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RESUMO 

 

Neste estudo, que tem por tema a educação para a cidadania em tempos de 
esgarçamento da esfera pública, apresentamos nossa inquietação diante da 
problemática do requisito de uma educação para cidadania e para a identidade 
coletiva ainda que tal proposição seja eivada por paradigmas que, na maioria 
das vezes são escusos a quem os pronuncia. No primeiro capítulo procuramos 
delimitar o conceito de cidadania nas diversas culturas e tempos, dando 
ênfase á ruptura entre aquilo que cidadania deveria ser e a maneira como ela é  
tomada hodiernamente. Nessa empreitada, trouxemos a baila o referencial de 
pensadores como a Hannah Arendt,  o Richard Sennett  e o Jürgen Habermas  
que apontam para o declínio da própria esfera na qual a cidadania deveria se 
desenvolver. No segundo capítulo, fazemos uma análise das propostas de 
educação para a cidadania perpassando pelos seus problemas e contribuições 
na formação de uma identidade cidadã, inclusive discutindo a questão da 
inclusão do ensino de filosofia e sociologia na educação básica sob o 
imperativo da LDB (lei de diretrizes e bases da Educação) do fornecimento de 
um conteúdo necessário para a prática da cidadania em um país que “ainda 
não é de todos”. No terceiro e últ imo capítulo apresentamos a complexidade 
da proposição de uma educação para cidadania em um mundo marcado pelo 
subjetivismo egocêntrico, no qual proliferam o racismo, o sexismo, o 
clientelismo e o patrimonialismo, ouvindo alunos de duas escolas da Rede 
Privada da cidade do Recife.  

 

 

Palavras-Chave: Educação, Cidadania, Política.  
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ABSTRACT 

 

In this study, which discusses education for citizenship in times of fraying of 
the public sphere, we present our concerns on the issue of requirement of an 
education for citizenship and collective identity even if this proposit ion is  
marred by paradigms that in most often they are vested to whom the ruling.  
The first chapter aims at defining the concept of cit izenship in different  
cultures and times,  emphasizing the gulf between what citizenship should be 
and how it is  made of today. For this endeavor,  have brought to fore the 
reference to thinkers such as Hannah Arendt, Richard Sennett and Jürgen 
Habermas that point to the decline in own sphere in which citizenship should 
develop. In the second chapter, we analyze the proposals for citizenship 
education traversing their problems and contributions in the formation of a 
civic identity,  including discussing the issue of including teaching philosophy 
and sociology at  the basic education under the directive of the LDB (Law 
guidelines and bases of Education) providing a content necessary for the 
practice of cit izenship in a country that  "is not all ." In the third and last  
chapter, the complexity of the proposition of an education for citizenship in a 
world marked by egocentric subjectivism, in which proliferate racism,  
sexism, cronyism and patrimonialism heard two different  schools Private 
Network of Recife.  

 
 
 
 
 
 
Keywords: Education, Citizenship, Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil,  especialmente nas últimas décadas, durante o processo de 

busca pela “democratização”, como uma herança da longa tradição da 

educação popular que perpassou todo o período da ditadura militar, ecoa um 

forte clamor por uma educação para a cidadania; tal educação inicialmente se 

desenvolve na educação não escolarizada, utilizando-se de uma estratégia de 

conscientização, organização e formação de uma “cultura cidadã”, e desse 

modo, “fertilizando” um ambiente no qual se pudesse construir sujeitos  

históricos que dirigem sua preocupação para o “engajamento” em lutas por 

direitos de cidadão. 

Os educadores populares dos anos 70 e 80 demonstram-se 

essencialmente preocupados em educar aqueles que foram excluídos da 

sociedade, ou seja, a educação para a cidadania compreende de maneira dual  

aquele está para ser educado como um “já cidadão” e ao mesmo tempo como 

um excluído. Parece-nos que tal modelo educacional não está preocupado em 

uma educação voltada para o oposto, ou seja, pretende-se educar cidadãos que 

enxergam no outro – entenda-se outro no sentido de “aqueles que não são 

como nós”, o opressor.  Dessa maneira,  aponta-se o risco para uma educação 

que ao invés de ser includente ratifica a exclusão e o preconceito 

(BRAYNER, 2008, p. 43) e se constitui como modalidade aparente de 

inclusão – inclusão necessária.  

Não obstante haja uma ênfase discursiva sobre a necessidade de 

formarmos cidadãos,  o que se tem revelado é a uma aparente apatia política 

das novas gerações e a descrença na participação e construção de projetos 

coletivos.  Tal descrença, para Arendt é produzida pelo abandono e descrédito 

de uma ação verdadeiramente comprometida promoção do nascimento para a 

vida política, em que o educador assume a responsabilidade de “preparar com 
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antecedência as crianças para a renovação de um mundo comum” (ARENDT, 

2009, p. 247) onde o novo possa aparecer.  

Se partirmos de um pressuposto transgeracional,  a educação está entre 

as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana, porque a 

todo instante chegam, pelo nascimento,  novos habitantes ao mundo. É nessa 

perspectiva que Arendt parece-nos sugerir que os homens devem voltar a 

preocupar-se e a responsabilizar-se com o mundo, despertando da alienação 

que os reduziu à condição de animal laborans ,  preocupados 

fundamentalmente com a manutenção da vida.  Tal pressuposto arendtiano, ao 

mesmo tempo em que apoia tal necessidade, nos faz indagar pela 

possibilidade de um modelo educacional que ampare tamanha “utopia 

civil izatória” em um mundo marcado pelo narcisismo e pela competi tividade. 

Nossa preocupação é,  por tanto,  tentar vislumbrar uma resposta para a  

pergunta feita pela Hannah Arendt em sua obra “O que é política?” ao indagar  

se “tem a Política ainda algum sentido” (ARENDT, 2006, p.38).  

Para Gentil i  e Alencar (2001, p.  87),  “a cidadania deve ser pensada 

como um conjunto de valores e práticas cujo exercício não somente se 

fundamenta no reconhecimento formal dos direitos e deveres que a constituem 

na vida cotidiana dos indivíduos”. Ou seja, não é suficiente o mero 

reconhecimento burocrático e discursivo da necessidade e importância da 

cidadania,  é necessário que a compreensão de cidadania ultrapasse o mero 

cumprimento destes direitos e deveres,  votar e ser votado. Mas que considere 

o aspecto importante que constitui a cidadania, a igualdade de possibilidades.  

A nossa pesquisa pretende fazer considerações sobre a realidade dos 

movimentos de educação para a cidadania, que em alguns nuances, aparece 

contaminada pela dualidade excludente da razão instrumental . Tal modelo 

racional se encarrega de retirar o sentido mesmo das coisas, t ransformando-as 

em uma “relação de meios e fins” e não um fim em si. Produzindo deste modo 
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o reflexo de uma sociedade marcada pela instabilidade, ambiguidade e 

efemeridade.   

No intento de tal empreitada, organizaremos nossa pesquisa em três 

momentos, que estarão entrelaçados pelo fio da discussão da educação para a 

cidadania em tempos de esgarçamento da esfera pública. No primeiro 

momento intentamos fazer uma leitura do conceito de esfera política e 

cidadania nos fundamentando na reflexão de três pensadores: Hannah Arendt,  

Jürgen Habermas e Richard Sennett , fomentando uma base para a leitura 

contemporânea do fenômeno educativo de “formação do cidadão”, haja vista 

tais pensadores assinalarem para um declínio da própria esfera política e o 

esvaziamento de sentido conceito de cidadania pelo seu uso indevido.   

No segundo momento, abordaremos o tema da educação para a 

cidadania,  delineando um painel  histórico-filosófico da proposição de 

educação do cidadão nos tempos atuais e com um aceno à maneira como a 

cidadania era concebida no Brasil dos anos 70 e 80. Neste período, emerge a 

confiança associada a uma “luta de classes”, e a uma educação capaz de 

formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade política e do seu 

comprometimento com a mudança social .  

Por fim, através da análise do depoimento de professores e alunos de 

dois colégios da rede privada da cidade do Recife-PE e perpassando pela 

história da educação brasileira, pretendemos acessar o modo como se 

compreende contemporaneamente a proposta de educação para a cidadania no 

espaço da formação das el ites. Desse modo, pretendemos problematizar o 

paradoxo de um discurso inclusivo que contraditoriamente não encontra 

respaldo em uma sociedade carente, na qual, o acesso aos bens e serviços é  

demasiado restrito e, mesmo quando o acesso a tais bens é possível,  

sobressaem à competitividade e o individualismo. Tais fatores não se 

coadunem com a perspectiva de pluralidade e enlevo do cuidado com os 
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outros ,  condição sine qua non  da constituição de qualquer relação pública 

autêntica.   

Em nosso método de trabalho, partiremos de uma ampla abordagem 

bibliográfica, tendo como referencial as obras elencadas na bibliografia e 

faremos ainda um recorte empírico por meio de entrevistas com professores e 

alunos das disciplinas de "ciências humanas" de duas escolas privadas da 

cidade do Recife, intentando perceber o modo como compreendem a prática 

de uma "educação para a cidadania", propondo-lhes situações nas quais 

deveria emergir a ponderação de uma prática cidadã.  

Teremos ainda como fonte de pesquisa os respectivos projetos político-

pedagógico e a organização do desenho curricular dessas disciplinas,  

considerando as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio - OCN, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN's e tendo como horizonte a Lei n° 

9394/96 que determina que ao final do ensino médio o estudante deve 

"dominar os conteúdos [.. .]  necessários ao exercício da cidadania" (artigo 

36).  

Nos inquieta pensar não apenas os "conteúdos" necessários ao 

exercício da cidadania ou a capacidade dos alunos em aprenderem e 

reproduzirem tais conteúdos de maneira discursiva e vazia de ação .  Para 

tanto, uti lizando-nos da ferramenta da análise do discurso como estratégia 

teórico-metodológica. Analisaremos o modo como a educação recebida incide 

na vida do aluno quando o mesmo se vê forçado a l idar com situações de 

patrimonialismo, clientelismo, racismo e sexismo, notoriamente disseminadas 

na sociedade contemporânea e que muitas vezes passam despercebida a 

olhares desatentos e encantados com um discurso que não assume como 

pressuposto para a cidadania o exercício da liberdade em um espaço de 

pluralidade. 
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Dentre os objetivos de formação para a cidadania, uma questão pontual  

é a relação dos cidadãos com o bem comum. Contemporaneamente, advêm no 

cenário político uma extrapolação que promove certa monopolização 

privatista daquilo que deveria ser um espaço público. Porém, a habitual  

prática privatista não é nova, ela está presente no Brasil já na sua origem e 

contraditoriamente vai se reproduzindo e tomando força também durante o 

chamado período republicano onde o interesse de alguns poucos se prevalece 

em detrimento do interesse público. Tal  fenômeno parece-nos ser marcante 

ainda nos dias de hoje, principalmente se considerarmos a (in)consciência de 

que a coisa pública deva ser submetida a uma exploração cabível apenas a 

alguns poucos, que não aparecem apenas como gerentes de um patrimônio 

público, mas como seus verdadeiros donos.  

Tal proposição é reforçada a cada dia com os frequentes “escândalos” 

causados pela corrupção daqueles que tem a responsabilidade de gerir o bem 

público e ainda da indiferença de outros que tomam o bem público sob o 

torpe adágio de que “aquilo que é bem de todos não é bem de ninguém”, 

demonstrando também a apatia política e qualquer interesse por uma 

responsabilidade cidadã, e conforme anunciamos uma sensação realização 

com sua postura apolítica. Eis que surge uma das principais características da 

lógica patrimonialista, que pode ser reconhecida pelo tráfico de influências, a 

troca de favores políticos, em suma, pela a utilização para mérito próprio 

daquilo que é um bem comum. Prevalece a ostentação de uma política da 

amizade, na qual se expande ainda mais a impossibilidade de fomento de um 

verdadeiro republicanismo. 

Desse modo, o questionamento que fazemos é se existe algo que a 

educação para a cidadania possa fazer para reverter ou amenizar o problema 

do patrimonialismo, considerando todos os fatores que aludem à famigerada 

ausência de escrúpulos cidadãos dos políticos profissionais e das próprias 
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relações institucionais, nas quais o objetivo maior é obter o máximo lucro 

independentemente dos meios.  

Outro fator que, a nosso ver, tem posto em xeque o aparecimento do 

cidadão como ser autêntico e comprometido com a política é o clientelismo. 

O clientelismo pode ser definido como uma relação de troca de favores 

envolvendo coisas públicas. Nele o polí tico profissional oferece benefícios 

em troca de uma subserviência do favorecido. Tal subserviência envolve 

inclusive a submissão dos direitos. O clientelismo tem a clara finalidade de 

amarrar politicamente o beneficiado. Os intermediários de favores prestados 

à custa dos cofres públicos são os chamados clientelistas,  a inversão cidadã 

praticada aqui aparece sendo praticada por espécies de despachantes de luxo 

ou traficantes de influências que estão dispostos a todo tipo de art ifício para 

garantir sua autopromoção. 

Novamente a corrupção é alvo e promotora da derrocada da esfera 

pública, pois, a prática cl ientelista em uma sociedade marcada pela 

demasiada diferença na distribuição de renda exclui, por si,  qualquer 

possibilidade de liberdade de escolha. O sujeito que é vitimado pelo 

clientelismo geralmente se torna refém da necessidade. É justamente com tal  

art ifício que se perpetua a ideia de que “dispensado da vida pública, o 

cidadão estaria também excluído da possibilidade de pensar,  discutir , debater, 

achar soluções para os problemas da polis” (CARDOSO, 2005 p. 17). Assim, 

a “apolitização” dos que estão envolvidos aparece como o grande objetivo da 

prática clientelista.   As relações se transformam em amarração, permissão, 

favor. No dizer de Chauí (2010, p. 54) “fazendo da violência simbólica a 

regra de vida social e cultural.  Violência tanto maior porque invisível  sob o 

paternalismo e o clientelismo, considerados naturais e por vezes, exaltados 

como qualidades positivas do ‘caráter nacional’”.  
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Pensar em uma educação capaz de reverter, por si ,  tal problema é 

adentrar em um caminho de notória complexidade, haja vista a questão não 

depender apenas de uma prática pedagógica, mas do reconhecimento da 

igualdade, como um pilar da democracia tão importante quanto o da 

liberdade, e o consequente repúdio a qualquer forma de privilégio e de 

repressão das liberdades fundamentais,  individuais ou coletivas. Porém, 

rei tero a afirmação de Richard Sennett ao dizer que estamos em tempos de 

ruptura com a preocupação com o bem comum, e o que prevalece é a 

preocupação o bem individual. Manifestação da tirania da intimidade 

narcísica.  

A terceira atitude cidadã que pretendemos conferir diz respeito ao 

modo como é tratada a questão racismo na sociedade e consequentemente nas 

nossas escolas. Não obstante seja um tema que tem recebido contínuas 

abordagens nas diversas disciplinas que abordam o ser humano, o racismo 

tem sido um fator marcante e preocupante, pois a prática educativa parece 

não surtir o real  efeito esperado e, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que 

o aluno consegue manter um discurso oficial contra o racismo ele acaba quase 

que inconscientemente cometendo violências racistas.  

Por fim, outra competência cidadã que pretendemos investigar diz 

respeito ao modo como se tem lidado na educação escolar com a diversidade 

de gênero. Parece-nos que ainda sobressai, como que por meio do reflexo de 

uma tradição patriarcalista, uma relação sexista e de opressão machista, que 

se pauta em uma pretensa natureza humana superior, tal qual o racismo. 

Para Fonseca (2008), a mulher tem historicamente sofrido em sua luta 

pelo direito de ação em uma esfera política. Segundo ele,  

Independente da localização cultural  se mais  grega ou romana,  
a abertura da esfera pública à mulher é problemática. O 
crescimento da esfera privada, segundo Arendt coincide com a 
crise do mundo clássico mediterrâneo e a negação da esfera 
pública, da polis e da urbis  pelos  primeiros cristãos.  
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Provavelmente isso deu à mulher uma part icipação senão na 
esfera pública “gloriosa” das antigas cidades, mas no novo 
espaço surgido com a agonia do mundo antigo: espaço comum, 
íntimo e social ,  de proximidade cotidiana,  segurança pessoal  e  
grupal,  de luta pela sobrevivência.  (p. 02)  

 

A paradigmática questão do sexismo incide diretamente na vivência do 

“bem-fazer” do cidadão. Ela promove a ruína do elemento da alteridade, que 

na compreensão arendtiana (2009, p.  189) “é, sem dúvida, um aspecto 

importante da pluralidade; é a razão pela qual todas as nossas definições são 

distinções e o motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a 

distinguir de outra”.  Sem respeito à pluralidade, ao outro ,  não podemos falar 

em cidadania.  

A opção por pesquisar em escolas privadas nasce de uma inquietação 

promovida por uma ideia corrente no imaginário do senso comum educacional 

de que a educação em escolas públicas está em muito distante de uma 

realidade civilizatória das escolas privadas e que, na segunda, a complexidade 

de uma educação para a cidadania não é existente, ou ainda, que não há a 

necessidade de educação para a cidadania nesse espaço. 

Como marco teórico principal , utilizaremos ainda as obras: A Condição 

Humana e Entre o passado e o futuro, de Hannah Arendt; Mudança estrutural  

na esfera pública, de Jürgen Habermas; e O declínio da esfera pública - as 

tiranias da intimidade, de Richard Sennett; onde estes pensadores tratam, de 

maneira mais ordenada, sobre a questão do empobrecimento da vida cívica na 

sociedade contemporânea.  

Nossa pesquisa tem como escopo fazer uma análise teórica e 

contextualização dos conceitos da proposta de uma educação para a  

cidadania, confrontando-os com a ideia de um esgarçamento da esfera 

pública, que salvaguardados os diversos nuances, Arendt,  Habermas e Sennett  

apresentam em suas abordagens a respeito do tema. 
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No fito de tal empreitada, lançamos mão de uma compreensão 

hermenêutica de cunho ricoeuriano, onde o campo priori tariamente é o texto 

a ser analisado, em sua pluralidade de significados e em sua eventual  

aplicabilidade, considerando ainda a perspectiva na qual, o caminho apontado 

parece cabível  e convincente ao reconhecer que o distanciamento é uma 

condição para a interpretação e que isso, não se dá em detrimento da 

historicidade. 
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2 O ESPAÇO PÚBLICO E A COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO INTER-
HUMANA 

 

A questão do mundo público, da própria ação humana em uma contínua 

busca pelo bem de comum, ou da maioria; principalmente o direito de 

expressão do pensamento, do inconformismo que manifesta a liberdade 

humana são caracterizadores da política.  Partindo do pressuposto de que a 

política se dá primeiramente quando o ser humano, não como gênero, mas 

como indivíduo, se encontra com outros, com diferentes. O mundo público é,  

por tanto, um espaço comum de manifestação das diversidades e da própria 

originalidade da ação humana, ela deve organizar e regular o convívio dos 

diferentes e não dos iguais.  

O termo “público” suporta duas acepções próximas. Em uma primeira, o  

ser Público faz referência a tudo o que pode ser conhecido, o que é aparente,  

o que tem publicidade. De outro modo, o público é considerado aquilo que é 

bem comum, de todos. Ao nos determos sobre o tema do espaço público se faz 

necessária à explici tação a respeito dos conceitos de política que estamos a 

nos referir. É de vital importância que os pré-conceitos corriqueiros a 

respeito da própria ideia de polí tica não a reduzam a uma confusão entre 

aquilo que seria o fim da política, ou seja, a administração estatal, com a 

política em si , ação de homens livres.   

Desse modo, ao compreendermos a ação política como atuação humana 

nos assuntos mundanos, nos é possível  compreender a proposição de uma 

política como ação, que toma concretude apenas no encontro de humanos e 

não de técnicos ou políticos profissionais. Trata-se de algo a ser construído 

em um espaço comum e que condiciona nossa ação e é condicionado por ela.  

Do ponto de vista et imológico, polí tica está ligada à ideia do cuidado 

com a cidade. A "invenção" da polis (cidade) foi uma consequência direta da 
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"descoberta" da racionalidade pelos gregos. Na medida em que os indivíduos 

a foram ganhando espaço no espaço persuasivo, os deuses foram pouco a 

pouco deixando o centro do poder, e dando lugar as Leis ,  fruto da convenção 

cidadã. É impulsionada pelo novo modo de conceber, que ações polít icas  

passam instar um novo modo de governo, aberto ao debate e a participação do 

cidadão. Com isso, a agora (praça grega) torna-se um espaço privilegiado de 

manifestação pública. O poder, portanto, não se concentrava mais na força,  

tampouco na autoridade fantástico-poética das narrativas míticas, mas estava 

centrado no domínio da palavra,  e na capacidade de persuasão de cada homem 

no embate com seus pares e objetivando o bem comum. 

