenas deste ou daquele Estado, mas do 

mundo”18  

E justamente com este cuidado, com este empenho em otimizarmos a paz, ao 

invés da violência, o comunitário, ao invés do cego e materializante individualismo, que 

teremos condições de empreender esforços na construção de uma sociedade que 

compreenda o verdadeiro sentido da fraternidade. 

 

 

                                                             
18  Idem, ibidem, p. 216. 
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