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Ética, cidadania e educação: da banalização à ação 

 
         Desde meados dos anos noventa, que estamos sendo bombardeados por um 
discurso que coloca a Ética e a Cidadania como focos centrais do processo educativo. 
Essa parece ser uma reação, fruto de um longo processo histórico de 
desmantelamento de instituições e construção de determinado tipo de relações. O ser 
social brasileiro foi sendo moldado no esquecimento de direitos e deveres, no 
aviltamento político, no exercício de valores calcados no individualismo e nas 
vantagens pessoais. 
         Sendo assim, parece ser muito positiva essa defesa da Ética e da Cidadania, não 
é? Penso que sim; mas é preciso que tomemos certos cuidados. O que temos assistido 
é a uma verdadeira banalização do discurso. Se é bom que esses temas passem a 
dominar corações e mentes da sociedade em geral e daqueles que se dedicam à 
educação em particular, é preocupante quando passam a ser usados como verdadeiras 
palavras mágicas que, pelo simples fato de serem ditas ou escritas, seriam capazes de 
mudar o mundo. Nosso processo educativo será sem dúvida alguma melhor se for 
capaz de desenvolver princípios éticos e atitudes cidadãs; mas não é pelo simples fato 
de esses temas aparecerem nos documentos governamentais, nos projetos 
pedagógicos das escolas, nos planos de ensino dos professores, nos jornais, nas 
revistas etc.., que de fato estaremos dando conta disso. 
         No contexto da Filosofia da Educação, procurarei trabalhar aqui, nos limites de 
possibilidade desta coluna, uma reflexão sobre os conceitos de cidadania, para que de 
fato possamos sair do discurso banal em direção à ação em nossa prática docente. 
         Estamos acostumados a falar e a ouvir falar de cidadania como reivindicação de 
direitos; sobre a situação brasileira, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantaram, na 
música Haiti, que "ninguém é cidadão". Justamente por que nossos direitos ou são 
inexistentes ou não são respeitados. Muitos brasileiros não têm sequer acesso às 
condições mínimas de sobrevivência. Seriam os chamados excluídos cidadãos? E se 
eles não o são, teriam razão Caetano e Gil em afirmar que ninguém é cidadão? 
Quando alguns não têm acesso a essas condições mínimas de vida, serão os demais      
( os que têm acesso a uma vida decente ) cidadãos de fato? 
         Para poder entender melhor essas questões, precisamos conhecer 
conceitualmente a cidadania; ela é um atributo de todo ser humano ( isto é, algo com 
o que já nascemos todos ) ou uma condição política ( algo construído socialmente)? 
         Por um lado, podemos definir a cidadania como a relação de pertencer a uma 
comunidade. Já Aristóteles, na antiguidade grega, mostrava que é inerente ao ser 
humano a condição política; é dele a célebre afirmação de que "o homem é um 
animal político". Ora, se somos animais políticos, o que quer dizer que vivemos em 



sociedade, em comunidade, que compartilhamos a vida ( Aristóteles falava naqueles 
que "comem o mesmo pão e se aquecem com o mesmo fogo"), somos, 
necessariamente, pertencentes a uma comunidade. Desta forma, podemos afirmar que 
a cidadania é inerente à condição humana; ou, com outras palavras, que ser humano 
é, necessariamente, ser cidadão. 
        Por outro lado, a cidadania nada é se não a exercitarmos. Sendo inerente à 
condição de humano, ela depende de nossas ações. Um exemplo: é inerente à 
condição humana o prazer musical, isto é, todos nós somos capazes de  desfrutar da 
música; mas o prazer musical só acontece, de fato se exercitamos nossas capacidades 
musicais, seja de fazer música, de tocar ou de, simplesmente, ouvir música. Da 
mesma forma , a cidadania está em nós, mas só existe de fato quando pertencemos 
ativamente a uma comunidade. É a participação ativa e consciente na comunidade da 
qual tomamos  parte que faz de nós cidadãos de fato. 
         Gosto de ver a cidadania da mesma forma que vejo a liberdade. A liberdade é 
inerente à condição humana, mas nem sempre é exercitada. Para que sejamos livres 
de fato, é necessário que conquistemos e construamos a liberdade. E penso que a 
liberdade só é possível se todos são livres; não pode haver liberdade de uns quando 
ela é condição da opressão de outros. O mesmo se dá com a cidadania: somos 
cidadãos de fato apenas quando a conquistamos e construímos coletivamente, e se 
alguns estão alijados dela, então ninguém é cidadão. 
         No Brasil de hoje, portanto, é urgente que arregacemos as mangas e nos 
dediquemos a conquistar uma cidadania que, se é inerente à nossa condição de 
humanos, só terá sentido quando a exercemos de fato. E só será possível se for para 
todos; enquanto houver gente morrendo de fome, sem terra para plantar, sem 
moradia, sem condições de acesso à escola, gente morrendo pela violência de uma 
sociedade egoísta, o verso de Caetano e Gil imperará sobre nossas cabeças. 
         Mas para conquistar e construir essa cidadania que almejamos, não basta que 
nos contentemos em votar uma vez a cada dois anos em pessoas que nos representem 
na condição dos destinos da cidade, do estado, do país; é necessário que cada um de 
nós, em suas ações cotidianas, esteja participando ativamente da comunidade, esteja 
assumindo as responsabilidades que lhe são inerentes e agindo coletivamente para, 
citando novamente Caetano Veloso, "fazer dessa vergonha uma nação". 
         Nós, educadores, temos uma importante participação nesse processo. Embora 
seja inerente a cada um de nós, o exercício da cidadania também se aprende na 
escola. 
         Nossas crianças e jovens precisam aprender a respeitar deveres e a conhecer e 
exigir seus direitos. Sem moralismo, sem proselitismo, sem falsos discursos, isso é 
possível. O aprendizado do exercício da cidadania dá-se mais através do exercício 
constante de atos na comunidade escolar do que em aulas teóricas de moral e civismo. 
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