Historicamente, já na Grécia clássica e em Roma as questões que 

abordavam a busca por uma sociedade justa e ideal são temas de reflexão. O 

próprio Platão em sua obra A república foi um dos primeiros a se deter sobre 

esse tema, postulando um ideal de polí tica que se iguala a própria arte do 

filósofo, a ação virtuosa. Desse modo, a busca pela constituição por uma 

cidade autêntica se dá quando o Estado está fundado no valor da justiça e do 

bem. Construir a cidade equivale a conhecer o homem e seu significado no 

universo.  O próprio indivíduo passa a ser tratado como um cidadão que carece 

ter sua essência (alma, psychè) cultivada para a prática da justiça e,  

consequentemente,  para o bem comum. 

Platão viveu em um contexto marcado pela corrupção que, aliado a uma 

injustiça em franca ascensão na vida política de Atenas, incitaram aquele 

pensador a propor uma nova ordem polít ica, cujo regulamento se pautava na 

justa medida,  oportuna apenas a alguns poucos que sabiam governar a cidade. 

O ponto central da concepção polí tica de Platão toma sentido, com a 

condenação de Sócrates por seus concidadãos.  

Conclui  Arendt,  a cidade não sabia o que fazer com um 
fi lósofo e os amigos não sabiam o que fazer com a 
argumentação polí t ica .  Este é um dos aspectos da tragédia  
testemunhada pelos diálogos de Platão. Somente um dos  
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aspectos,  pois logo que ele conclui  a part ir  do processo de 
Sócrates que a validade da persuasão deve ser colocada em 
dúvida, Platão acrescenta a esta denúncia uma outra:  a  
validade da doxa (opinião) ,  já que a doxa socrática foi  
desfeita pela maioria das doxas dos atenienses.  Neste  sentido,  
a doxa como tal  deve ser desprezada e é a  verdade que deve  
substi tuí -la,  quer dizer,  a busca de cri térios absolutos:  “Ora,  
insiste Arendt,  a oposição entre verdade e opinião era 
certamente a conclusão a mais antisocrática que Platão 
poderia t irar  do processo de Sócrates”.  (TAMINIAUX, 1992,  p .  
215)  

 

O citado fato insere Platão em um complexo questionamento, pois, se 

os governantes mataram por via da persuasão  aquele que era o mais justo 

dentre todos os outros cidadãos, quem então não estará sujeito à corrupção e é 

capaz de governar? Platão começa a pesquisar e observar as ações das pessoas 

no cenário polít ico, evidenciando assim, todo o quadro de complexidade que 

envolve a administração da polis.  

O caminho que o filósofo encontra para mudança da concepção política 

de sua época é a reformulação de todas as constituições e legislações que 

regiam a própria polis. Desta maneira, Platão não pretendia curar a doença da 

corrupção e da injustiça, através de tratamentos paliat ivos,  mas pretendia 

solucionar o problema em sua origem, propondo uma nova base para todo o 

assentamento político que os novos governadores teriam de trabalhar. E, “foi  

exatamente isso o que fez o extraordinário poder do seu pensamento ao 

constituir uma ‘ideocracia’, o governo da ideia do bem, na qual não há mais 

necessidade de persuasão.” (KOHN, in ARENDT, 2008, p.  29).  

Por tanto, a proposição platônica para a constituição de uma polis livre 

da corrupção e, por conseguinte, mais justa,  é o domínio do Rei-filósofo. Ou 

seja, somente por via da filosofia (entendida como “conhecimento do todo1”) 

torna-se possível que o governante haja com coerência e sua com suas ações 

                                                 
1 Termo utilizado por Reale em:  REALE, G. ANTISERI, D., 1990, p. 162. 
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estejam em acordo com um ethos, que o oriente na complexa atividade 

política.  

Porém, é em Aristóteles que a questão do bem comum se torna uma 

característ ica fundante do pensamento político. Nesse pensador vem à tona a 

necessidade uma política como ação humana, que se apresenta como a própria 

atividade que dá sentido ao cuidar da cidade. Pois, é compreendido como o 

cidadão habitante da polis ,  que o zoon politikon  pode opinar e reunindo-se 

livremente na ágora ,  junto a seus pares, discutindo e deliberando acerca das 

leis e das estruturas da sociedade, cujo fim último é a felicidade 

(eudaimonia).  

Pertencer à comunidade da cidade-estado não era,  portanto,  
algo de pouca monta,  mas um privilégio guardado com zelo,  
cuidadosamente vigiado por meio de registros escri tos  
conferidos com rigor .  Como já ressaltava o fi lósofo grego 
Aristóteles,  fora da cidade-estado não havia  indivíduos plenos 
e l ivres,  com direitos e garantias sobre sua pessoa e seus bens.  
Pertencer à comunidade era part icipar de todo um ciclo 
próprio da vida cotidiana, com seus ri tos,  costumes, regras ,  
fest ividades, crenças e  relações pessoais (2003, p.35).  

 

Desse modo, a felicidade consiste em aperfeiçoar-se a cada dia da sua 

vida na atividade que o diferencia de todas as outras coisas e que lhe dá 

visibil idade em um mundo comum, ou seja,  a at ividade da razão. 

Muito embora a termo cidadania seja um conceito cunhado da 

modernidade, a ideia de cidadania está, pela noção de cidadão e pela 

terminologia, intimamente ligada com a cultura dos antigos romanos. Pois,  

mesmo considerando que as comunidades cidadãs formam-se de modos 

distintos e não existindo por tanto um princípio universal capaz de designar a 

cidadania; tal palavra, no contexto romano, tem seu significado atrelado à 

derivação da palavra latina ciuis – ser humano livre ,  que gerou ciuitas que se 

refere à cidade, estado, cidadania. Nesse sentido, podemos aceitar como 

centro etimológico da cidadania romana a noção de liberdade.  
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Conforme já anunciado, a formação da cidadania romana caminhou de 

maneira simultânea com a constituição histórica e cultural daquele povo, 

sendo fortemente influenciada pelos povos etruscos que dominavam Roma. Os 

etruscos, inclusive,  estabeleceram as instituições e as formas de governo 

romanas até antes do progresso romano com o comércio exterior quando se 

tornou insustentável  a submissão. O modelo de sociedade etrusca é marcado 

pela ideia de uma nobreza, que formava o conselho de anciãos, e os demais 

membros da população, que via sua possibilidade de exercício cidadania ser 

negada em uma complexa sujeição à relação de pobreza e escravidão. 

Posteriormente,  esses dois grupos sociais foram chamados de patrícios e  

plebeus. Funari (2008) sintetiza a constituição cidadã romana da seguinte 

forma: 

Entre os romanos, os patrícios agrupavam-se em grandes 
famílias,  conhecidas como ‘gentes’,  unidas pela convicção de  
descender de antepassados comuns.  Os patrícios formavam 
uma oligarquia  de proprietários rurais e mantinham o 
monopólio dos cargos públicos e mesmo dos rel igiosos. Eram, 
assim, os únicos cidadãos de pleno direito [ . . .]  O restante da 
população romana era  formada por subalternos excluídos da 
cidadania.  Pouco a pouco, foram adquirindo um nome próprio,  
‘povo’ (populus) .  [ . . .]  a história romana pode ser vista como 
uma luta pelos direi tos sociais e pela cidadania entre aqueles 
que t inham direitos civis plenos e os  demais  grupos. (p.50)  

 

Dado o crescimento da população e da cidade de romana e com a 

instauração da República (século V e IV a. C.) alguns membros da plebe 

urbana conseguiram acumular alguns bens e se viram sem a possibilidade de 

gozarem dos mesmos direitos dos patrícios2,  tem então início à luta pela 

extensão dos direitos civis. A partir  da República quando os romanos passam 

a travar conflitos com outras cidades, a necessidade da participação da plebe 

no exército romano torna-se cada vez mais intensa, especialmente para a 

proteção da cidade. Com isso, a plebe ganha força de barganha e ameaça 

                                                 
2 Possuíam nobreza de sangue. 
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abandonar a defesa da cidade caso os patrícios não lhes concedessem os 

direitos civis.  

Guarinello (2008),  assim descreve tal situação, 

O últ imo século da República Romana foi  convulsionado, de 
guerra civil  quase que permanente. Um de seus ingredientes  
mais importantes foi  a mudança introduzida no recrutamento 
mili tar .  A part ir  do século II a.  C. o exército tornou-se uma 
força mercenária,  composta por cidadãos de poucos recursos  
que viam, nas  vitórias dos generais que os comandavam, a  
possibil idade de obter terras e r iquezas no final  das  
campanhas. Outro elemento foi  a chamada Guerra dos Sócios  
[ . . .]  [que concedeu] cidadania romana a todos os cidadãos das  
cidades da Itál ia.   

 

É exatamente nesse contexto, em 494 a. C., que os plebeus vão obter o  

direito da insti tuição de um Tribunal próprio, é de tal tribunal que se deriva 

aquilo que hoje chamamos de plebiscito. Tal medida faz surgir uma nova 

constituição, que punha em xeque, de maneira pontual,  uma ordem social  

romana fundamentada nos vínculos de sangue, em um confronto entre os  

senadores (patrícios) e a plebe (especialmente a plebe urbana). Nessa 

proporção, o conceito de plebe como grupo passa a existir por via do embate 

contra os privilégios dos patrícios.  

Porém, no período que se segue, século I a.C., os confli tos de interesses 

fazem culminar guerras civis, até que o principado augustiano inaugura uma 

nova era para a cidadania que “ao mesmo tempo em que permanecia como 

fonte de privilégios,  [ . . .]  ligava-se a vínculos pessoais e não mais públicos.” 

(Guarinello, 2008, p.  44). O ser cidadão tornou-se um status a ser concedido e 

que foi perdendo sua importância ao disseminar-se a quase todos os 

habitantes do império. Ser cidadão, nessa conjuntura, equivale a ser súdito e 

novamente instaura-se certa descentralização do poder que se distribui até o  

século III quando a monarquia cada vez mais absoluta reassume o poder.  

Resta à cidadania apenas ser um lócus de reivindicação por direitos, que,  
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como ressaltamos até então,  não se coadunam com a invenção da política nem 

em sua vertente grega e tampouco romana.  

Já na Idade Média, com o declínio do Império Romano, as estruturas 

sociais são submetidas a grandes alterações. Neste período, destaca-se a 

hierarquização das classes sociais nas quais o clero, a nobreza e os servos se 

destacam. Estamos diante de uma estrutura social fortemente caracterizada 

pela vinculação dos estamentos inferiores com o estamento superior. Desse 

modo, a ideia de cidadão, ou seja, um sujeito que participa do destino da 

cidade, que tem parte na gerência do bem público se transforma apenas em um 

membro do seu estamento, pondo novamente em suspenso à cidadania.  

Funda-se então um modo de relação “política”, na qual, no governo está  

centrado nas mãos da Igreja Católica, que domina o cenário político-religioso 

no medievo. Com a ascensão do cristianismo no período medieval, temos uma 

clara ampliação daquilo que chamamos de esfera privada, de modo que, 

poucos têm acesso a um espaço de publicidade onde deve haver um interesse 

por aquilo que é próprio ao cidadão, ou seja, o bem comum. A Igreja Católica 

aparece como um substituto capaz de delegar a cidadania (status) que outrora 

era fruto de sua ação pela polis .  Já aqui,  apresenta-se a característica de uma 

delegação de poderes, na qual cada “cidadão” deve cuidar dos seus afazeres,  

confiando a outrem a responsabilidade de governar, surge então um modo de 

governo que se dedica a administração em nível social.  

Dado o caráter de estruturas sociais extremamente hierarquizadas resta  

uma conseguinte erosão da cidadania. O homem medieval , ou era vassalo, ou 

servo, ou suserano; jamais foi  cidadão. (PINSKY, 2008, p 10).  

2.1  REVOLUÇÕES MODERNAS E A CIDADANIA 

Um espaço privilegiado de ascensão da cidadania é o período marcado 

pelas revoluções, pois, é nesse momento que se solidifica por meio de lutas a 

Declaração dos Direitos Humanos,  especialmente nos Estados Unidos e na 
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Revolução Francesa. As grandes revoluções americana (1776) e francesa 

(1789) fornecem um elemento fundamental para a constituição do ser cidadão 

ao rescindir com um pressuposto legitimidade fundado apenas das atribuições 

dos súditos, e passam a estruturá-lo a partir dos direitos do indivíduo.  A 

partir de então se iniciou uma verdadeira luta para que o “conceito de 

cidadania” pudesse sair da abstração e chegar a todas as pessoas; dentre elas,  

mulheres, crianças, minorias étnicas, sexuais.. .  Nesse sentido, não seria fora 

de propósito a afirmação de que, na sua acepção moderna se comparado a 

acepção medieval , o significado da cidadania está unido ao exercício da 

democracia.  

Marco Mondaini (2008), em um artigo intitulado “o respeito aos 

direitos dos indivíduos”, discute a questão da cidadania e apresenta de 

maneira singular a mudança ocorrida entre as concepções a respeito da visão 

de mundo no período medieval e na modernidade, ao afirmar que,   

 

Não foram poucas as inovações radicais  advindas com a 
entrada na Idade Moderna. Acompanhando a transição do 
feudalismo ao capital ismo na Europa centro-ocidental ,  uma 
nova visão de mundo se impôs de forma progressiva. Os 
processos de secularização, racionalização e individualização 
foram jogando por terra o tradicionalismo embutido na milenar  
percepção teológica das coisas,  al imentada pela Igreja 
Católica Romana. A part ir  de então, a legit imidade perdeu 
força. A “crí t ica dos rel igiosos” da Reforma e a “crí t ica  
externa dos cientistas” do Renascimento inviabil izaram a 
continuidade absoluta de uma maneira  transcendente de 
compreender a história.  O homem passou a  não apenas traçar  
seu destino, mas também a ter  total capacidade de explicá-lo. 
(p.  32)  

 

 Ao compreendermos a Revolução Francesa como fundadora dos direitos 

civis nos faz lembrar, de modo obrigatório, a que o século XVIII é marcado 

pela ideia iluminista e pela busca da racionalidade, tendo como expoentes 

Voltaire, Montesquieu, Kant, Holbach, Diderot,  D’Alembert,  Goethe,  

Rousseau, Mozart  e Beethoven.. .  Sem esquecer a significativa contribuição de 

Newton (1642-1727), ao lançar um olhar que pretendia de modo racional 
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(físico/matemático) explicar e comprovar os fenômenos da natureza.  A part ir  

de Newton o fato, a indução e a análise passam a ser parceiros fundamentais 

da razão, diferentemente ao século XVII quando apenas o raciocínio dedutivo 

e a geometria eram capazes de dizer o que era verdadeiro.  

 Em um livro intitulado “Ensaio Sobre os Elementos de Filosofia”,  

D’Alembert expressa às mudanças que seu tempo tem sofrido e que 

caracterizam o seu século em separado aos demais. Para D’Alembert (1950),  

Quando observamos atentamente o século em que vivemos,  
quando temos presentes os acontecimentos que se  
desenrolaram sob nossos olhos, os costumes que perseguimos,  
as obras que produzimos e até as conversas que mantemos, não 
será difíci l constatarmos que houve uma notável mudança em 
nossas ideias,  mudança que,  devido a sua rapidez, promete,  
todavia outra maior para o futuro .  (p. 17) 

 

 Em contrapartida a um mundo fundado em verdades reveladas atrelado a 

uma ideia padronizadora, construiu-se outro cujo princípio está assentado na 

universalidade, na individualidade e na autonomia. As consequências da 

ousadia,  necessária para as descobertas que se baseavam apenas na capacidade 

da criatividade humana provocou certa inquietação em uma parte dessa 

sociedade, que tinha suas ideias estritamente ligadas à aceitação do 

sofrimento e do desígnio divino como forma de garantir sua presença no reino 

celeste. Apenas habitar a cidade não é mais suficiente para o homem moderno 

considerar-se um cidadão. O seu tempo exige que ele tenha direitos e seja 

reconhecido. 

 A Revolução Americana foi pioneira na formulação dos direitos 

humanos, dando privilégio ao seu povo uma nação se aspira na independência 

e nos princípios da cidadania. Ou seja, toma como valor máximo para o 

Estado a preservação das liberdades de cada individuo que é tomado agora 

como sujeito polí tico. Tal formulação está explicita na declaração de 
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independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson e endossada 

pelas 13 colônias bri tânicas.   

Consideramos estas verdades como evidentes por si  mesmas,  
que todos os homens foram criados iguais,  foram dotados pelo 
Criador de certos direi tos inalienáveis,  que entre estes estão a 
vida, a  l iberdade e a busca da fel icidade. Que a fim de 
assegurar esses direi tos,  governos são insti tuídos entre os  
homens,  derivando seus justos poderes do consentimento dos 
governados;  que, sempre que qualquer forma de governo se  
torne destrutiva de tais f ins,  cabe ao povo o direito de al terá-
la ou aboli-la e insti tuir  novo governo, baseando-o em tais 
princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe 
pareça mais  conveniente para realizar-lhe a segurança e a  
fel icidade. (1776)  

  

É importante pontuar que a cidadania americana, ainda que aparente 

alta medida de generosidade, na prática não considerava os índios, os 

escravos negros e as mulheres. Como afirma Howard Zinn (1995 p. 73) “os 

indígenas continuavam excluídos, os escravos continuavam escravos e as 

mulheres continuavam sem direitos políticos nem civis.”.  Em relação às 

mulheres o mesmo Zinn (p.73) afirma que, “eram politicamente invisíveis.  

Embora necessidades práticas dessem as mulheres certa autoridade no lar, na 

fazenda ou em ocupações como parteira, elas eram simplesmente ignoradas 

em qualquer consideração dos direitos políticos, qualquer noção de igualdade 

civil .” Apenas com as emendas constitucionais 13ª  acaba a escravidão e 14ª  

todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos EUA são cidadãos. Muito 

embora tal emenda tenha sido promulgada, segundo Singer (2003, p. 206),  

apenas em 1960 após árduas lutas e não pouca violência o direi to dos negros 

passa a ser efetivamente respeitado. 

2.2 RICHARD SENNETT E O FIM DA CULTURA PÚBLICA 

 

Sennett em sua obra O Declínio do Homem Público: as t iranias da 

intimidade faz  uma análise daquilo que chama de “ideologia da intimidade”,  
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objetivando demonstrar as modificações forjadas entre as esferas pública e 

privada, no que tange ao esvaziamento de sentido de uma vida pública. O que 

tal “ideologia da intimidade” postula é que modernamente o indivíduo foi  

sendo levado a uma experiência solipcista, de investimento voltado para sua 

emoção, para seu desejo, em detrimento de um interesse pela vida pública,  

que seria deixada a cargo de “personalidades” eleitas e imbuídas de um desejo 

e capacidade de esvaziar o interesse dos cidadãos pela ação política,  

promovendo uma verdadeira apatia por questões do interesse comum, público.  

Conforme Pereira (2008, p.  116),  

“ideologia da intimidade” [ . . .]  se consti tui  como uma t irania  
que se caracteriza  pela imposição de um sistema 
unidimensional de interpretação, um padrão único para 
enfrentamento da realidade, ao qual Sennett  dá o nome de 
psicologismo.  

 

Sennett  não dirige seu olhar para a ideia grega de público e privado, 

mas busca no Antigo Regime, modelo político que marcou a Europa na Idade 

Moderna (sec.  XVIII), e que se caracterizou pelo absolutismo e pelo 

capitalismo frente à necessidade de adequação das cidades ao crescimento 

promovido pelo comércio e o consequente crescimento irrefreável das cidades 

por conta da entrada dos imigrantes. Neste cenário, a ideia de indivíduo toma 

uma nova conotação que se funda na modernidade e difere radicalmente da 

ideia grega. Na modernidade, a ideia de individuação é marcada por uma 

adequação, submissão da identidade do Ser a um princípio universal. Em 

outras palavras, modernamente, o sujeito renuncia a uma parte de si e se 

submete a uma lei (comportamento), ao passo que o público na Grécia é  

definido pela isonomia  e pela isogonia ,  ou seja, a não adequação às leis  

externas à cidade e à deliberação dos cidadãos e o direito de qualquer cidadão 

de expor em público seus interesses e suas opiniões para o debate com os 

demais.  
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Fundado nesse paradoxo da igualdade e da distinção, o mundo público 

não destrói  a individualidade, ao contrário, favorece-a. A questão para 

Sennett é que, em um mundo contemporâneo marcado pelo narcisismo, o que 

se destaca é uma, 

[ . . .]  preocupação consigo mesmo que impede alguém de 
entender aquilo que é não inerente ao domínio do eu e da 
autogratif icação e aquilo que não lhe é inerente.  Assim, o 
narcisismo é uma obsessão com “aquilo que esta pessoa, este 
acontecimento significam para mim”. (SENNETT, 1988, p.21)  

 

O que se nota com o que Sennett chama de psicologismo  é uma 

ampliação da preocupação com as questões que se relacionam ao “Eu”, ao 

passo que as relações com pessoas que não conhecemos, ou seja, as relações 

sociais chegam ao fim. Em uma “sociedade” estruturada por esse tipo de 

relação, “o que torna uma ação autêntica é a personalidade daqueles que nela 

se engajam, e não a ação em si mesma” (op. cit.  p.25), desse modo, morre o 

homem público e sobressaem as relações util itárias num espaço contingente 

que se estabelece à custa do movimento, da fluidez que não permite que o 

indivíduo se libere do isolamento e as emoções particulares, fica acima do 

cuidar do outro.  

O termo isolamento em Sennett é empregado em três sentidos e por 

meio de analogias.  Na primeira delas, aquele autor afirma que “os habitantes 

ou trabalhadores de uma estrutura urbana de alta densidade são inibidos ao 

sentirem qualquer relacionamento com o meio no qual está colocada essa 

estrutura”. Na Segunda, ele diz que “assim como alguém pode se isolar em um 

automóvel part icular para ter a l iberdade de movimento, também deixa de 

acreditar que o que circunda tenha qualquer significado além de ser um meio 

para chegar à finalidade da própria locomoção.”. Por fim, no terceiro sentido, 

que podemos tomar como “mais brutal” é “um isolamento produzido 

diretamente pela nossa visibilidade para os outros”. É justamente o terceiro 
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emprego do isolamento sennetiano que nos faz pensar na decadência do 

espaço público e da consequente indiferença da maioria com aquilo que é “de 

todos”. Um espaço de desconfiança e de mutua vigilância parece, por tanto,  

ser o grande promotor de certa diminuição da sociabil idade. Nesse caso,  

sobressaí apenas o silêncio, que aparece como uma maneira de proteção 

diante de um paradoxo de visibilidade inevitável , pois que,  as pessoas estão 

maneira hostil  cada dia mais tendo sua privacidade divulgada, o que 

Schwartzenberg (1978) chama de "espetacularização da personalidade".  

 Sennett (op.cit.  p.25) assinala que o problema público pode ser 

localizado justamente no fato de que “os seres humanos precisam manter uma 

certa distância da observação intima por parte do outro para pode se sentirem 

sociáveis.” Ou seja, “aumentem o contato intimo e diminuirão a 

sociabilidade”. É pensando nisso que enxergamos socialmente a constante 

busca pela satisfação do reconhecimento público efetivando-se por meio do 

possuir coisas, do frequentar lugares l imitados a poucos,  ser notado por 

“pessoas que interessam” demonstrando uma verdadeira cultura narcísica, na 

qual sobressai um modelo de subjetividade em que se silenciam as 

possibilidades de reinvenção do sujeito e do mundo.  

Podemos enxergar em Christopher Lasch uma definição de sociedade 

que em muito se aproxima daquilo que o Sennett está apresentando.  Para 

Lasch (1987), a nossa sociedade pode ser definida como uma cultura de 

“sobrevivência” que se constitui com um “mínimo eu” que impelido pelo 

medo do público, da burocracia impessoal,  do descompromisso social  e ético 

e da decadência dos próprios vínculos afetivos significativos, passam a buscar 

soluções no prazer e do consumo. Desse modo, o desejo individual se vê cada 

dia mais reforçado por uma cultura narcísica constituída sob uma ideologia da 

intimidade, na qual relacionamentos sociais de qualquer natureza são reais,  

críveis e autênticos quanto mais próximos estiverem das preocupações 

interiores psicológicas de cada pessoa, numa transmutação de categorias 
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políticas em categorias psicológicas em detrimento de uma cultura 

cosmopolita.  

O que chamamos de cultura cosmopolita se enlaça com a postura de 

alguém “que se movimenta despreocupadamente em meio à diversidade, que 

está à vontade em situações sem nenhum vínculo nem paralelo com aquilo que 

lhe é familiar.” (SENNETT, op. cit .  p.31) Ou seja, t rata-se de um estar como 

diferente em um espaço de igualdade de possibilidades, um lugar público.  

Sennett  não está afirmando a inexistência da civilização, mas aponta 

para uma corrupção da identificação do indivíduo com o espaço público. A 

constatação sennetiana se coadune com a firmação de Adorno (1991) na 

Dialética do esclarecimento ao afirmar que “incapacidade de identificação 

foi,  sem dúvida alguma, a principal condição psicológica para que algo como 

Auschwitz pudesse acontecer no meio de uma coletividade relativamente 

civil izada e inócua.”.  

A grande questão é que parecemos estar ainda envolvidos nessa mesma 

sociedade “civilizada e inócua”, na qual  alguns grupos de indivíduos lançam 

mão de diversos artifícios para cultivar a “inocuidade” e a indiferença pelo 

bem público ao passo que se apropriam dele negando a sua própria origem, 

fazendo proliferar um discurso contrário à sua prática.  Parece-nos que não é 

involuntariamente que atitudes patrimonialistas, clientelistas, sexistas,  

racistas ainda sejam acentuadas como algo normal,  um lugar comum. 

 

2.2.1 As tiranias da intimidade e as novas formas de cidadania 

  

 Diante do diagnóstico apresentado por Sennett, de uma tirania 

promovida pela ideologia da intimidade, somos impelidos ao questionamento 

de novas possibilidades de estima pelo espaço público, ou ao menos de uma 
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nova forma de entender esse mesmo espaço público. Será que podemos 

decretar a morte do homem público? 

Em uma visão um pouco mais esperançosa, podemos tomar alguns 

referenciais que são sugeridos como novas formas de publicidade. Para 

Bornheim (1996), por exemplo, a interrupção do trânsito, criando arriscadas  

arenas e provisórios espaços públicos, tem sido várias vezes praticadas por 

movimentos sociais e grupos de trabalhadores revoltosos, que tem o poder de 

demonstrar a uma prática reivindicatória e de resistência contra a reprodução 

da vida urbana contemporânea.   

Ao parar,  interromper a rotina das pessoas, se estaria postulando uma 

nova forma de cidadania? Se não uma manifestação cidadã, teríamos ao 

menos, a uma obrigada solidariedade mecânica com aqueles que protestam, 

transformando a ruptura da rotina num mecanismo de amplificação e de 

reforço automático da ação. Para Mafessoli  (2002) A espetacularização 

também aparece no corpo marginalizado, através de signos que, ao criarem 

diferenças, propõem novas sociabilidades, refazendo sentidos da interação 

cotidiana. Desse modo, o ser protagonista, e, ainda que por algumas horas,  

chamar a atenção da sociedade, da mídia, dos governantes, de outros 

(independentemente de quem sejam) cria fatos,  produz eventos,  transforma 

por algum tempo e em alguns lugares o teor hierárquico e excludente das 

relações sociais cotidianas.  

Porém, ao pensarmos a cidadania é importante focarmos a que tipo de 

cidadania estamos pensando. Para tanto,  retomamos a ideia de cidadania que 

nos é oferecida por Marshall (1967).  Para ele, os direitos são apresentados 

três categorias:  civis, políticos e sociais.  Os direitos civis relacionam-se aos 

direitos de liberdade individual, de livre associação etc. Os direitos políticos  

se ligam aos direitos de votar e ser votado. E os direitos sociais são aqueles 

relacionados às demandas como saúde, educação etc. Parece-nos que este  
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último tem sido dada uma superioridade em detrimento dos civis e políticos.  

A cidadania torna-se então não um exercício de homens livres mas uma 

constante luta pela cidadania social. Ora,  se lutamos por algo significa que tal  

coisa ainda nos é negada.  

No Brasil ,  diferentemente da Inglaterra de Marshall, a cidadania se deu 

de modo diferente dando ênfase a sua vertente social. Segundo Carvalho 

(2002, p.  12),  

[…] houve no Brasil  pelo menos duas diferenças importantes.  
A primeira refere-se à maior ênfase em um dos direitos,  o  
social ,  em relação aos outros.  A segunda refere-se à al teração 
na sequência em que os direi tos foram adquiridos:  entre nós o 
social  precedeu os outros.  

 

A precedência do social, como veremos de modo mais preciso no tópico 

“direito à cidadania e a cidadania de fato”, provocou uma lacuna até hoje não 

preenchida. Trata-se da não construção de um estado-nação. Ou seja, a 

construção da cidadania está diretamente ligada com a relação das pessoas 

com o Estado e com a nação. As pessoas se tornavam cidadãs à medida que 

passavam a se sentir  parte de uma nação e de um Estado e não apenas pelo 

simples assinar de um documento ou pela participação em reivindicações  

localizadas nas quais, por vezes, as pessoas que reivindicam sem sabem 

concretamente por que o fazem. 

Desse modo, Mafessoli preocupa-se com um modelo de cidadania que 

aparece sob a via das tribos urbanas e que se apresentam de modo localizado e 

não na relação que formaria um estado republicano como pretendera a política 

nos seus ideais modernos.  A questão é que Mafessoli nos pede que olhemos 

para as possibil idades que o mundo das tribos e o mundo virtual nos traz.  

Porém, há uma série de aspectos da vida do sujeito que precisam de ênfase no 

conjunto, na continuidade da subjetividade inserida em um mundo objetivo. 

Ou seja, podemos ser flexíveis com relação à ação pública,  porém, o traçar 
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metas faz parte do processo de sucesso em qualquer empreendimento,  seja ele 

de que natureza for.  A crítica que fazemos ao Mafessoli é a de que podemos 

frequentar várias tribos, mas em algum momento é imperativa a afirmação de 

um referencial ou de vários referenciais comuns, que nos possibil itam 

unidade. 

Desse modo, não nos parece fora de propósito entender que a 

construção dos direi tos da cidadania é um processo que não se encerra, mas 

que deve permanecer engendrado na dinâmica da sociedade que apresenta 

sempre novos tipos de demandas e que não podem ser respondidas 

localizadamente, sob o risco da ratificação do declínio e consequente morte 

do homem público.  

 

2.2 HANNAH ARENDT E A POLÍTICA COMO CONDIÇÃO HUMANA 

 No intento de compreendermos aquilo que chamamos de política, a  

reflexão trazida a nós por uma pensadora e cientista polít ica como a Hannah 

Arendt, nos é de grande significância, pois, praticamente toda a obra daquela 

pensadora vai versar sobre a questão da constituição do conceito de política.  

Para Arendt (2001),   

A pólis ( . . .)  não é a cidade-estado no seu lugar f ísico;  é a 
organização das pessoas à medida que surgem o atuar e  o falar 
juntos,  e seu verdadeiro espaço está entre as pessoas vivendo 
juntas para esse propósito,  não importando onde estejam (. . .)  é  
o espaço da aparição no sentido mais amplo da palavra, ou  
seja,  o espaço em que eu apareço para  os outros à medida que 
os outros aparecem para mim, em que o homem (. . .)  faz a sua 
aparição explici tamente. 

 

A obra arendtiana pode ser caracterizada muito mais filosófica política 

do que historiográfica ainda que a história se faça presente de modo crucial , 

inclusive no recuperar de experiências esquecidas, que lhe permitiram 
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enxergar a necessidade da pluralidade humana atrelada à liberdade como 

condição para a polít ica.  

Revisitando historicamente as experiências Greco-romanas, Arendt põe 

em relevo não apenas a questão etimológica da política,  mas “evoca as 

experiências da comunidade que pela primeira vez descobriu a essência e 

esfera do político” (ARENDT, 2009. p. 201). Pontualmente,  em sua obra A 

Condição Humana,  aquela autora, inspirada no conceito de vita activa  de 

Aristóteles destaca três como principais atividades humanas.  O labor,  a obra e 

a ação3 e três condições humanas: a vida, o pertencer-ao-mundo ou a 

mundanidade, a pluralidade. Que se relacionam com as atividades. Arendt 

aponta um privilégio da ação e forja uma crítica à era moderna e a grande 

valorização que se deu ao trabalho causando um enorme prejuízo às outras 

atividades.  O que aquela pensadora pretende é trazer a tona o que seria um 

verdadeiro espaço público, plural e autônomo, de deliberação e de iniciativa.  

Por isso, ela aponta ainda para a existência de três esferas nas quais se 

desenvolve a vida humana. Sendo elas:  a esfera privada, a esfera pública e a 

esfera do social . A esfera privada se caracteriza por seu acento nas questões 

que são próprias à manutenção da vida,  em outras palavras,  conforme já está 

implícito no próprio termo, significa estar privado da participação em uma 

realidade onde o sujeito possa ser visto e ouvido por todos, ou seja, na esfera 

privada não existe a possibilidade da realização de algo que possa ser,  

sobremaneira, permanente – mais permanente que a própria vida.  Em suma, a 

privação se localiza na ausência de pares ,  pois,  na esfera privada o homem 

não se permite conhecer,  destarte é como se não existisse;  o que ele faz não 

tem relevância política por ser desprovido de interesse para os outros.  

                                                 
3 Sobre a tradução em português dos termos "labor" e "work", conferir: MAGALHÃES, Theresa Calvet de. "A 
categoria de trabalho [labor] em Hannah Arendt" disponível em: 
http://www.fafich.ufmg.br/~tcalvet/A%20Atividade%20Humanado%20do%20Trabalho%20em%20Hannah%20
Arendt.pdf  
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Para Arendt, na esfera pública,  um pressuposto sine qua non é o de que 

tudo o que vem a público possa ser visto e ouvido por todos,  é, portanto, um 

espaço de aparência.  Trata-se do poder aparecer, com sua palavra e com sua 

capacidade de ação num espaço público onde partilharemos ou disputaremos, 

com os outros pontos de vista, os diferentes sentidos do mundo, onde 

formaremos uma comunidade de sentidos (BRAYNER, 2008, p. 31), t rata-se 

de “um único mundo comum a todos nós”. A polis  grega, espaço comunitário  

da aparência, multiplicou as oportunidades dos homens se distinguirem ao 

revelarem aquilo que lhes é próprio, ou seja, “revelar em atos e palavras sua 

identidade singular e distinta” (ARENDT, 2001, p. 209); em resumo, podemos 

dizer que estar na esfera pública é equivalente a “estar na companhia de 

outros homens” (inter homines esse), com iguais possibilidades de fala, e 

assumindo a premissa de que o espaço público “não pode ser constituído 

apenas para uma geração e planejado somente para os que estão vivos:  deve 

transcender a duração da vida de homens mortais”.  (ARENDT, 2001, P. 64).  

A terceira esfera é a do social, nela Arendt indica o fato da promoção 

de uma equalização dos anseios, da normatização que determina sutilmente o 

modo como os indivíduos devem comportar-se, abolindo desse modo qualquer 

tipo de ação espontânea, de reação inusitada. Tal esfera se caracteriza pela 

hibridez que promove entre a esfera pública e privada, pois que,  nela aquilo 

que é próprio ao privado, como as relações familiares, a vida do indivíduo (à 

parte do mundo comum) é compelida a vir a público. De fato, situa-se aí o 

que Arendt (2001, p. 49) chama de crise da modernidade, que trás à tona o 

“individuo moderno  seus intermináveis conflitos e sua capacidade de sentir-se 

a vontade na sociedade ou de viver completamente fora dela”. Aquela autora  

sintetiza a hibridez que o social  provoca ao dizer que,  

[ . . .]  é a forma na qual  o fato da dependência  mútua em prol da 
subsistência,  e de nada mais,  adquire importância pública, e na  
qual as at ividades que dizem respeito à mera sobrevivência são 
admitidas em praça pública. (p.  56)  
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Desse modo, ocorre então o aparecimento do homem reduzido a animal 

laborans  que apenas trabalha para garantir a própria subsistência e a vida de 

suas famílias e está impedido de uma ação (action) .  O homem, no singular,  

para quem a “moderna descoberta da intimidade parece consti tuir uma fuga do 

mundo exterior como um todo para a subjetividade interior do indivíduo, 

subjetividade esta que antes fora abrigada e protegida pela esfera 

privada”(op. cit. ,  p.79)  

A dimensão de esfera pública na qual o home vai agir entre iguais 

pressupõe a busca por um referencial comum e todo homem é impelido a tal  

busca assim como é impelido à liberdade, pois é a ação como liberdade que 

permite a construção do espaço público. Entendo desse modo, nenhum ser  

humano pode se privar ou ser privado da part icipação no espaço público, sob 

a pena de não se realizar como ser humano. Para Arendt, ao “não se dá a 

conhecer, e por tanto é como se não existisse [ .. .]  O que quer que ele faça 

permanece sem importância ou consequência para os outros e o que tem 

importância para ele é desprovido de interesse para os outros” (op. cit . ,  p.  

68).  

Assim, o que está em pauta ao ponderarmos sobre a ação nos espaço 

público não é apenas o reconhecimento de direitos e deveres, mas uma 

manifestação do reconhecimento do outro como ser humano. Desse modo, 

pensar a cidadania toma proporções amplas que não se atem ao indivíduo em 

particular, mas pretende fornecer condições para que a condição humana da 

ação seja possível a todos os indivíduos, para que todos possam dar sentido à 

sua existência.  

A ação no espaço público é muitas vezes confundida com a compaixão e 

a fraternidade, porém esses sentimentos parecem não consti tuir um espaço 

verdadeiramente político, já que a solidariedade não representa o tomar a  

outrem como interlocutor político,  com o qual se pode compartilhar pelo 
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conflito (debate) o aparecimento de um mundo comum. É pontualmente como 

a emergência da questão social  que temos ingresso da fraternidade no mundo 

político justamente sob a configuração da solidariedade (leia-se geração de 

dependência) com os oprimidos.  

Arendt enfatiza que o esfriamento de uma república livre é quem 

promove esse tipo de sentimento e que ele só pôde se constituir quando a 

ousadia primitiva dos revolucionários se formarem: “Historicamente falando, 

a compaixão tornou-se a força motriz dos revolucionários apenas depois dos 

girondinos terem fracassado na produção de uma constituição e no 

estabelecimento de um governo republicano” (ARENDT, 1988. p.  65).   

No momento em que a compaixão entra no espaço público, a dimensão 

pública do convívio humano perde o seu sentido. Para Arendt, “a compaixão 

elimina a distância, o espaço material entre os homens, onde se localizam os 

eventos políticos e todo o universo das relações humanas,  ela é,  do ponto de 

vista político,  irrelevante e sem consequências.” (ARENDT, 1988. p. 68). 

Assim, nos vemos diante de um “humanitarismo da fraternidade” que 

concerne na constituição do mundo moderno, e que provoca a citada “a 

necessidade invadiu o domínio público,  único domínio em que os homens 

podem ser verdadeiramente livres” (op. cit.  p. 90).  

Os “princípios originariamente polít icos” das revoluções modernas 

foram traduzidos nos termos de “valores sociais”, relativos ao bem-estar  

individual da população. Assim, o princípio fundamental da instauração da 

liberdade pública converteu-se na formulação de direitos que garantissem a 

igualdade social , cujo sentido é a plena satisfação da necessidade.  

Na contramão dessa perspectiva, é imprescindível destacar a distinção 

entre a ideia de l ibertação e a de liberdade pública, apontada por Arendt em 

Da Revolução  (1988),  para que se evite “confundir direitos civis com 

liberdade política, ou a comparar essas preliminares do governo civilizado 

com a própria essência de uma república livre” (ARENDT, 1988. p. 269). A 

libertação é, certamente, condição para a instauração da liberdade, no que se 
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refere à garantia das liberdades civis: do direito de ir  e vir,  do direito à vida,  

do direito à propriedade e da liberdade de opinião. Contudo, não se constitui  

como condição suficiente para o advento da liberdade na esfera pública. Para 

Arendt, “liberdade política ou significa ‘part icipar do governo’ ou não 

significa nada” (p.  175).  

Ainda tarefa de pensar uma ação pública contemporaneamente apareça 

muito mais no campo do “dever-ser”, podemos encontrar em Arendt o 

elemento de crença em um “milagre”, quem em nada tem a ver com elementos 

teológicos, mas trata-se da capacidade de fazer surgir à novidade que é, 

segundo aquela pensadora, próprio ao humano. O milagre que vem à baila  

fornece ao pensamento arendtiano uma característ ica de esperança. Assim, é 

possível considerar que, para Arendt, existem possibil idades de impedir a 

ruína do mundo, o desaparecimento da coisa polí tica, ainda que tal coisa não 

seja fácil ela se torna possível quando o homem consegue esboçar uma ação e 

essa ação porta “em si a semente da ilimitação, pois basta um ato e, às vezes,  

uma palavra para mudar todo o conjunto”.  As ações e palavras são marcadas 

pela imprevisibilidade;  após manifesta não é possível  prever por completo o 

poder de sua intervenção. 

Eis que justamente esse espaço de aparência do imprevisível, de 

respeito à pluralidade e a individualidade é a cada dia sufocado pela 

padronização e pela conduta ditada pela sociedade. 

2.2.1 Educação para a natalidade e educação para a cidadania 

 

 Arendt encontra na educação uma dos elementos de grande importância 

para a manutenção do mundo e até para fazer surgir novas ações no mundo 

(ainda que as ações não surjam no momento educacional).   Para tanto, a 

educação deve está filiada ao compromisso do cuidado com o mundo (amor 
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mundi), que consiste em responsabil izar-se pelo que existe e ocupar-se de 

fazer crescer a herança recebida por cada ser que chega ao mundo. 

 A postura conservadora de Hannah Arendt não está vinculada a uma 

ótica de manutenção por puro conservadorismo, ou funcionalismo, mas para 

ter uma garantia de que cada humano pode lançar mão de algo que não é 

apenas seu, é um bem comum que não o faz renunciar sua singularidade, mas 

o projeta como singular em um espaço plural .  

 Para pensar a educação Arendt propõe a condição humana da 

natalidade.  Tal condição humana é uma das categorias arendtiana que mais 

chamam a atenção e que se atrelam à questão da educação, que no dizer da 

própria Arendt, é a condição humana inteiramente l igada à educação; “a 

essência da educação é a natalidade” (2009, p.  223). É com tal categoria que 

Arendt pretende dissociar o processo educativo da visão limitadora de 

formação técnica e unificadora da modernidade ao não considerar que no 

nascimento de cada homem essa possibilidade de início de algo inédito é  

reafirmada, pois em cada caso vem ao mundo já existente alguma coisa nova 

que continuará a existir depois da morte de cada indivíduo. 

 Na natalidade, o sentido do educar é abrigar as crianças,  que nascem 

para o mundo, mas ainda não o conhecem. Cuidando dos "recém-chegados" 

para eles que tomem para si no a responsabilidade de renovar esse lugar que 

receberam como herança. Para tanto, é preciso familiarizá-los com o mundo 

para que possam apreciá-lo a tal ponto que percebam que vale a pena 

"apostar" nele e se empenhar em sua transformação. 

 Destarte, temos um panorama que se não se apresenta favorável a uma 

inércia no campo da cidadania.  Já que os cidadãos não são meros 

espectadores,  mas atores polít icos e responsáveis diretos pelo espaço público.  

Também não se trata da proposição de uma despolitização estatal, mas de uma 

ampliação de um campo político eivado por debates e conflitos.  



46 
 

 Nesse sentido, a educação para cidadania é proposta não apenas sob o 

viés social, ou seja, de luta e promoção de “acesso dos indivíduos aos bens e 

serviços de uma sociedade moderna”, mas de responsabil idade e pertença do 

indivíduo para com o espaço de pluralidade inexistente.   

Porém, ainda assim, a ideia de educar para cidadania entra em um ciclo 

redundante no qual a cidadania é aquela prática dirigida contra certo estado 

de coisas que permitirá a seus praticantes se tornarem o que eles já deveriam 

ser, cidadãos.  (BRAYNER, 2001).  

 

2.3 A MUDANÇA ESTRUTURAL DA ESFERA PÚBLICA E A 
CONFIANÇA NA AÇÃO COMUNICATIVA EM HABERMAS 

 

As categorias de público e de privado em Habermas têm também sua 

base nas experiências gregas e romanas, porém ele considera o projeto da 

modernidade conferindo à opinião pública a função de legit imar o domínio 

político através do que ele chama de razão comunicativa, sustentada nos 

princípios de um consenso. É justamente esse consenso habermasiano que 

nutre alguma esperança de revitalização de uma esfera pública, entendida 

como um espaço mínimo de expressão humana. 

Uma questão poderia ser cogitada do ponto de vista ético,  arguindo 

como pode uma multiplicidade de vozes, que se intercomunicam em uma 

determinada comunidade, manterem um respeito à individualidade presente 

em cada sujeito e ao mesmo tempo legitimarem um “bom” (agathós) para a 

comunidade. Habermas responde a essa pergunta ao dizer, em outras palavras,  

que a verdade só pode ocorrer quando existe “coerência possível dos 

múltiplos fragmentos teóricos da experiência que torna possível o consenso 

entre os sujeitos capazes de pensar e de agir”. (PIZZI,  1994). Desse modo, 
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não é fora de propósito considerar que o conceito de público não se localiza 

apenas em uma democracia, mas é uma expressão comum (consenso) de 

pessoas com capacidade de pensar e agir.  

Conforme Habermas (2003, p. 17), a esfera pública se desenvolve como 

uma prática comum aos cidadãos livres (koiné) e está radicalmente separada 

da esfera do oikos  (casa),  esfera privada, que é particular a cada individuo 

(idia).  Participam dessa esfera, em sua origem grega apenas aqueles que 

superaram as suas preocupações de manutenção da vida. Porém, Habermas 

assinala que com o surgimento do Estado Moderno, a experiência de esfera 

pública entra em um processo de decadência, por sua acelerada ampliação. 

Segundo Habermas (2003, p. 17):  

Enquanto a sua esfera se amplia cada vez mais  
grandiosamente, a sua função passa a ter  cada vez menos 
força. Mesmo assim, a esfera pública continua sendo, sempre 
ainda, um princípio organizacional do nosso ordenamento 
polí t ico. 

 

Para Habermas, a Teoria da Modernidade está atrelada à própria ideia 

de ação comunicativa .  Ao associar a subjetividade, interna,  "do mundo 

vivido", à perspectiva objetividade, atrelada ainda à recuperação de um 

conceito de racionalidade dialógica a Teoria da Modernidade, objetiva dar 

uma resposta a respeito do que é a sociedade ocidental, identificando seus 

problemas e buscando soluções para ela. Destarte, a modernidade passa a 

existir  numa perspectiva de evolução, que dirige sua atenção para a 

reconstrução de alguns fundamentos da vida cívica que foram desestruturados 

com as crises de formação da sociedade no decorrer do tempo. (FREITAG, 

1993, p. 24). E, desse modo, aquele autor dá à modernidade a nuança de 

confiança em um projeto ainda inconcluso. 

Habermas, em um artigo publicado pela Folha de S. Paulo 

(13/ago/2006) faz uma análise do modo como os meios de comunicação 
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produzem uma pré-seleção daquilo que deve ser considerado pelos cidadãos, e 

assinala que, desse modo, o que resta é apenas um público anônimo e disperso 

que quando pensa estar exercendo uma atividade polít ica, está navegando em 

questões criticamente filtradas e com interesses individuais bem definidos.  

Direcionando-nos para o campo da educação, podemos enxergar uma 

aditiva responsabil idade, se a considerarmos como fornecedora de elementos 

e oportunidade de exercício de pensamento. Não um pensamento solipcista,  

mas um pensamento que promove ação de indivíduos,  o que poderia ser um 

anúncio de respeitabilidade do espaço comum que não se dá em detrimento do 

espaço individual, privado. Nesse ponto, poderíamos vislumbrar certa unidade 

entre o pensamento de Habermas e o de Arendt, pois para ambos no momento 

em que há a negação da liberdade individual promove-se uma dominação 

total itária,  na qual  é negada qualquer possibilidade de respeito à pluralidade.  

Porém, ainda que queiramos dar uma nuança mais esperançosa ao 

presente trabalho e à ideia de uma suposta missão de revital ização da esfera 

pública por meio da educação, Neidson Rodrigues (2001) aponta para uma 

questão complicadora, a desintegração das unidades educativas. Para ele,   

[ . . .]cada vez mais as pessoas apenas vivem fisicamente 
próximas, sem qualquer unidade de projetos sociais,  de 
princípios ét icos, de trabalho, de dever,  de relações. As 
cidades, por sua vez,  se transformaram em simples  
aglomerações populacionais e não são formas de organização 
humanitária da vida coletiva.  

 

Se tomarmos como verdadeira a análise de Rodrigues, não seria fora de 

propósito, assim como Arendt (2009), afirmar que estamos diante de uma 

crise paradoxal, a de estarmos impedidos e sermos impedidores,  por 

incapacidade “reflexiva”,  de opinar sobre o nosso próprio destino. Nos 

encontramos como “terríveis marionetes com rostos de homem[...]  todas com 
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o mesmo comportamento do cão de Pavlov, todas reagindo com perfeita 

previsibilidade”  (ARENDT, 2006, p.  506) 

Neste sentido, Habermas fala sobre um aumento  positivo  do  

igualitarismo promovido pela mídia em especial pelo advento da internet.  

Para aquele autor, a internet  “acelerou  o  iconic  turn,  virada da palavra 

para a  imagem” (HABERMAS, 2006. Entrevista) pois agora não mais é 

necessário que a palavra seja utilizada na relação entre pessoas que tem a 

capacidade de travar um diálogo, antes porém, a expressão pública de uma 

idéia acaba tornando-se uma representação, e o público perde sua 

característ ica judicante e transforma-se em um  público assistente.  
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2.4 O DIREITO À CIDADANIA E A CIDADANIA DE FATO  

2.4.1 A constituição da cidadania no Brasil  

Na busca de uma leitura histórica do fenômeno da construção da 

cidadania no Brasil,  seguindo na trilha de Carvalho (2002), faremos uma 

abordagem da história da “cidadania brasileira” em quatro períodos que 

correspondem a diferentes momentos da cidadania.  Alguns apontam certo 

avanço e outros um agressivo retrocesso.  De 1500 a 1930 temos a chamada 

Cidadania Outorgada .  Já de 1930 até 1985 assumimos a cidadania regulada 

que entre os anos de 1964-1984, com o advento da ditadura militar, abre 

espaço para a cidadania regulada .  O quarto período vai de 1985 até os dias 

de hoje,  trata-se de Cidadania Ativa .  

Em cada período da história procuraremos evidenciar fatos que dão a 

característ ica da maneira como a cidadania se deu. Veremos que 

historicamente, na maioria das vezes, não tivemos uma cidadania que tinha 

como primado o bem comum, mas estava preocupada prioritariamente com 

interesses particulares e na manutenção de um discurso de inclusão, ordem e 

avanço. 

2.4.1.1 Cidadania Outorgada 

 

 A cidadania outorgada está intimamente l igada à maneira como o 

Brasil sofreu a sua colonização, e vai impactar diretamente no forjamento de 

uma cultura autoritária e privatista que incide nas nossas ações até os dias de 

hoje, ainda que o suposto objetivo final seja a consti tuição de uma 

democracia.  

O modelo de produção baseado na monocultura e em grandes latifúndios 

gerou uma sociedade muito desigual, na qual os senhores donos da terra eram 
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também dono de tudo mais que vivia sobre ela, inclusive de seus familiares,  

mulheres e crianças,  e claro de seus escravos.   

Desse modo, eram esses mesmos senhores que tinham garantidos 

direitos civis e políticos, portanto aqueles com direito de participar do espaço 

público, a forma de atuar nesse espaço foi fortemente influenciada pelo modo 

como esses senhores tratavam tudo e todos que estavam sobre seu domínio.  

Carvalho (2002. p.20), vai categoricamente afirmar que “não existia de 

verdade um poder que pudesse ser chamado de público, isto é,  que pudesse ser 

a garantia da igualdade de todos perante a lei , que pudesse ser a garantia dos 

direitos civis”.  

Não obstante houvesse a busca pela independência se manifestando em 

alguns momentos por meio de revoluções como a Inconfidência Mineira e a 

formação de Quilombos pelos escravos, não tivemos um espaço no qual todas 

as pessoas pudessem opinar e o debate público fosse as verdadeiras causa da 

legit imação das ações dos homens. Sobressaí  um modelo social ainda marcado 

pelo patriarcalismo no qual, alguns mandam e todos os demais obedecem.  

Devido a todo o contexto de manipulação apontado, a discrepância 

entre os que habitam esse país foi reforçada pelo processo de independência 

brasileira que se deu sem a participação popular, fei ta através do que 

Carvalho (2002, p.26) chama de processo de negociação entre a elite nacional,  

a coroa portuguesa sob a influência da Inglaterra.  

Contrariando outros países da América Latina no Brasil  a 
independência foi  pacífica.  O que houve foi  a negociação entre 
a el i te nacional,  a coroa portuguesa e a Inglaterra,  tendo como 
figura mediadora o Príncipe D. Pedro.  

 

Garantindo que a independência brasileira dar-se-ia sem conflitos a 

coroa portuguesa consegue amealhar uma boa quantia de indenização ao passo 

que a elite brasi leira garante a manutenção de seus privilégios. Resta ao povo, 
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lidar com uma sociedade autoritária e individualista.  Nessa sociedade, os 

direitos, contraditoriamente impostos pela constituição de 1824, como o de 

votar,  termina sendo negado por via de manipulação. 

Chauí (2010, p. 90) chama nossa atenção para a incidência de uma 

sociedade autoritária que se manifestou no Brasil colônia, mas que não para 

ali.  Para ela,  

[ . . .]  no l iberalismo vigora a ideia de que alguns são mais iguais  
do que outros.  As divisões sociais são naturalizadas em 
desigualdades postas como inferioridade natural  (no caso das 
mulheres,  dos trabalhadores,  negros, índios,  imigrantes,  
migrantes e idosos),  e as diferenças, também naturalizadas,  
tendem a aparecer como desvios da norma (no caso das  
diferenças étnicas e de gênero),  ora  como perversão ou 
monstruosidade (no caso dos homossexuais,  por exemplo) .  

 

Fundada nessa lógica naturalista, todas as formas de violência e 

total itarismo não se permitem ser percebidas como tal,  mas como apenas uma 

consequência inevitável .  

Para além dos direi tos polí ticos, podemos dizer que a independência 

avançou muito pouco, visto que a manutenção da escravidão é uma grande 

limitação à constituição dos direi tos civis. Carvalho (op. cit.  p.20) afirma 

que, “em todos os setores da sociedade havia escravos: A escravidão 

penetrava em todas as classes, em todos os lugares, em todos os desvãos da 

sociedade: a sociedade colonial  era escravista de alto a baixo”. 

A Monarquia Constitucional que se estabeleceu regulou direitos 

políticos a partir da constituição de 1824 que garantiam o direito de votar e  

ser votado a homens livres, com mais de 25 anos, cuja renda mínima fosse de 

100 mil-réis,  além disso,  era permitido que analfabeto votasse.  As eleições  

eram indiretas,  o que quer dizer que a população com direito a voto,  

chamados de votantes, indicavam os eleitores e esses sim votavam nos cargos 

eletivos.  
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Os critérios estabelecidos pela Constituição permitiam que quase todo 

homem adulto votasse, visto que a maioria da população trabalhadora ganhava 

mais de 100 mil réis por ano. No entanto, vários fatores contribuíam para que 

o ato de votar não constituísse ato de cidadania, e sim um ato de manipulação 

e submissão. 

Nas áreas rurais nas quais se concentrava a grande maioria da 

população, os eleitores estavam sob o domínio dos donos dos latifúndios. Nas 

cidades os eleitores, na sua maioria funcionários públicos, eram mantidos sob 

a influência da elite no poder local e regional.  

Ainda durante o Império, as eleições passaram a ser diretas, e o direito 

a ser eleitor foi restrito aos homens alfabetizados e com mais de 200 mil réis 

de renda. Isso restringiu de 90% para 20% a população masculina votante.  

Não podemos esquecer que nesse período houve manifestações 

populares que reivindicavam direitos, como a Revolta dos Cabanos em 

Pernambuco e Alagoas em 1832; a Balaiada, em 1838, no Maranhão; a 

Cabanagem na Província do Pará em 1835, a Revolução Farroupilha no sul do 

país em, mas que todas elas foram fortemente reprimidas pelo governo. 

A Primeira República (1889-1930), por sua vez, também, não provocou 

grandes mudanças.  Os direitos políticos permaneceram os mesmos. As 

práticas de manipulação do voto e do processo elei toral continuaram 

ocorrendo, agora sob o domínio dos coronéis.  

Nem mesmo a abolição da escravidão trouxe contribuições efetivas para 

a construção da cidadania, visto que, na prática, ela não colocou o negro em 

condição de igualdade com os demais homens livres. Os negros libertos não 

tiveram a possibilidade de tornarem-se trabalhadores assalariados, visto que 

esse espaço no mercado de trabalho foi ocupado fundamentalmente por 

imigrantes europeus.   
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Além disso, o movimento abolicionista, em grande parte, não se 

pautava pela ideia de liberdade como um direito inalienável, mas sim pelo 

medo das revoltas por parte da população escrava que já era numericamente 

igual a população l ivre. Portanto,  não houve espaço para a criação de um 

ideário que permitisse uma passagem de condição de negro escravo para 

liberto, nem foram asseguradas condições de vida que diminuíssem as  

desigualdades entre brancos e negros.  

Neste período, a mão de obra escrava foi substituída pela dos  

imigrantes assalariados e encontraram no Brasil péssimas condições de vida e  

trabalho, muito pior do que tinham em seus países de origem (Itália,  Portugal  

e Espanha principalmente). Essas condições foram fundamentais para que a 

experiência de organização dos trabalhadores europeus tivesse grande 

influência entre os trabalhadores brasileiros e estrangeiros.  

Os movimentos grevistas de inspiração anarquista e comunista foram 

bastante numerosos neste período e sem nenhuma dúvida significaram um 

avanço na luta pelos direitos civis e sociais. No entanto, não foram 

incorporados pela sociedade, na medida em que não houve nenhuma lei que 

formalizasse suas reivindicações, além do que as greves e manifestações em 

geral eram fortemente reprimidas tanto pelos patrões como pelo governo. 

Esse painel traz elementos para pensarmos como se dava o acesso aos 

direitos que eram garantidos formalmente à população, só t inha acesso aos 

direitos civis e polí ticos os proprietários de terra, que os “concediam” ao 

resto da população livre (os escravos que eram mais de 50% da população 

estavam excluídos destes direitos). Os direitos nesta época eram mais um 

bem, nas mãos dos poderosos e eram “doados” a quem eles quisessem e 

quando lhes convinha.  



55 
 

2.4.1.2 Cidadania Regulada 

Neste período oscilamos entre fases democráticas e de ditadura. De 

qualquer forma, podemos dizer que nesses anos houve um relativo avanço dos 

direitos sociais e políticos.  

Autores como Santos (1979) denominam o tipo de cidadania desse 

período como regulada, porque o acesso aos direitos sociais estava atrelado 

ao reconhecimento de categorias profissionais pelo Estado. 

O Estado implantou as legislações trabalhistas e previdenciárias,  e, no 

entanto, só tinham acesso aos direi tos estipulados, os trabalhadores cujas 

profissões ou ocupações fossem regulamentadas por lei,  ou seja, que 

constassem do código nacional de profissões.  

O direito a organizar-se espontaneamente em sindicatos, estabelecido 

por lei em 1907, que garantia à organização sindical definir quem podia se 

associar, é substituído em 1931, por uma lei que determinava que os 

sindicatos devessem se organizar por categoria profissional  – aquelas que 

eram reconhecidas por lei- e que para funcionar deveriam registra-se no 

Ministério do Trabalho. 

No campo político, nas eleições de 1933, foi  introduzido o voto direto e  

criada a justiça eleitoral, a fim de reduzir as fraudes. A partir  dessa eleição, a 

mulher passou a ter direito ao voto.  

Essa forma de acesso a direitos da cidadania foi implementada por um 

governo cuja preocupação era regular a relação capital-trabalho, em uma 

sociedade que se transformava de rural para industrial e urbana, de forma a 

garantir a manutenção da oligarquia cafeeira e as condições do capital no 

setor industrial. A cidadania foi pensada do ponto de vista do processo 

produtivo, excluindo até mesmo, polí ticas liberais de linha compensatória.  
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Neste sentido, trabalhadores que não tinham suas profissões 

reconhecidas, desempregados e trabalhadores rurais,  ficaram excluídos da 

condição de cidadãos, não tendo acesso aos benefícios sociais, nem tampouco, 

ao direito à organização sindical . Essa situação aprofundava ainda mais o  

fosso da desigualdade existente na sociedade brasileira.  

 

2.4.1.3 Ditadura militar – Período de Exceção 

 

No período que vai  de 1964 a 1985, que denominamos de Ditadura 

Militar, nossos direitos civis e polít icos foram retirados com grande 

violência.  

No que diz respeito aos direitos civis, sindicatos sofreram intervenção, 

órgãos do movimento operário foram fechados, órgãos de imprensa sofreram 

censura, houve a proibição de se fazer greve, a integridade física era violada,  

prisões arbitrárias,  torturas e assassinatos passaram a fazer parte do 

cotidiano. 

Quanto aos direi tos políticos, foram extintos os part idos, passando a 

vigorar um sistema bipartidário (somente dois partidos políticos podiam 

existir),  deputados e senadores foram cassados,  as eleições para presidente e 

governadores passaram a ser indiretas.  

Oprimidos pela repressão que estava por todo lugar, nas ruas, nas 

fábricas e nas escolas, partidos polít icos e organizações de trabalhadores, de 

estudantes e de intelectuais começaram a organizar-se clandestinamente,  

muitos deles com o apoio da Igreja Católica, única opositora ao regime que 

conseguiu manter sua integridade, apesar dos conflitos com o governo.   

Nos anos de 1978, 1979 e 1980, houve grandes greves que 

reivindicavam para além da reposição salarial,  o direito de organização dos 
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trabalhadores e negociação direta com os patrões, assuntos que esbarravam na 

questão democrática,  ou melhor, na falta de democracia.  

 Essas greves que começaram no ABC Paulista tomaram uma dimensão 

nacional. E depois,  apoiadas por outros setores da sociedade, passaram a 

reivindicar a democratização do país.  

Dessas formas clandestinas de organização emergiram instituições que 

estão na cena pública e com muito vigor até hoje, como a Central Única dos 

Trabalhadores -  CUT e o Partido dos Trabalhadores - PT. 

Também neste período, houve manifestação pelo Brasil  todo que 

ficaram denominadas como "Diretas Já",  que culminaram com a eleição para 

Presidente da República, ainda indireta,  mas de um civil,  Tancredo Neves.  

2.4.1.4 Cidadania Ativa 

 

Em 1988, foi promulgada a 4ª Constituição da República que garante a  

participação da população, não só através de representantes eleitos, mas 

também, de forma direta nos conselhos gestores de políticas públicas.  

Também foram criados instrumentos de part icipação direta como plebiscito e 

de lei  de iniciativa popular.  

Em 1989, houve eleições diretas que levaram para o segundo turno um 

representante da classe operária, Luís Inácio Lula da Silva que apesar de não 

ter sido eleito, simbolizou uma vontade política de mudança e de 

continuidade do processo de democratização de uma boa parte da população 

brasileira.  

 Podemos dizer que na história de transição de regimes pelos quais o 

Brasil passou, esse de fato possui um caráter virtuoso no que diz respeito à 

possibilidade de constituição de uma sociedade democrática cujos direi tos 

sejam garantidos de forma equitativa.  
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Devemos aqui fazer algumas ponderações, pois essas conquistas embora 

lastreadas em uma grande base social e garantidas pela Constituição de 88,  

depararam-se, em sua implementação, com uma corrente internacional que 

provocava o estreitamento dos direitos.  

Estamos aqui falando do neoliberalismo que provocou o estrei tamento 

de direitos em países com a tradição de Estado de Bem-Estar Social como 

Inglaterra,  Alemanha etc. Nesses países o Estado diminuiu a amplitude de 

alguns direitos,  em decorrência da regulação econômica, que no 

neoliberalismo, cabe ao mercado.  

A pergunta que fica é se essa nova ideologia (neoliberalismo), que 

conseguiu diminuir o patamar de direi tos garantidos pelo Estado nos países 

europeus, o que não fez em países como o Brasil ,  que acabava de se 

redemocratizar e começava a construção de uma sociedade mais igualitária? 

No Brasil ,  podemos notar que a partir da década de 90, as políticas 

públicas estreitaram-se, tornando-se cada vez mais tópicas, atendendo 

parcelas da população que não tem condições de comprar esses bens ou 

serviços no mercado. Além disso, tornaram-se filantrópicas, ou seja, perderam 

seus estatutos de direito (TELLES, 1998).  

Apesar de toda essa onda de destituição de direitos,  parece-nos que 

devido à forma como esses direitos foram conquistados no Brasil,  existe ainda 

brechas para o alargamento da democracia.  Estamos falando da reivindicação 

primeira dos movimentos sociais que lutaram pela redemocratização do país,  a  

saber, o direi to a ter direitos (LEFORT, 1991). Essa reivindicação coloca esse 

sujeito social  no centro da cena pública e a construção da democracia como 

algo que não tem fim. Assim, apesar de todos os retrocessos, esse sujeito 

social ainda continua, de certo modo, fazendo política. E o que é fazer 

política? É partilhar um mundo comum através da participação de um espaço 
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público. E part ilhar esse mundo é construí-lo através do compartilhamento de 

ideias.  

Como apresentamos, história brasileira é marcada pela exclusão e 

estamos diante de uma sociedade complexa que a cada dia nos incita a pensar 

novas saídas e evidenciar novos problemas. Porém, também nos parece que 

toda essa complexidade só aparece, na medida em que esses sujeitos 

emergiram colocando suas questões, ainda que de maneira tímida e sofrida.  
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3 A TENTATIVA DE EDUCAR PARA A CIDADANIA 

 

 Educação e cidadania tornaram-se, nos últimos séculos,  desde o 

iluminismo com Jean-Jacques Rousseau, duas palavras que se vinculavam 

diretamente a um modelo de sociedade que se pretendia assegurar. Uma busca 

para que os cidadãos modernos pudessem ser formados não apenas obtendo as 

luzes do conhecimento, mas tomando para si a ideia de que a educação era 

necessária para que todo um corpo social pudesse se manter.  

No intuito de estabelecer os patamares de uma democracia republicana 

no nosso país, a palavra cidadania procurou também estabelecer-se como um 

valioso instrumento para promover o bem público e a participação de todos 

nesse bem comum. Porém, uma consequência que não podia ser evitada 

apenas pela via educacional acabou decorrendo deste processo. A fulcral  

questão é que a educação foi incumbida de resolver por si um problema que 

transcende os seus limites. Trata-se da promoção de uma cidadania por via da 

conscientização pautada na ideia de que ao promover a tomada de consciência 

também se resolveria o problema da participação de todos no bem comum. 

Porém, por impossibilidade ou ineficiência, na prática tal  proposição acaba 

por corroborar com a adequação de várias camadas sociais a uma condição de 

inferioridade que lhe foi imposta ao mesmo em que levantavam bandeiras de 

luta pelo bem comum.  

O bem comum foi  reduzido a um populismo que se prendia a oferecer 

direitos elementares como a grande concretização da cidadania. Uma 

cidadania de “presentes” (empregos, gratificações, alimentos) que tem como 

verdadeiro fim uma automanutenção que exigia mão de obra barata e pouco 

instruída e uma formação de el ites intelectuais que seriam capazes de ocupar 

postos elevados nas indústrias e nas repartições públicas. Numa lógica 

educacional que já fora apresentada por Comênio no Séc. XVII ao dizer que:  
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“Os trabalhos da Academia prosseguirão mais facilmente e  
com maior sucesso, se,  em primeiro lugar,  só para lá foram 
enviados os engenhos mais seletos,  a  f lor dos homens; os  
outros enviar-se-ão para a charrua, para as profissões manuais ,  
para o comércio,  para o que,  al iás,  nasceram” (Comênio,  1976.  
p.448)  

 

Com as transformações do mundo moderno, a part ir  de 1970, a 

associação entre cidadania e educação passa a ser posta em xeque. Pois,  a 

mão de obra que agora passa a ser um interesse não mais particular, mas 

voltada para o desenvolvimento econômico do país não vai acolher os  

trabalhadores pouco qualificados. Num nível de globalização e com a 

emergência de um espaço público globalizado, que transcende as fronteiras 

nacionais, a cidadania sofre uma metamorfose no que diz respeito a sua 

legit imação. 

Não é à toa que a preocupação com a educação, e a educação voltada 

para o social foi  tão debatida como nas últimas décadas e o debate sobre o 

fazer educativo tornou-se um xamã contemporâneo no qual, por vezes, a 

educação para a cidadania ganhou status de entidade própria,  como se ela 

fosse um remédio para os problemas sociais e sua ausência a causa de todos 

eles.  

Bernard Charlot  e um texto inti tulado “Educação para a cidadania na 

época da globalização: moralização do povo ou aspiração de novos valores?”,  

questiona o próprio conceito de educação para cidadania, afirmando que a 

busca por uma maior eficiência na educação cidadã é uma maneira de 

“apaziguar o tolo” (CHARLOT, p. 21, 2009), questionando os fundamentos 

conceituais que apontam a cidadania como um conceito polí tico e a educação 

como uma forma de vinculação social. Para ele, torna-se necessário que a 

educação para a cidadania contemporânea preze menos pela educação para a  

defesa do Estado e o faça desabrochar para a incorporação de direitos 

humanos. Em outras palavras, a educação e a cidadania precisam ser muito 
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mais que um simples objeto de estudo sociomidiático, ou seja, um discurso 

sobre a escola e que se faz mais presente nas escolas públicas.  

Pouco se fala de educação para cidadania nas escolas 
part iculares brasileiras voltadas para a aprovação dos fi lhos de 
classe média no vestibular.  Por tanto, nasce a suspeita de que 
esse discurso cumpre a função que Erving Golffdman nomeava 
“cooling the mark out”,  ou seja,  em francês, “calmer  le  
jobard” [ . . .]  apaziguar o tolo. [ . . .]  Depois  de “enrolar sua 
vít ima, o estel ionatário deve acalmá-la,  para  que ela não cause 
transtornos que prejudiquem: ele apazigua o tolo”. 

 

Tal suspeita se agrava quando compreendemos que o conceito de 

cidadania não remete aos indivíduos e não contempla as diferenças 

comunitárias, mas almeja uma vontade geral deliberativa. A síndrome 

apontada por Sennett nos faz pensar juntamente na calamidade de uma 

sociedade que se funda no interesse pessoal  (íntimo) que se associa a uma 

lógica de apaziguamento e de conforto, nunca de conflitos e de 

deslocamentos. O que notamos no campo educacional é que em um contexto 

dual e excludente no qual , na maioria das vezes, os filhos de uma parcela 

remota da sociedade são educados sob um referencial que difere do contexto 

público da ação educativa que em um contexto capitalista e narcisista é  

marcada pela mácula da precariedade e da não capacidade de aprovar no 

vestibular.  

O desfio primeiro e de maior importância que a sociedade procura 

responder através da educação é o de como preparar as novas gerações para o 

trabalho, para a vida social e para ação pública, sem corrompê-las e sem 

deixá-las à mercê da opressão e da alienação, considerando que estamos 

diante de uma sociedade historicamente determinada e com grande poder  

alienador.  

 Durante as nossas entrevistas com os alunos de dois grandes colégios  

privados da cidade de Recife, algo parecia ser lugar comum, especialmente 
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para os alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio, quando se tocava 

no assunto cotas no vestibular.  A indiferença ao outro e o apego aos 

interesses particulares foram sendo pouco a pouco reveladas em expressões  

como as que seguem: 

“O que é que eu tenho a ver se o negro é burro e não tem 
dinheiro. Só por que eu tenho dinheiro e e le não ele vai  ter  
mais direi to que eu é? Ele que estude pra passar como eu faço! 
Se eu tenho tempo é melhor pra mim né? [sic]” (aluno do 3º 
ano do ensino médio do colégio A) 

“[. . .]  assim, t ipo,  mesmo respeitando o direito dos outros  eu 
acho que na hora do vestibular vale tudo,  tá l igado. O que 
importa é passar.  Até porque painho disse que vai  me dar um 
carro se eu passar.  Mas eu acho que tá difíci l  e com esses  
negros cheios direi to roubando as vaga da gente,  agora pronto! 
[sic]”.  (aluno do 3º ano do ensino médio do colégio B)  

 

Não obstante o debate sobre a questão das cotas raciais para o acesso à 

universidade, a questão que pomos em relevo nas falas citadas é a indiferença 

à condição do outro e das suas limitações. A desigualdade que se afigura, só 

torna-se um problema quando o que sempre esteve em prejuízo consegue 

promover uma desestabilização no modo de fazer de uma sociedade autori tária 

e eli tista. Simplesmente o individuo que se acostumou a ser respeitado por via 

da dominação, não consegue identificar nos outros o direi to à 

respeitabilidade. Desse modo, há uma luta ferrenha para sanar o interesse 

particular e localizado, destruindo imediatamente e a qualquer custo a 

tentativa de uma igualdade social que se dá em conjunto com uma igualdade 

legal.  

Resta ainda considerar que ao unir educação e cidadania e dirigir a 

atenção da formação cidadã apenas para uma questão da obrigação moral está  

sumariamente excluída do discurso conservadorista a educação para cidadania 

das elites; já que essa teria sua formação cidadã internalizada, ou seja, “de 

berço.”. A consequência de tal ideia, ainda vigente é a nutrição capitalista da 

utopia de um progresso inabalável da barbárie à civilização, da escravização à 
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liberdade plena, ainda que tal liberdade e tal progresso sejam apenas para uma 

parcela da sociedade. 

Ao contrário daquilo que pretendia para si mesma a el ite o que 

enxergamos hoje com maior clareza é uma verdadeira crise de sentido 

engendrada pela não existência de uma formação cidadã que tivesse como 

objetivo apenas incluir em um mundo comum, já que o mundo comum, tão 

falado e tão retoricamente desejado não se configura na sociedade capital ista.  

Antes, a esmagadora valorização egológica não permite lançar um olhar de 

acolhida e reconhecimento ao outro como diferente e também capaz de 

expressão num “o espaço de parição” (espaço público). Um espaço no qual o 

ser público tem como condição necessária a exposição à alteridade. 

 

3.1 A educação do indivíduo como necessidade e tentativa 
 

Considerando-se que o indivíduo é um “elemento” significador do 

espaço público, ou seja, o público só se constitui com a presença de 

indivíduos, a questão que se põe diante de nós e que exige uma reflexão é 

sobre uma possibilidade de “educabilidade” do indivíduo, ou como diriam os 

gregos, uma “ensinabilidade” das virtudes.  

Aquilo que é foco de nossa discussão tem suas raízes na Grécia 

clássica, e perpassa toda a humanidade. É possível afirmar que já em Sócrates 

ao se perguntar: “para quê educar o homem”, a pronta resposta seria: “para a 

vida na polis”. Porém, Sócrates subverte o próprio modelo grego de educação, 

fazendo valer não apenas uma educação dos indivíduos como modelagem 

àquilo que era determinado por uma Aristocracia, pela norma da comunidade.  

Neste caso (da aristocracia),  não se pressupunha ainda uma educação de 

pudesse ser fomentada em todos, mas apenas em alguns poucos, os eleitos,  

“que tinham sangue divino”. Como nos ensina Jaeger  
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Logo se faz sentir  a necessidade de uma nova Educação que  
satisfizesse aos  ideais do homem da polis  [ . . .] .  Seguindo as  
pegadas da antiga nobreza (que mantinha rigidamente o 
princípio aristocrático da raça),  a polis  t ratou de realizar a 
nova Arete  considerando todos os cidadãos l ivres do Estado 
ateniense como descendentes da est irpe Ática e fazendo-os 
membros conscientes da sociedade estatal ,  obrigados a servir  
ao bem da comunidade [ . . .] .  Sua finalidade era a superação dos 
privilégios da antiga Educação para a qual a Arete  só era 
acessível  aos que possuíssem sangue divino (os aristói) .  Coisa  
não difíci l  de alcançar para o pensamento racional que ia 
prevalecendo. Havia somente um caminho para conseguir  este 
f im: a  formação consciente de espíri to [ . . .]  a  areté  polí t ica não 
podia nem devia depender do sangue nobre,  mas da admissão 
do povo (dêmos)  no Estado [ . . .] .  A ideia da Educação consist ia  
em usar a força formadora do saber,  a nova força espiri tual  da 
época, e  colocá-la  a serviço dessa tarefa [ . . .] .  Era preciso,  
antes de tudo, romper a estrei teza das antigas concepções, seu 
mítico preconceito do privilégio do sangue,  e colocar em seu 
lugar a força espiri tual  e moral  do saber,  da sophia .  (2001, p.  
264 apud PAGNI, 2007, p. 21),  

 

Nesse contexto, a educação está completamente voltada para a formação 

do indivíduo sob um caráter agonístico, ou seja, em fornecer-lhe condições e  

habilidades para dizer sua palavra em uma esfera de publicidade, tendo como 

cri tério o bem da cidade, ainda que a atividade de pensamento que antecede a 

fala seja algo que dependa do reconhecimento do si mesmo ,  ou seja, estava em 

voga a famosa epígrafe nosce te ipsum  (conhece-te a ti  mesmo),  que coloca o 

indivíduo em uma posição de domínio de si  e de humildade frente às verdades 

não acabadas, se colocando disponível à maiêutica ,  “a arte de parir ideias”,  

que expressa o pressuposto de uma educação como “cultivo da alma”. O que 

ressaltamos na Paidéia Socrática é que, conforme Jaeger (2001, p. 264 apud 

PAGNI, 2007, p. 21), “‘As coisas humanas’ para as quais os gregos 

orientavam sua atenção, culminavam sempre no bem do conjunto, [ . . .]  que 

dependia da vida do individuo”. Sócrates é, portanto, inaugurador de uma 

escola de educação do indivíduo para a esfera pública, que vai  ser seguido por 

Platão e Aristóteles que, salvo os diferentes nuances,  tinham consciência que 

a cidade (polis) necessitava de cidadãos competentes, cultos, virtuosos e 
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moralmente íntegros. Não desconsiderando a decepção de Platão com a polis  

por conta da condenação de Sócrates.  

Conforme Freitag (2001, p. 34), a questão das virtudes tem ainda três 

expoentes, t rata-se do filósofo Suíço Jean-Jacques Rousseau, do sociólogo 

francês Emile Durkheim e do psicólogo americano Lawrence Kohlberg.  

Enquanto que, para Rousseau, o homem é “bom por natureza e a sociedade o 

corrompe”, em Durkheim temos exatamente a defesa do contrário, para ele, é 

inato no homem o egoísmo, desse modo ele precisa ser educado para o bem, 

para uma sociedade boa. Já em Kohlberg, discípulo de Piaget , não há mais a 

consideração de uma essência boa ou má. Para aquele psicólogo americano, o 

indivíduo deveria construir sua moral por etapas através de um processo 

interativo, o trabalho de Kohlberg está fundamentado em um tipo de moral 

(virtude), de base empírica, teórica e experimental. Não obstante as 

divergências, entre tais autores há um ponto em comum. O postulado de uma 

educabil idade da virtude.  

Kant aparece sob o postulado de que os homens de sua época não 

estariam ainda, nem plenamente formados, nem verdadeiramente moralizados,  

pois que não estava sob uma postura de obediência e de aspiração a uma 

vontade universalmente válida ,  que tem fins específicos, ou seja, o bem não 

individual, mas da espécie. Segundo Pagni (2007, p. 175), Rousseau já havia 

dado passos quanto à formulação de um cultivo que está além da economia e 

da política, ou seja,  voltado para o espírito humano (das rein geistige)  e na 

formação cultural (Bildung) do individuo. O que Kant almeja é formar uma 

consciência moral  e uma personalidade autêntica. Destarte, para Kant, os 

ideais de humanidade e moralização têm seu objetivo em promover o que ele 

chama de mentalidade alargada que, em outras palavras significa que “não 

bastaria estar em concórdia com o próprio eu,  [mas] consistia em ser capaz de 

‘pensar no lugar de todas as demais pessoas. ..’” (ARENDT, 1993, p.274), pois 

é pela auto-formação (bildung) e pelo desenvolvimento subjetivo que o 
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indivíduo chegaria ao ideal de virtude, aqui sob a nomenclatura de 

Aufklãrung ,  pois seria capaz de sob um ponto de vista cosmopolita agir  

inspirado nas regas da razão (vernunft) e do intelecto (verstand).  

Ainda que não tenha pretendido tal coisa, com a delimitação dos limites 

da razão Kant, ao separar vernunft  (razão) e verstand  (intelecto), abriu brecha 

para um retorno da metafísica, e não para sua derrocada. Poderíamos assim,  

considerando a proposição de “mente alargada” de Kant, nos questionar o 

quão distante estamos em nossa realidade educacional de uma perspectiva 

cosmopolita. Seria tal cenário educativo (preocupado apenas com o labor)  um 

motivo para o desespero e o fim da l inha para aquilo que anunciamos no 

início deste trabalho, ou seja, de uma educação preocupada com o “fazer 

nascer” indivíduos para uma esfera política? 

 

3.2 ENSINO DE FILOSOFIA E SOCIOLOGIA E O IMPERATIVO DE 
UMA EDUCAÇÃO PARA A ÉTICA CIDADÃ. 

 

 Desde a LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação) 9.394 de 1996, era 

dado um aceno para a importância do ensino de disciplinas escolares que 

abordassem por meio da filosofia e da sociologia, em especial na educação 

média.  De tal modo, a LDB determina que, ao final do ensino médio, todo 

estudante deverá “dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia 

necessários ao exercício da cidadania”. Tal determinação é muito 

significativa para tais ares de conhecimento, já que em 1961 (com a Lei n.  

4.024/61), a fi losofia perde a obrigatoriedade de ensino e, desde 1971 (com a 

Lei n.  5.692/71),  durante regime militar, ela é sumariamente retirada e vem à 

tona a obrigatoriedade do ensino de Moral e Cívica e da Organização Social e 

Política do Brasil (OSPB) que tinham um forte apelo à acomodação dos 

indivíduos no espaço social e o avanço tecnológico. Ao evitar o ensino de 

filosofia e sociologia estava-se cuidando para que a sociedade não vivesse a 
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possibilidade de lidar com um “perigoso instrumento” de formação, capazes 

de formar para a subversividade que se manifestava nos movimentos 

populares.  

A característica de formação para a cri ticidade e ética, atrelada ao 

desenvolvimento do raciocínio e da argumentação lógica promovidos pela 

filosofia e o compromisso com uma lei tura dos fatos sociais nos seus mais 

diversos fenômenos, unido à ideia de que todos são agentes de transformações 

sociais não era interesse de um regime autoritário, que estava preocupado em 

reprimir qualquer tipo de manifestação pública e de qualquer pensamento que 

pudesse se contrapor à ordem estabelecida.  

Após um crescente debate acadêmico, político e escolar foi  sentida a  

necessidade de que a filosofia e a sociologia pudesse realmente retomar o seu 

caráter de obrigatoriedade, pois os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM), publicados em 1998 no escopo de fornecer diretrizes  

para a efetivação da LDB deste mesmo ano, apenas apresentavam que, a 

filosofia e sociologia dariam conta daquilo que lhes era incumbido (o domínio 

dos conhecimentos necessários ao exercício da cidadania) fazendo apenas 

abordagens à realidade por meio de temas transversais. Tal inquietação 

promove um estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Educação que 

publica em 2006 um parecer apontando argumentações para concluir que 

Filosofia e Sociologia devem passar a ser entendidas como disciplinas 

obrigatórias e não mais apenas um “tratamento interdisciplinar e 

contextualizado” como previa a LDB 9394/96 em seu parágrafo 2, mas com a 

afirmação de que “As propostas pedagógicas das escolas deverão assegurar 

tratamento de componente disciplinar obrigatório à Filosofia e à Sociologia” 

fundamentados na ideia de que os objetivos da filosofia e da sociologia 

[se coadunem] com os demais componentes da Educação 
Básica, devem contribuir  para uma das finalidades do Ensino 
Médio, que é a de “aprimoramento como pessoa humana,  
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
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intelectual  e do pensamento crí t ico” (art .  35, inciso II,  da  
LDB). E devem, ainda, mais especialmente, seguir  a diretriz 
de “difusão de valores fundamentais ao interesse social ,  aos  
direi tos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à  
ordem democrática” (art .  27, inciso I,  da LDB)4.  

 

Em 2008 a lei 11.684 altera o art .  36 da lei n° 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos  

do ensino médio.  

A aprovação da obrigatoriedade do ensino de filosofia nos faz pensar e 

indagar sobre como a filosofia e a sociologia são vistas pela sociedade e como 

tais disciplinas poderiam contribuir verdadeiramente para uma formação de 

uma ética cidadã.  

Especialmente no ensino da filosofia, o grande desafio é fornecer 

instrumentos e um caminho que ajude o que está sendo educado a pensar 

cri ticamente. Trata-se por tanto de uma tarefa extremamente árdua; a de 

alargar o horizonte de compreensão e de construção de sentido diante dos 

desafios da sociedade e do mundo contemporâneo. Para pensarmos em um 

ensino que fosse capaz de encarar tal empreitada, precisaríamos realmente 

entender que a filosofia tem um caráter reflexivo, ét ico e político no espaço 

escolar. Desse modo, além de um referencial da produção cultural  filosófica 

(histórica), o professor de filosofia obriga-se a possibilitar a compreensão das 

relações de poder existentes em nossa sociedade e a responsabilidade ética na 

humanização dessa mesma sociedade. 

A questão é que ao mesmo tempo em que o professor é responsabilizado 

a possibilitar o espaço e os instrumentos para a reflexão, se vê diante de um 

contexto social de aversão ao pensamento, à crítica e acostumado a buscar 

apenas o “mais fácil”, ao cômodo. Se o pensar me faz “mover realidades” que 

                                                 
4 Parecer  CNE/CEB nº38/2006,  homologado  pelo  MEC em 14 /08/2006 .  
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até então me eram absolutas e agradáveis. É melhor não o fazer! Tal ideia se 

apresenta na ordinária e honesta pergunta dos alunos: “Para que eu tenho que 

estudar filosofia?”.  

O “para que serve” marcado pelo pragmatismo é já um sinal  de que o 

que estou acostumado a ser cobrado é imediato. É para o imediato que estou 

no espaço escolar. A nossa proposição fica bastante evidenciada na fala do 

professor de filosofia “K” do Colégio “A” quando perguntamos sobre como é 

trabalhar a questão da ética com seus alunos:  

É bem difíci l  t rabalhar este tema com a citada clientela,  pois 
eles julgam que sua pertença social  lhes dá direitos que estão 
acima do bem e do mal.  No ambiente em que vivem, de modo 
geral ,  a corrupção faz parte do cotidiano e se torna normal  
como via  de consecução de vários  objetivos. Quando as  vias  
formais fracassam, é perfeitamente normal apelar para práticas 
corruptas,  sem o menor drama de consciência ou qualquer  
implicação de cunho moral .  O trabalho em sala de aula e nos 
outros ambientes onde convivemos se dá sempre no âmbito de  
proporcionar reflexões acerca desta  realidade, abrindo janelas 
de vislumbre de posturas morais e ét icas,  tentando mostrar que 
vale a pena proceder corretamente. Infelizmente, os apelos no  
contra-fluxo são muitos, o que atrapalha bastante nosso 
trabalho. (grifo nosso)  

 

Fazer compreender que a característica fundadora do filosofar implica 

em um compromisso ético com a transformação da sociedade é uma tarefa que 

se torna utópica, mas não encerra a sua necessidade, pois, o fato da 

despolitização ideológica impregnada pela técnica e pelo individualismo, não 

podem ser aceitos como uma doença letal para a humanidade. Ainda que a 

saída da supremacia da ditadura do Eu seja extremamente complexa, 

pressupõe uma ruptura com a maneira como estamos acostumados a pensar.  

Uma abordagem significativa aparece na fala do professor “Y” do 

colégio “B” que apresenta o exercício crítico, característica eminentemente 

filosófica,  como resposta à naturalização e à indiferença no que diz respeito  

ao cuidar do bem público.  
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Insisto na necessidade de se problematizar,  se possível ,  até  
causar dores estomacais essas temáticas.  Certamente, trata-se  
em minhas reflexões com meus alunos e a lunas da questão  
mais central  para se  discutir  ét ica e moral  no Brasil .  É  
justamente a part ir  da noção de ‘jei t inho brasileiro’ que inicio 
a construção de conhecimentos em torno dos conteúdos l igados 
ao conteúdo de ética (l iberdade, responsabil idade, juízos de 
valor,  valores,  concei to de moral ,  as relação com a polí t ica).  
Por meio de suas próprias vivências,  alunos e alunas vão 
compondo um quadro de exemplos que pouco a pouco os 
oportuniza um aprofundamento da questão do patrimonialismo.  
O que é interessante e até mesmo previsto é o fato de que 
muitos deles entendem que determinados comportamentos de 
cunho patrimonialista sejam considerados completamente 
autorizados e até mesmo tidos (ainda numa ati tude ingênua) 
como eticamente aceitáveis.  Part icularmente, me chama muito 
atenção essa introjeção da ‘pessoalidade’ das e nas ações, da  
‘inocente’ adesão a condutas em que se  demonstra,  entre  
outras coisas,  a ignorância da lei  (não entremos aqui nos 
porquês de tal  ignorância,  eles são múltiplos),  a insuficiência 
prática da moralidade (o que diz respeito à crise de valores da 
contemporaneidade) ,  a deterioração do respeito pela classe 
polí t ica como um todo, e uma histórica incapacidade de agir  
mediante regras de caráter impessoal,  entre outros aspectos.  
Quando trabalho tal  conteúdo, após passar por todo processo 
de análise,  pesquisa, entrevistas que os discentes fazem com 
dist intos atores da sociedade civil ,  verif ico, ao menos nas  
falas,  transformações de perspectivas,  mudanças de opinião e 
certa dose de estranheza t ípica da ‘saída da ignorância’ que 
traduz o pensar f i losof icamente. [sic]  (grifo nosso) 

 

 Evidentemente a estranheza a qual o professor “Y” se refere não é 

generalizada. Mas ela se manifesta e isso é bastante significativo, se 

considerarmos o contexto de indiferença e de “ensimesmamento” no qual a 

sociedade contemporânea se encontra. Na afirmação do professor “K”, fica 

explíci to que ainda que não se tenha uma total adesão à proposta de um 

espaço crítico-reflexivo, ao menos “boa parte dos estudantes compreende o 

foco do trabalho e consegue ‘entrar no esquema’,  mesmo que a part ir  de 

pequenos feitos cotidianos. Outros, povoados do mais cruel  indiferentismo, 

sequer mostram algum grau de compreensão. [sic]”.  

 A dimensão que ganha destaque na fala dos dois professores é a 

aproximação de uma filosofia que se fundamenta na “admiração”. Na 

capacidade de provocar espanto, de questionar.  Uma perspectiva que é,  
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segundo Aristóteles (Metafísica, I,  2, 982b 12ss), o ponto de partida do ato 

filosófico.  

“Devido à admiração os homens começaram a fi losofar e ainda 
agora fi losofam: de início começaram a admirar as coisas que 
mais facilmente suscitavam dúvida, depois continuaram pouco 
a pouco a duvidar até  das coisas maiores,  como por exemplo,  
das modificações da lua e do que se refere ao sol ,  às estrelas e 
à geração do universo. Aquele que duvida e admira sabe que 
ignora.”  

 

 Compreendendo desse modo, a filosofia tende a provocar certa 

admiração por parte de quem está reflet indo diante das coisas que estão no 

mundo. Trata-se de um exercício de tomada de consciência de uma realidade 

que se constrói dialogicamente e dos problemas dessa mesma realidade na 

qual somos inseridos sem que nos perguntassem em qual mundo desejaríamos 

habitar.  No mundo que, no dizer da Hannah Arendt “recebemos por herança”.   

 Infelizmente, a consciência promovida pelo exercício filosófico é 

apenas uma condição necessária, mas não suficiente para garantir que os 

sujeitos conscientes se responsabilizem pelo próprio lugar que habitam. O que 

estamos afirmando é que não depende apenas do filosofar para que o 

compromisso de responsabilidade ética com a existência do ser no mundo se 

efetive e isso se manifesta claramente na fala de alguns alunos ao serem 

indagados sobre o que fariam se estivessem no lugar dos Deputados e 

Senadores brasileiros que se utilizaram para fins particulares as passagens 

aéreas que eram destinadas ao uso em serviço destes mesmos políticos,  

usando o dinheiro público para um fim particular. Vejamos: 

Você tem que se ajuntar ao povo que rouba, ou você faz isso 
ou não vai  ganhar dinheiro nunca. [ . . .]  termina eles sempre 
ganhando “tipo” porque quem faz as coisas direi to é sempre 
uma minoria e sendo poli t icamente correto a gente não 
consegue nada dentro da polí t ica.  Por exemplo: um prefeito 
que não aceita fazer o que o governador  quer ele não vai  
conseguir  verbas para  fazer alguma coisa,  algum trabalho. O 
governador vai  prefer ir  se juntar com o que faz errado para  
juntar mais dinheiro pra ele é lógico. Então por mais que eu 
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saiba que é errado é o sistema, é assim [. . .]  Então quem rouba 
sempre saí  ganhando.  [sic] .  (Aluna H da 9º Ano do Ensino 
Fundamental  do colégio A) 

Bem, eu não faria.  Acho que a gente tem que ser justo e 
pronto. Se eu sei  que aquilo não tá certo e que pode fazer mal 
pra mim e pra outras pessoas então tenho é que ser verdadeiro,  
ét ico. Se não num vai mudar nunca! [s ic] .  (Aluno L. do 
Colégio B.)  

(r isos) o pai  dele é poli t ico, por isso ele diz isso. Oux! Você 
diz isso porque não sabe quanto se ganha fácil .  É perigoso,  
mas é  muito dinheiro e depois ninguém vai preso mesmo.  
(aluno T. do colégio B) 

 

 Parece-nos que na busca por pontuar a reflexão surge um conflito entre 

o real e desejável que possuem ambas um enorme poder de persuasão. O 

compromisso da filosofia nas salas de aula é, justamente, o de buscar,  por 

meio da consciência verdadeira, cativar a ruptura com a aparência ideológica 

e alienante.  Trata-se aqui de uma consciência verdadeira, que se arquiteta por 

meio da crítica e do diálogo e não por meio de clichês. No dizer que Sergio 

Paulo Rouanet (1990, p. 60) “a consciência é falsa quando sucumbe a seus  

ídolos, e quando deixa de evitar os desvios evitáveis”. Ou seja, a consciência 

deixa de ser falsa quando ela está inserida em um contexto social objetivo e 

não ignora as relações de poder existentes na sociedade, mas se presta à 

reflexão radical e crí tica do mundo numa constante busca dialógica que não se 

dá apenas na expressão de “minha palavra”, mas em uma (re)leitura do mundo 

que é feita no encontro com os outros.  Não uma leitura solipcista,  mas plural,  

que representa conquista de igualdade e refuta a ideia de um intimismo como 

fundador do espaço público, já que este se difere do privado justamente pela 

transgressão, pelo conflito e pela persuasão. 

 Em um mundo marcado pela individualidade e pelo narcisismo, aflora 

com grande veemência a indiferença ao pensar crítico e a publicização da 

opinião (pela sua real  inexistência!).  Desse modo, somos obrigados a 

concordar com Jaspers (2006, p. 23) ao dizer que estamos lidando com o 
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fenômeno da antifilosofia e isso incide em graves problemas para muitos e 

notórios privilégios para alguns.  

[ . . .]  polí t icos veem facil i tado seu nefasto trabalho pela 
ausência da fi losofia.  Massas e funcionários  são mais fáceis de 
manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma 
consciência de rebanho. É preciso que os homens não se 
tornem sensatos.  Mais  vale,  portanto, que a f i losofia seja vista  
como algo entediante .  Oxalá desaparecessem as cátedras de 
fi losofia.  Quanto mais vaidade se ensine, menos os homens 
estarão arriscados a se tocarem pela luz da fi losofia.  Assim, a  
f i losofia se vê rodeada de inimigos, a maioria dos quais não 
tem consciência desta condição. A autocomplascência 
burguesa, os convencionalismos, o hábito de considerar o bem 
estar material  como razão suficiente da vida, o hábito de só 
apreciar a ciência em função de sua ut i l idade técnica, o 
i l imitado desejo de poder,  a bonomia dos polí t icos [ . . .]  tudo 
isso proclama a antif i losofia.  

 

 Não pretendemos aqui apresentar a entronização da filosofia na 

educação básica como solução para os problemas da cidadania, ou como capaz 

da instauração de uma “nova sociedade”, ou mesmo de resolver os problemas 

localizados no espaço escolar. Porém, chamamos a atenção para o fato de que 

a sala de aula tem sido durante muito tempo um espaço no qual a fala do 

professor ao “iniciar a aula” incide no “calar5” dos alunos e não na sua adesão 

à aula. O “calar” que nos referimos aqui se dá pela autoridade inegociável  

daquele que ensina e que,  supostamente, detém o saber e as soluções para 

todos os problemas que ele mesmo apresenta e soluciona. Nesse espaço 

escolar, longe de propormos aqui uma ideia sócio-construtivista, pensamos 

que a filosofia pode contribuir significativamente na oferta de,  no espaço da 

sala de aula, promover o exercício argumentativo do debate das questões que 

dizem respeito ao próprio espaço de preparação para o mundo no qual os 

alunos vivem, mas ainda não tomam parte de maneira ativa. O debate, a 

exposição de ideias e a constante resignificação delas, podem favorecer,  ao 

                                                 
5 Entenda-se “calar” como a passividade (ou indiferença) diante da importância daquilo que está a ser abordado 
pelo professor.  
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menos, uma “sensibilidade” para com o outro e um deslocamento desse 

sujeito egológico que se prende a sua maneira de observar (quando o faz!) os 

fenômenos do mundo. 

 

3.3 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO BRASIL, UM LONGO 
CAMINHO EM UM PAÍS QUE AINDA NÃO É DE TODOS 

 

Não despropositadamente intitulamos ironicamente o título desse tópico 

de nossa dissertação com o adágio “um país que ainda não é de todos”, 

fazendo uma alusão crí tica ao slogan  ut i lizado pelo governo brasileiro,  mais 

como busca utópica ou mecanismo de marketing do que como demonstração 

uma verdade histórica. Como pudemos observar na abordagem histórica da 

cidadania no Brasil  apresentada no tópico 1.4 desta dissertação, no Brasil  

sempre existiu um fosso de separação que impede que a cidadania possa 

realmente se concretizar dentro dos ideais de cidadania já expostos.  

Um dos elementos basilares do espaço público e que precisa ser de 

reconhecido é o fator educacional. Sem dúvida ele é fundamental na 

construção de uma noção de cidadania e consequentemente na consti tuição de 

uma nação republicana que fundamentasse na relação entre povo e Estado, já  

que o segundo, entendido como Estado Republicano, não pode se dar sem a 

existência do povo, dos próprios republicanos.  

Porém, em nossa sociedade contemporânea lidamos com o problema já 

apontado por José Murilo de Carvalho de que não houve em nosso país um 

projeto republicano e uma educação que pudessem oferecer base para a 

construção de uma consciência de part icipação pública cidadã. Ao contrário,  

no dizer de Lamounier (1981):  

a grande maioria dos nossos atuais círculos governamentais e  
parlamentares não acredita no povo brasilei ro como entidade 
consciente,  não lhe reconhecendo,  portanto, nenhuma 
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capacidade  de discernimento e  de l iberação. O que se ouve a  
cada passo é que este  povo, dado o seu grande atraso, do que 
precisa exatamente é de uma força que o tutele,  o eduque e o 
conduza, protegendo-o mesmo contra si  próprio, pois as suas  
deploráveis condições de educação e cultura o predispõem a 
todos os destinos. Nessa escandalosa e certamente terrível  
contradição é que reside a verdadeira  causa do nosso já 
evidente embaraço consti tuinte.  

 

A necessidade de uma tutela para os menos abastados da sociedade 

acabou por promover uma relação de poder na qual o discurso burguês insistiu  

em dar evidência a uma suposta incapacidade de ação por parte de todos.  

Desse modo, no Brasil,  o suposto “Estado Republicano” acaba por tornar-se 

uma nova forma de alienação e escravismo ideológico, pois, os indivíduos que 

deveriam ser os elementos fundadores desse Estado, não têm direitos e não 

sabem que tais direi tos lhes são negados, assumindo a cômoda condição de 

“cliente” que imagina que toda ação do governo é apenas um favor ao povo.  

Enquanto a cidadania para a elite é de fato o tomar parte nos assuntos 

de governança ou, mais cruelmente, ter poder (seja para o que for), a maneira 

como a cidadania vai ser tratada no Brasil está tomada pela característica do 

social  e não do público. Ou seja, está ainda apegada a responder a pura 

necessidade imediata,  é puramente pragmático e material .  “A cidadania 

continua entendida como meio de resolução de questões sociais, ligadas à 

necessidade, como sinal de uma forma qualquer de luta contra um estado ou 

uma sociedade que funda sua existência na exclusão e na desigualdade” 

(BRAYNER, 2001).  

É justamente amparado pelo discurso de uma “incapacidade” das classes 

populares de governar e de opinar no espaço público que a educação para a 

cidadania vai se dirigir às escolas públicas, se tornando uma Educação para a 

“cidadania” que deve ser feita pelas elites e para as camadas populares.  

Retomando as palavras de Foucault (1996) podemos ver que as mesmas luzes  

que descobriam a liberdade acabaram também, pela via do exercício de poder,  
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inventando a disciplina, nesse caso certa “subcidadania”.  O indivíduo é 

inserido no sistema de produção e vai  formar sua visão de mundo dentro das 

normas e saberes instituídos. Opera-se uma inclusão por exclusão. A 

cidadania seria então apenas “conquista burguesa do poder político, tomado à 

aristocracia e implicando um modelo de cidadania que alcança apenas o 

proprietário [ .. .] .  Supõe-se que o povo (l imitadamente) instruído é ordeiro, de 

modo que o que se propõe para a maioria da população é apenas o mínimo. E 

o modelo liberal para fazer do trabalhador, na verdade, um cidadão passivo 

que, apesar de tudo, tem alguns poucos direi tos” (Buffa, 2007). 

Tomando como verdadeiras as considerações sobre a realidade dos 

movimentos de educação para a cidadania, ela aparece contaminada pela razão 

instrumental que se encarrega de ret irar o sentido mesmo das coisas,  

transformando-se em uma “relação de meios e fins” e no qual o fim a ser 

produzido é uma justificação e racionalização da exclusão.  Produzindo assim 

o reflexo de uma sociedade marcada pela instabilidade, ambiguidade e 

efemeridade.  

Não é gratuitamente que é dada tamanha ênfase na educação. Parece-

nos que a cada dia ela vem perdendo o seu potencial e caindo em um 

generalizado descrédito, que pode ser evidenciada justamente na insistente 

necessidade de uma fusão entre educação e cidadania.  No dizer de Brayner  

(2001), “a frequência com que a relação é pronunciada corresponde à usura de 

seu valor subversivo, ao desgaste de sua possibilidade renovadora.”. A 

própria ligação entre educação e cidadania torna-se apenas mais um bordão do 

que uma verdadeira perspectiva de concretização de uma inserção do 

indivíduo no mundo público. E continuamos insistindo, cada vez com maior 

afinco, em uma relação educação-cidadania,  “por sentir que ela perdeu grande 

parte de sua força de persuasão”. 
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4 A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E SEUS REFLEXOS NA ESCOLA 

 

Conserva-se,  de modo geral , que a função ideal  da educação escolar é o 

preparo para uma ação cidadã e a formação da conduta ética e solidária.  

Como, declara explicitamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (Lei Federal n° 9.394/1996), ao dizer que as finalidades da 

educação estão inspiradas “nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, com a finalidade do pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. Dessa maneira, o que observamos é a presença de um destaque 

cíclico e enfático na necessidade da inserção dos jovens naquilo que é de 

importância social e com uma ideia de cidadania marcadamente apegada aos 

direitos sociais e pouco considerando a participação ativa dos indivíduos em 

um espaço público. A dimensão de solidariedade e do pleno desenvolvimento 

não passam pela via do conflito e da possibilidade de manifestação do seu ser.  

Ao entender a educação dessa maneira reforça-se o ideal de uma escola,  

que ao modelo de um funcionalismo durkheiminiano  – que se esforçou para 

mostrar a existência própria e independente dos fatos sociais  em relação aos 

indivíduos part iculares (DURKHEIM, 1999, p. 342) .  A partir do momento que 

são formados cidadãos aptos para a vida social têm uma sociedade 

supostamente harmônica, no que se refere ao cumprimento dos seus deveres 

de maneira conformista. Porém, a suposta harmonia apenas dissimula o 

indiferentismo social e a apatia política.  O indivíduo é considerado cidadão 

quando demonstra algum gesto de solidariedade ainda que seja eventual . A 

cidadania se encerra na cesta básica que é doada no natal , na utilização do 

papel reciclado, no plantar uma árvore,  no dar esmolas...   

É apenas aí que o “cidadão” contemporâneo consegue se sentir fazendo 

algo que ele aprendeu ser cidadania.  Porém, os gestos de solidariedade, que 
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são confundidos com a cidadania, parecem não cumprir a função de 

identificação do sujeito com o mundo. Em resumo, o “novo cidadão” não toma 

as iniciativas,  ainda que solidárias, pela sua preocupação com o bem comum. 

Mas, na maioria das vezes ele está preocupado consigo mesmo, preocupado 

em retirar de sua consciência o peso de sua não participação para que aquele 

“gesto solidário” não precise mais ocorrer, por que o espaço público – no qual  

todos deveriam tomar parte, dá conta de cuidar dos seus problemas. 

A identificação e o sentido de pertença só aparecem quando o “meu 

espaço social”, que é frequentemente confundido com o espaço público, se vê 

ameaçado. Ou seja, só há preocupação quando mexem com aquilo que acredito 

ser meu por direito,  particular. A consequência disso é o impedimento de uma 

autocontemplação na qual eu posso me julgar também como corrupto, como 

não cidadão. A corrupção torna-se um problema abstrato e reservado aos 

políticos profissionais. Porém, o problema está a cada dia mais naturalizado. 

Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha no ano de 2009 aponta que 

13% dos brasileiros admitem já ter trocado seu voto por dinheiro, emprego ou 

presente.  Se olharmos outros números, 79% afirmam que os brasileiros 

vendem voto. Fica claro já nesses números que é bem mais fácil apontar os 

outros como corruptos. Um número bastante preocupante, porém não menos 

real , é o que aponta que 33% dizem que não é possível fazer política sem um 

pouco de corrupção.  E se olharmos para a corrupção em atos chamados por 

muitos de pequenos ou corriqueiros teremos, por exemplo, os 68% que já  

compraram produtos piratas, 36% que alguma vez pagaram propina para se 

livrar de multa de trânsito, 27% baixaram músicas da internet sem pagar, 18% 

compraram ingressos de cambistas e 14% pararam o carro em fi la dupla. A 

pesquisa mostra, ainda, que 83% admitem pelo menos uma prática ilegítima. 

Apesar disso, 74% dizem que sempre respeitam as leis, mesmo se perderem 

chances.  
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A corrupção aparece tão naturalizada que em nossa pesquisa de campo 

ao apresentarmos alguns desses números da pesquisa Datafolha a reação dos 

alunos foi de indignação pela não veracidade dos entrevistados. Na opinião 

deles,  o problema é ainda maior.  

Na opinião deles, os problemas com corrupção cotidiana já estão 

naturalizados e não provocam nenhum peso na consciência de quem o comete.  

Vejamos o que dizem os alunos T e M: 

Quem nunca baixou fi lme na internet  ou música? Eu sei  que é 
errado, quer dizer,  errado não, é crime. Ah, mas tá lá de graça,  
ninguém vai preso por isso. É normal fazer assim, acho que 
não tem nem com o que se preocupar.  Quem vai dizer que  
nunca fez. É igual f i lar  na prova! Quem nunca fez? [sic]  
(Aluno T, do 9ª ano do colégio A).  
 
Eu acho que por mais  difíci l  que seja não fazer essas coisas a 
gente tem que tentar.  Mas o problema maior é dos polí t icos 
porque eles deveriam dar exemplo. Teve um dia que eu fiquei 
com vergonha quando meu pai  t inha bebido pagou a um guarda 
pra não ser multado. Oux! Eles ainda firam rindo. É normal! 
[sic]  (Aluna C,  do 9ª ano do colégio B).  

 
 
 A naturalização do ato corrupto é frequente nas duas falas e apontam 

com simplicidade e veracidade algo que a Hannah Arendt já apontara ao 

investigar a questão da crise da educação no contexto estadunidense e a  

educação passa desempenhar um papel na política e acaba por assumir 

funções que originalmente seriam desempenhadas no lar. A decadência da 

autoridade é também um dos problemas que transcende o espaço escolar  

marcando profundamente de maneira negativa.  

 A autoridade que nos referimos aqui tem seu significado expresso no 

“fazer crescer”, no ser digno de dizer “o que é nosso mundo”  e no 

compromisso em apresentá-lo, ou seja, pessoas que tenham autoridade ,  no 

sentido mais legítimo da palavra, cujo significado está enraizado na palavra 

latina augere, que significa aumentar, engrandecer.  Augere tem a ver com 

produção da vida,  e este sentido está presente na palavra auctoritas,  
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autoridade. Porém, essa mesma autoridade parece ter se esvaído da sociedade 

moderna. Conforme Arendt (2009),  

O problema da educação no mundo moderno está no fato de,  
por sua natureza,  não poder esta abrir  mão nem da autoridade,  
nem da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar em 
um mundo que não é  estruturado nem pela autoridade nem 
tampouco mantido coeso pela tradição. (p 245-246).  

 

O desaparecimento da autoridade no contexto moderno parece então 

indicar, com maior propriedade, a complexa tarefa de se tratar essa questão,  

visto que se torna cada vez mais remota a possibil idade de visibilidade e 

experiência da autoridade no mundo das aparências ,  horizonte de toda 

manifestação de sentido. Assim, Arendt (op. cit .)  diz ser mais oportuno 

perguntar-se sobre “o que foi a autoridade” e não o que ela ainda é, visto que 

o mundo não nos apresenta mais realidades fenomênicas dessa autoridade.   

A questão é que a sociedade moderna descaracterizou qual quer ponto 

de referência, que permita ao homem confrontar-se e se perceber em uma 

relação inter homines  (entre iguais), que o possibilite o direi to de expressão 

livre de sua individualidade. Pontuando-se que o que entendemos por 

liberdade refere-se à própria constituição do mundo parti lhado e não à 

libertação do indivíduo diante de suas necessidades particulares e até mesmo 

de sobrevivência.  Liberdade não combina com necessidade. 

 A ruptura com a preocupação com o bem público, com um mundo 

partilhado aparece quando “os outros” deixam de existir como elementos 

significadores tornam-se apenas figurantes em um “palco onde o ator é a 

plateia”, o indivíduo se satisfaz na sua privação. No público o ser precisa 

estar no mundo e com os outros, e isso é precisamente o contrário do 

encerramento do indivíduo no âmbito de sua própria particularidade. 
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4.1 A EDUCAÇÃO DAS JOVENS ELITES BRASILEIRAS E SUA 

“CIDADANIA” RETÓRICA 

4.1.1 Racismo 

 A prática do racismo tem estado presente em diversos espaços e  

promovido um prévio julgamento das pessoas pela cor da sua pele ou pela sua 

origem étnica. Fundamentado na justificativa de que as capacidades 

intelectuais e a cultura se transmitem geneticamente e de modo desigual  entre 

as raças.  

Tal maneira de julgar ganha ênfase com a utilização da palavra “racial”,  

que surge no século XIX, na obra do francês Joseph Arthur de Gobineau .  O 

termo “raça” foi util izado por ele no intento de combater todas as formas de 

miscigenação, fazendo uma distinção entre raças superiores e inferiores 

apelando para o argumento de uma característica supostamente natural.  

A respeito do termo racismo, podemos dizer que se trata de uma crença 

fundada numa hierarquia entre raças,  uma doutrina ou sistema político 

baseado no direito de uma raça, tida como pura e superior, de dominar as 

demais. Tal concepção geralmente vem atrelada a atitudes de extrema 

hostilidade e rigor. Casos históricos de racimo podem ser notados em regimes 

como a apartheid e o nazismo. Tal maneira de compreender a relação entre as 

pessoas não se dá involuntariamente,  mas forjada por uma ideologia 

travestida de filosofia.  

No caso da apartheid, por exemplo, há certa doutrinação política por 

parte de um grupo africanês que pretendia resolver os problemas da África do 

Sul segregando os brancos e os negros.  Na visão desse grupo fundado por 

Daniel François Malan,  

A polí t ica da segregação racial  se baseia nos princípios 
cristãos do que é justo e razoável.  Seu objetivo é a 
manutenção e a proteção da população europeia do país como 
uma raça branca pura e a manutenção e a proteção dos grupos 
raciais indígenas como comunidades separadas em suas 
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próprias áreas [ . . .]  Ou seguimos o curso da igualdade, o  que no 
final  significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso 
da segregação. (HOSIE, 2004)  

 

Também no Nazismo, de maneira mais marcante com a prática 

antissemítica, vemos a manifestação do racismo provocando o massacre de 

grande parte da população judaica da Europa.  Podemos então caracterizar o 

regime nazista como um vasto plano de eugenia no qual eram separadas as 

pessoas cujas vidas eram "indignas de serem vividas" (Lebensuntwertes 

Leben), daqueles que nasceram em uma raça superior (Herrenrasse) .  

Hannah Arendt analisa algumas questões fundamentais em sua 

abordagem ao racismo na obra Origens do Totalitarismo .  Para Arendt, se a 

máquina de guerra política dos nazistas já funcionava muito antes de 

setembro de 1939, quando teve início a Segunda Guerra Mundial. Tal coisa se 

devia ao fato de Hitler presumir que na guerra ideológica o racismo seria um 

aliado forte na conquista de simpatizantes. A ideologia racista, com raízes 

profundas no século XVIII,  emergiu simultaneamente em todos os países 

ocidentais durante o século XIX e desde o início do século XX, o racismo 

reforçou a ideologia da polít ica imperialista.  Para aquela autora,  

O racismo pode destruir  não só o mundo ocidental ,  mas toda a 
civil ização humana. Quando os russos se  tornaram eslavos,  
quando os franceses  assumiram o papel de comandantes da 
mão de obra negra,  quando os ingleses  viraram "homens 
brancos" do mesmo modo como, durante certo período, todos 
os alemães viraram arianos, então essas mudanças significaram 
o fim do homem ocidental .  Pois,  não importa o que digam os 
cientistas,  a raça é,  do ponto de vista polí t ico, não o começo 
da humanidade, mas o seu fim, não a origem dos povos mas o 
seu declínio, não o nascimento natural  do homem mas a sua 
morte antinatural .  (ARENDT, 2006. p.  187) 

 

A preocupação da educação com o problema do racismo é pontual , e manifesta 

também nos termos da lei  federal  11.645 de 10 de março de 2008, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
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currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Porém, novamente somos impelidos a 

arguir até que ponto a obrigatoriedade curricular dá conta de promover a 

consciência da prática não racista.  

Reiteradas vezes ouvimos no cotidiano escolar certo estímulo à 

“branquitude” e não há como negar que tais posturas acarretam em graves 

problemas para a criança negra. As agressões e constrangimentos aparecem no 

dia a dia e são encaradas como brincadeiras. Porém, a suposta “brincadeira” 

acaba por promover um processo de exclusão social  e incorporação do 

preconceito.  

Ao indagamos alguns alunos sobre a postura deles diante de um caso de 

racismo, obviamente suas respostas não nos permitem inferir uma postura 

radicalmente racista,  mas quando trazemos para o cotidiano, ele não titubeiam 

em afirmar a existência frequente e naturalizada.  

acho que o racismo não é todo mundo sabendo que é racista ou  
achando que isso é  uma coisa ruim. Ninguém quer ser chamado 
de racista,  mas na brincadeira sempre saí  uma piadinha do 
t ipo: urubu, azulão, negrinho. Acho que isso acontece porque 
quem faz não é punido. Quando começarem a punir ,  os casos 
vão diminuir .  
(Aluno P. da 8ª série do colégio B.)  
 

Uma importante pergunta, que inclusive foi fei ta por um aluno a seu 

colega, é se o saber que é errado é suficiente para fazer o certo. Eles  

chegaram ao consenso que não, mas é necessário que seja ensinado o respeito 

à dignidade de todos. 

De fato, o processo educativo pode ser uma via de acesso ao resgate da 

autoestima, da autonomia e das imagens distorcidas que a própria sociedade 

elaborou, pois a escola é um ponto de encontro e, talvez o primeiro, onde os 

alunos tem diante de si um verdadeiro embate de diferenças étnicas. Ouvindo 

os professores de filosofia e sociologia,  lhes perguntamos se o tema é 
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trabalhado com os alunos,  como é desenvolvido esse trabalho e quais as 

principais dificuldades encontradas.  

Segundo o professor T., a temática é trabalhada 

[ . . .]  de modo transversal  enquanto recorte temático vinculado 
ao conteúdo de ética.  Entendo a problematização inicial  como 
momento indispensável à discussão de qualquer tema de 
caráter f i losófico. Logo, a análise das vivências cotidianas dos 
alunos e alunas,  bem como a referência a exemplos oriundos 
dos próprios meios midiáticos (tomando o pressuposto de que 
o acesso a  esses meios é bastante  assíduo pelo público com 
que trabalho – alunos e alunas de classe média que estudam em 
colégios part iculares) e a si tuações oriundas da própria 
convivência escolar,  subsidiam a discussão como exemplos 
indicativos de posturas racistas.  Geralmente, boa fatia do 
alunado compreende como certas condutas caracterizam-se por  
serem discriminatórias ,  reconhece-se muitas vezes mergulhada 
em convicções racistas,  e entende a  percepção das diferenças 
enquanto percepção fundante de uma conduta social  que 
implode desde a base quaisquer discursos (eugênicos,  
raciológicos,  antissemitas , . . .)  que se  pretendam pautar 
primeiro, na pseudolegit imidade, inclusive pseudocientíf ica,  
do conceito de raça – ele já não consti tui  um paradigma de 
diferenciação; e,  segundo, na existência de superioridade, seja 
biológica ou cultural ,  entre povos e/ou etnias.  [sic]  

Para o professor E.,  

A temática do racismo faz parte do programa de fi losofia,  não 
de forma direta e central ,  mas de modo que permeie todo o 
conteúdo desenvolvido pela disciplina, a fim de que toda a  
reflexão proposta em sala de aula seja povoada de ati tudes  que 
envolvam o agir  humano do modo mais ét ico possível.  Prefiro 
tal  caminho por tornar mais fácil  a introdução desses temas,  
tanto do racismo como de outros temas afins,  porque os  
conteúdos de fi losofia sempre dão vazão a  reflexões a partir 
do cotidiano dos estudantes,  realidade esta que eu procuro 
explorar o Maximo possível .  As principais dificuldades 
encontradas são de modo geral  a pertença dos estudantes à  
classe média pequenas piadas e gracejos a,  até mesmo,  
posturas e pronunciamentos de grande concentração de 
preconceitos,  inclusive o racial .  

 

Nas duas falas podemos notar que a abordagem é feita de maneira 

transversal numa busca de romper de maneira sutil  com a estrutura social  

calcada durante anos na cabeça das crianças em outros espaços,  

principalmente o familiar e o midiático.  
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Por tanto,  há uma real necessidade de ruptura com o silêncio escolar em 

relação ao racismo cotidiano para que ele não impeça o direito de cada um ser 

aquilo que ele é, tanto de alunos negros quanto de brancos. A ruptura com 

preconceitos, dos estereótipos, dos est igmas, em relação à raça, cor ou etnia 

são graves problemas para os quais a educação por si não resolverá, mas pode 

dar uma significativa parcela de contribuição. 

 

4.1.2 Clientelismo 

 Outro fenômeno bastante naturalizado e internalizado é internalizado 

pela burocracia e também pelos segmentos sociais como práxis  polí tica 

corrente é o clientelismo. Segundo Richard Graham (1997), no século XIX, as 

elites “gastavam a maior parte de sua energia na formação de redes de 

clientelismo, ampliando seu séquito ou encontrando um protetor poderoso 

para suas fortunas políticas”.   

O clientelismo consiste em um vínculo que é estabelecido entre o 

político profissional  e o eleitor por meio de uma resposta dada por parte 

daquele polít ico em resposta a uma necessidade imediata do eleitor. O 

segundo se vê totalmente amordaçado em relação a qualquer crít ica às 

práticas do primeiro e passa a tomar o seu suposto representante polít ico 

como um patrão em uma lógica de reciprocidade. Para Seibel,  é a necessidade 

o elemento que gera o cl ientelismo, pois o cl iente “afirma e confirma o 

acordo da dádiva e do favor” (SEIBEL, 1997, p.11). Ao que para Tavares  

(1982, p.138) ,  o cl ientelismo é  “um sistema adscritivo de controle, distribuição 

e alocação dos recursos de poder e de influência” e, por tanto, provoca uma 

ruptura com os ideais da cidadania.  

Conforme Holanda (1995), o problema já está na própria base da 

formação da identidade nacional. Pois no clientelismo, “escolha dos homens 

que irão exercer funções públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal  
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que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com as suas 

capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que caracteriza a 

vida no Estado Burocrático.”.  

José Murilo de Carvalho expõe o um exemplo claro de uma situação de 

clientelismo apresentando 

uma cidade que na década de 60 era dominada por duas 
famílias,  cujo poder se baseava simplesmente na capacidade de  
barganhar empregos e  benefícios públicos em troca de votos  
(Carvalho, 1966).  As famílias não t inham recursos próprios,  
como os coronéis,  e o fenômeno não era sistêmico, embora 
houvesse vínculos estaduais e federais.  Por vários anos as duas 
famílias mantiveram o controle polí t ico da cidade, al ternando-
se no poder.  Os resultados elei torais eram previstos de 
antemão com precisão quase matemática.  Os votos t inham 
dono, eram de uma ou de outra  família.  Tratava-se de um caso 
exacerbado de clientelismo polí t ico exercido num meio 
predominantemente urbano. Não se tratava de coronelismo.  
 

 

 Tal exemplo exposto por Carvalho ainda é presente nos nossos dias e 

tem muita força de persuasão, por muitas vezes se tornando em si mesmo uma 

razão para a polít ica fundamentada em apadrinhamentos, troca de gratidão e 

favor. Carvalho (1997) aponta ainda que há um “afrouxamento” no termo 

clientelismo se ele for tomado apenas como uma troca de favores. Na opinião 

daquele autor, o “Clientelismo assemelha-se, na amplitude de seu uso, ao 

conceito de mandonismo. Ele é o mandonismo visto do ponto de vista  

bilateral”. Desse modo, o conteúdo das práticas clientelistas também está 

sujeita a uma variação ao longo do tempo, a depender dos “recursos  

controlados pelos atores polít icos, em nosso caso pelos mandões e pelo 

governo.”.  

 O fato é que lógica da dádiva e do favor tornou-se o conteúdo principal  

dos vínculos políticos e sociais, operando nas esferas da vida particular e  

privada as questões que,  numa sociedade de direitos, deveriam ser fixadas 

como de caráter público. O fenômeno clientelista se tornou toa comum, que 

79% dos brasileiros,  segundo pesquisa do Datafolha (2009),  acreditam que os 
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eleitores vendem seu voto e 46% já praticaram tal ato ou estariam dispostos a 

fazê-lo.    

 No contexto escolar encontramos expressões de sinceridade, realismo e 

desesperança em relação ao caos do tema clientelismo. Para nosso alunos, há 

visível e irreparavelmente uma lógica que se estabelece na ditadura da 

maioria e do poder capitalista.  

 

quem tem renda baixa eu acho que é muito influenciado por  
esses polí t icos [ . . .]  um candidato nunca vai  chegar para um 
rico e dizer:  olha, tu  vota em mim que eu te dou trezentos  
reais.[ . . .]  ele vai  dizer:  olha que otário querendo me comprar  
com trezentos  reais;  E o pobre não:  caramba, na hora que eu tô 
mais apertado, na hora que eu precisei  ele chegou para me 
ajudar.  [sic] 
(Aluna M. do colégio A.)  

 

 
 Por isso que eu acho que quem solta mais  dinheiro é quem 
ganha, por que quem tem baixa renda é a maioria.  Os polí t icos  
chegam lá,  botam o chapéu na cabeça e dá beij inho nas 
criancinhas carentes.  Isso é comum! [sic]  
(Aluna C. do colégio A.)  
 
A vida é assim, o mundo é dos mais espertos.  E não acho que 
tenha como fazer polí t ica de outro jeito.  O cara pode até ter 
boa intenção, mas se ele não entra na dança não faz nada, nem 
de bom nem de ruim. 
(Aluno O. do colégio B.)  
 
Eu também penso assim, até  porque o mundo está desse jei to. 
Eu é que não vou ser besta de quer salvar tudo.  
(Aluno E. do colégio B.)  
 
 

 

 A não ingenuidade dos alunos nos projeta mentalmente para o futuro de 

continuidade da ideia de que aqueles que estão no poder ascendem a ele por  

via da manipulação popular, que se estabelece pela dívida e pela gratidão e 

não pela busca da constituição de um espaço público comum.  
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 É bem verdade, porém, que a lógica de que “a maioria vota no que vai  

ganhar” e de que os votos são conquistados pelo dinheiro, também aparece 

minada pela esperteza e pela tentativa de enganar o enganador. O que seria a 

própria demonstração de uma acomodação entre a necessidade e a não 

orientação por princípios éticos. Na fala de alguns alunos corroborada pela 

maioria há espaço para a ideia do: “Eu pego o presente dos dois e voto no que 

eu quiser [ .. .]  num veio me enrolar, eu faço o mesmo” [sic].  

 O que se estabelece nada mais é do que uma fusão entre os espaços 

público e privado, quem rompem com a ideia de um estado que não é uma 

ampliação do círculo familiar e, tampouco, uma soma algumas de vontades 

particulares sobe o bem público. Apenas pela via da ruptura com a 

manutenção familiar, doméstica é que o Estado pode se estabelecer e que se 

cria um espaço de acolhida à cidadania e aos cidadãos que terão capacidade 

de ação.  

4.1.3 Sexismo  

 A questão da cidadania, considerada como respeito aos outros carece 

hodiernamente de um apontamento para a questão do sexismo. Pois, em nossa 

sociedade contemporânea estamos cada vez mais segregando, comparando, 

mensurando. E o gênero tem sido há muito um elemento considerado na 

injusta mensuração. O sexismo é a crença de que um sexo é superior ao outro, 

no caso a ideia dominante de que o masculino seria superior ao feminino. 

Temos também o heterossexismo, que consiste na crença de que homossexuais 

são inferiores a heterossexuais.  

As convicções de uma suposta superioridade masculina são promotoras 

de ações que desembocam numa consequente violência contra a mulher. Seja 

essa violência manifesta por agressão física ou demonstrada em salários 

inferiores e restrições de carreira, humilhações, depressão, suicídio e outros.  

Em relação ao heterossexismo, temos por consequência desde piadas  
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pejorativas, ofensas cotidianas até agressões físicas e assassinatos em casos 

de extrema à homofobia.  

Ao trazer a discussão para o espaço escolar observamos que, já ali,  há 

uma certa disseminação sexista impetrada pela sociedade. Desde pequenos os 

meninos são incitados a manter uma postura de superioridade, que em nada 

tem relação com a masculinidade, mas aparece ideologicamente diretamente 

relacionada a ela em uma relação recebida como herança da lógica 

patriarcalista, na qual o homem (grande pai), chefe da casa, tem poder de 

mando sobre todos os que a ele se aproximam. 

Trata-se de um problema que tem impedido especialmente as mulheres 

da conquista de uma cidadania plena. Nos avanços e conquistas da cidadania, 

na ampliação dos direi tos e progressos democráticos, as mulheres não foram 

favorecidas do mesmo modo que os homens. No dizer de Carla Bassanezi  

Pinsky e Joana Maria Pedro (2008, p.304):  

 De simples “costela  de Adão” à conquista da cidadania plena,  
é uma longa trajetória ainda não completada pelas mulheres .  
Mesmo no ocidente onde o avanço é maior  e a subordinação 
social  das mulheres tem se reduzido sensivelmente, elas ainda 
sofrem com a violência,  salário menores,  preconceitos de 
diferentes t ipos. Que dirá em países africanos ou islâmicos em 
que são vistas como apêndice do homem, na melhor das  
hipóteses? 

 

Historicamente, a luta das mulheres pela cidadania não se mostrou 

fácil .  A ideia de que as mulheres, especialmente as casadas, pudessem ocupar 

um espaço público implicava admiti-las como indivíduos livres e adultos 

capacitados. Em vários países, especialmente os de tradição latina e católica 

que sofreram influência do código napoleônico levaram muito tempo para 

superar a ideia da “incapacidade civil da mulher casada” e admitir que 

também elas devam ser consideradas cidadãs capazes.  
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 A ideia de superioridade passa pela via da naturalização, da 

desigualdade e da discriminação e coloca-se numa perspectiva de cidadania 

imperfeita, que na sua história não permitiu – desde os gregos – uma segura 

relação de igualdade e diferença. O discurso da existência de uma natureza 

humana acaba entrando num campo extremamente perigoso, pois ao afirmar 

um “eu sou”, estaria entificando o próprio ser, colocando-o na categoria de 

coisa.  A esse respeito, Arendt (2009, p.18) afirma que: 

É altamente improvável que nós, que podemos conhecer,  
determinar e definir  a essência natural  de todas as coisas que 
nos rodeia e que não somos,  venhamos a  ser capazes  de fazer o 
mesmo a nosso próprio respeito:  seria como pular sobre nossa 
própria sombra.  Alem disto, nada nos autor iza a presumir que 
o homem tenha uma natureza ou essência no mesmo sentido em 
que as outras coisas as têm. Em outras palavras,  se temos uma 
natureza ou essência,  então certamente somente um Deus pode 
conhecê-la  e defini -la ;  e a condição prévia  é que ele  pudesse 
falar um “quem” como se fosse um “quê”.  

 

 A possibilidade de afirmação do “Outro”, como coisa (ente), é 

completamente excluída de um espaço que preze pela pluralidade. Por tanto, a  

cidadania não pode se dar reforçando um amalgamado caminho de discurso 

inclusivo e prática excludente.  

Nesse sentido, a educação é novamente desafiada a nos seus espaços 

lidar com os filhos de uma sociedade marcada pela discriminação. E isso pode 

ser notado inclusive nas das falas de algumas professoras do 9º ano do ensino 

fundamental de um dos colégios privados pesquisados.  Vejamos: 

Noto que o comportamento do aluno T. é  diferente com os 
professores homens.  Parece que ele  não aprendeu a respeitar  as  
mulheres ou se sente inferiorizado porque a  professora é uma 
mulher.  Quando é um professor homem que entra na sala,  a 
postura dele muda completamente;  parece até outra pessoa.  

 

 Parece-nos que o problema transcende o próprio espaço escolar. O 

estudante vem para escola já recheado de informações que lhe são, na maioria 

das vezes, mais verdadeiras que o próprio espaço escolar. Por tanto um espaço 
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desautorizado, pela mídia e em alguns casos pelos próprios pais (estes 

também desautorizados!).  

 Nessa empreitada de educar para uma ação responsável pelo mundo e de 

respeito ao diferente, alguns espaços de conquista se estabelecem. Na opinião 

do professor E.,  

as questões sexistas ou de gênero, por incrível  que pareça, são 
bem mais tranquilas de se trabalhar.  Afinal ,  de modo geral ,  os 
ambientes onde convivem nossos estudantes já estão dotados 
de um comportamento que, mesmo sem estar l ivres de 
preconceitos,  denotam uma maior l iberdade ou l iberalidade 
dos costumes, fato es te que “descongestiona” a sala de aula  
quando da abordagem de temáticas l igadas às questões ci tadas  
acima.  

 E para o professor T.,  

Geralmente, trato desse t ipo de questão quando apresento o  
conceito de metafísica (ontologia),  o de uma metafísica do 
homem (uma concepção de natureza humana) e o de condição 
humana – tópicos centrais em antropologia fi losófica. Por 
meio dessas dist inções tento desconstruir  essas ditas ‘verdades 
irrefutáveis’  com o auxíl io dos discentes,  questionando a  
própria noção de verdade e a abertura que tal  noção implica no 
pensamento contemporâneo – não existem instâncias fixas! 
Não há verdade, mas, verdades, que são sistêmicas, histórico-
culturais,  perspectivíst icas e assim, temporais.  Portanto, a  
sexismo, assim como outras formas de ‘naturalização’ ou  
‘essencialização’ são profundamente cri t icadas e 
desconstruídas.  O desconforto habitual:  anedotas.  

O que me deixa sat isfeito é o fato de que os discentes  
compreendem que estas ‘falas’ não podem mais fazer sentido 
no mundo hodierno; percebem também que,  há por trás delas 
toda sorte de interesses e objetivos, muitos deles morais e  
polí t icos,  que precisam ser denunciados,  desmascarados e  
desconstruídos (tratamos então dos concei tos de ideologia e  
al ienação).  

 

 Como podemos notar na fala dos dois professores, no espaço da sala de 

aula, há uma adesão ainda que discursiva contrária ao sexismo. Muito embora 

ele ainda se faça notar no cotidiano, em casos como o da professora do 9º ano 

e nos apelidos e xingamentos que recebem alguns alunos que demonstram 

certa feminização.  
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4.1.4 Patrimonialismo 

Ao abordamos o tema patrimonialismo se faz necessário que possamos 

pontuar em poucas palavras em que consiste tal t ransgressão do pacto com a 

cidadania.  O patrimonialismo é caracterizado por um Estado ou por membros 

desse estado, que não consegue estabelecer distinções, l imites entre aquilo 

que é bem público e o que é um bem privado. Simplesmente um indivíduo se 

apodera do bem de todos (do Estado). No Brasil ,  a questão do 

Patrimonialismo tem marcado a formação e postura dos indivíduos em um 

suposto espaço público.   

Desde o período colonial, já temos traços que marcam o 

patrimonialismo, pois todo o território brasileiro era tomado como apenas um 

patrimônio de Portugal. Ao olharmos para os fatos do período colonial  

veremos que a coroa portuguesa enviava vários funcionários que eram 

encarregados de administrar o bem público,  porém, ao receber a autoridade e 

confiança da coroa portuguesa, tais funcionários se mostravam infiéis e por 

vezes tomavam para si os recurso que advinham do patrimônio público 

deixando claro que não havia limites entre o público e o privado. Esta 

“maneira de fazer” dos portugueses acarretou em uma herança amplamente 

negativa para a formação de um Estado brasileiro, pois, criaram raízes em 

nosso território e fomentaram o famigerado “jeitinho brasileiro”.   

Segundo Sérgio Buarque de Holanda, não é novidade que os 

funcionários não se dedicam aos interesses puramente objetivos e públicos.  

Para aquele autor, apenas raramente isso não acontece.  

No Brasil ,  pode-se dizer que só excepcionalmente t ivemos um 
sistema e um corpo de funcionários puramente dedicados a  
interesses objetivos e fundados nesses interesses.  Ao 
contrário,  é possível  acompanhar ,  ao longo de nossa história,  o  
predomínio constante das vontades part iculares que encontram 
seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis  
a uma ordenação impessoal.  Dentro desses  círculos,  foi  sem 
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dúvida o da família aquele que se  exprimiu com mais força e  
desenvoltura na sociedade. (HOLANDA, 1995, p.146).  

 

Internalizamos de tal modo o desejo de posse, que muitas vezes nos  

sentimos autorizados a possuir algo que não é particular. "O funcionário é o  

outro eu do rei , um outro eu muitas vezes extraviado da fonte de seu poder." 

(FAORO, 2001, p. 199) Se “não era fácil os detentores das posições públicas 

de responsabilidade,  formados por tal ambiente, compreenderem a dist inção 

fundamental entre o domínio público e o privado” (idem, p.145) no período 

colonial, isso não mudou contemporaneamente. A maneira patrimonialista de 

ver o bem comum se faz presente cada dia mais de maneira gritante e 

naturalizada.  

Tornou-se comum no imaginário das pessoas que algum líder político 

ou funcionário público possa tomar posse do espaço comum e usurpar dos 

outros o direito de usufruir dos mesmos bens. Tal  característ ica vem seguida 

de uma desvalorização generalizada da identidade nacional ao ponto de 92% 

dos brasileiros acreditarem haver corrupção em instâncias federativas6.  As 

instituições administrativas no Brasil não são vistas pelo brasileiro como 

dignas de confiança,  além disso, conforme se observa há muito, o povo não se 

vê nem representado nem como parte dessas.  

No campo educacional, especificamente no espaço escolar, temos 

também algumas demonstrações de que a questão do patrimonialismo não se 

trata apenas de uma improbidade individual, mas que ela está enraizada na 

cultura dos indivíduos. Construímos no nosso imaginário e tornamos concreta 

a ideia de que é possível unir corrupção e política. E ainda, que a segunda não 

funciona sem a primeira. Segundo pesquisa apresentada em fevereiro de 2010 

                                                 
6 Conforme pesquisa Datafo lha de 14/10 /2009.  
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pelo CNT/Sensus7,  69,4% dos brasileiros acreditam que a corrupção só está 

aumentando e 82,5% não tomam parte em nenhum tipo de associação 

(sindicato, partido político,  ONG etc.).  

Os números apresentados confirmam aquilo que encontramos em nossas 

entrevistas com alunos de duas escolas privadas da cidade do Recife. Ao 

expormos alguns casos de notória usurpação do bem público para responder a 

um interesse particular.  Expusemos por exemplo o caso do escândalo dos 

“sangues suga” também conhecido como “máfia das ambulâncias” que 

estourou em 2006, devido à descoberta de uma quadrilha que tinha como 

objetivo desviar dinheiro para a compra de ambulâncias superfaturadas.  Ao 

perguntar-lhes o que fariam se est ivessem no lugar de desses políticos, a 

princípio a resposta foi quase unânime de que não se envolveriam. Porém, a 

partir do momento que colocamos os valores (quantidade de dinheiro) que 

estavam em jogo, alguns t ímidos e francos depoimentos apareceram. Vejamos: 

Bem, não dá para dizer que eu não faria.  Vamos ser  
“honestos”, a desonestidade, o desvio de verba é a coisa mais  
comum. Quem entra na polí t ica já sabe disso. Não to dizendo 
que é certo não, tô dizendo que todo mundo que tá lá faz. [sic]  
(F. aluno do 9ª ano do colégio A) 
 
Acho que eu faria também, mas eu teria mais cuidado e ficaria  
com medo. Não acho certo, mas é assim mesmo. Se eu fizer  
tudo cert inho vai  ter  sempre um esperto para  passar a perna em 
todo mundo [sic]  
(L. aluno do 9ª ano do colégio B)  
 
Eu quero lá saber! Nesse país quem é rico não vai  preso e se o 
cara não roubar num vai f icar r ico nunca. [sic]  
(R. aluno do 9ª ano do colégio A) 
 
Tu acha que é  mais fácil  um polí t ico rico ganhar ou um pobre? 
Vê Lula, só ganhou prá presidente depois que começou a andar  
arrumadinho.  [sic]  
(C. aluno do 9ª ano do colégio A) 
 

                                                 
7 Pesquisa d isponíve l  em:  
ht tp : / /www.cnt .org.b r /por tal / img/arquivos/Release%20rodada%20100.doc Consultado em:  
10/  fev.  /2010.  
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 Como pudemos observar as respostas são marcadas por uma ideologia 

de polí tica que seria justamente o fim da polí tica. É bem verdade que tais 

comentários não partem da maioria dos entrevistados, mas não da sua 

total idade. Alguns têm claro que o caminho político não deve passar pela via 

da corrupção, e outros apontam que não o fariam por medo de serem 

descobertos e punidos.  

Algo que nos chamou a atenção foi o fato de que em um dos colégios os 

estudantes demonstraram mais tranquilidade em admitirem-se como também 

partícipe da corrupção. Mas foram praticamente unânimes ao responder 

positivamente à questões que evidenciam corrupção no dia a dia, como por 

exemplo “furar” uma fila, “colar” na prova, “baixar” arquivos de músicas da 

internet.  E justificam afirmando que “isso não faz mal a ninguém”. 

O debate em torno da ética cotidiana é apresentado pelos professores de 

filosofia e de sociologia e descritos em seus programas de temas das 

respectivas disciplinas.  Ainda assim, os alunos se queixam que o tema é 

pouco explorado e o espaço para debate nas aulas não é privilegiado por que 

nem sempre uma opinião discordante é respeitada pela turma. Os alunos C, E 

e T. afirmam que seria bom poder dizer o que pensa sem se sentir ameaçado 

ou constrangido a dizer o que a maioria quer ouvir.  

Quando eu discordo da opinião dos outros  não tenho coragem 
para falar.  Sei  que às vezes eles tão falando só na hora e que 
depois nem sempre é assim.  Se é aula de f i losofia, acho que 
tem que falar a verdade e não ficar enfeitando, aprendi assim 
desde a 7ª série.  Mas nem todo mundo quer part icipar levando 
a sério mesmo. [SIC] (Aluno C. do 9º ano do colégio A).  

O que eu gosto nas aulas de fi losofia é que posso ser eu 
mesmo, dizer  o que eu penso e também aprendo com o que os  
fi lósofos disseram. Mas não paro neles,  me sinto importante,  
acho que estou fi losofando. [SIC] (Aluno E. do 9º ano do 
colégio A).  

Nem sempre dá para falar e os outros ouvir .  O “massa” é que 
depois eu fico pensando nas coisas que eu falo e acho que 
podia ter  dito tudo diferente,  vejo que os outros também tem 
razão.  [SIC] (Aluno E.  do 9º ano do colégio A).  
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 Felizmente o tema da ética tem perpassado praticamente todos os 

programas das disciplinas da área de humanas. Porém, o acento na 

problematização da questão patrimonialista é reservado apenas à disciplina de 

filosofia que nas escolas pesquisadas tem aulas com duração máxima de 50 

minutos e um programa que procura além de responder às questões éticas 

fornecer elementos para responder a um programa de vestibular.  
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5 CONCLUSÃO 

 Pelo próprio modo como a cidadania e o ser cidadão no mundo 

contemporâneo se tornou mais um chavão que uma preocupação real, a 

iniciativa dessa pesquisa nos permitiu partir de um ponto teórico perpassado 

pela “confusão de referenciais” que põem o conceito de cidadania em uma 

condição de pouca monta, mas de grande valor discursivo.  E ainda, nesse 

contexto de “confusão de referenciais” a educação é incluída, como um 

instrumento a serviço da conscientização cidadã, ou para ser mais fiel à 

realidade, como solução para todos os problemas da sociedade. 

 O processo de formação para cidadania se vê diante de um paradoxo de 

ter que introduzir pessoas num espaço de cidadania para a vivência da prática 

do debate e usufruto do bem comum em uma sociedade na qual tais elementos 

não são prioridades ou inexistem.  Nessa perspectiva, encaramos o problema 

da cidadania como um problema de identidade política e de ruptura com 

referenciais verdadeiramente voltados para o bem público.  

 Em uma sociedade marcada pela “cultura narcísica”, como vimos com o 

Richard Sennett, não basta apenas educar o discurso e cair na visão ingênua 

de uma pedagogia eli tista ou no seu oposto, um populismo pedagógico no qual 

o povo passa de “vilão a herói”.  A nosso ver, a postura política dos 

indivíduos se deve menos a instrução que lhe foi negada do que às estruturas  

sociais que estão no alicerce dos acontecimentos políticos.  

 Ao observarmos duas escolas da rede privada, cuja clientela (é 

justamente esse o termo util izado!) é eminentemente formada pelos filhos da 

“elite pernambucana”, notamos o quão ainda estamos distantes de uma 

cidadania e o quanto há de tentativa de “conversão” do indivíduo à cidadania.  

Porém, a tentativa de “conversão”, numa empreitada de “cidadanização” 

quase catequética é contrária à ideia de liberdade e de conflitos próprios do 

pensamento judicativo. E, justamente, pela ausência de tal exercício (que não 
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deve se dar apenas na escola) estamos, ao mesmo tempo que repetimos 

insaciavelmente a expressão, negligenciando numa relação educação e 

cidadania.   

Para a pergunta da possibilidade de relação entre educação e cidadania,  

ou em um famigerado ressarcimento da dívida da educação com o bem 

público, acreditamos que alguns elementos precisam ser ponderados e 

delimitados. Caminhamos para uma possível  redefinição entre da relação 

entre educação e cidadania que passa pena necessidade de permitir a todos o 

que estão no espaço educacional tornarem-se visíveis, dignos de respeito e  

capazes de entrar relação com os Outros.  

 Entra em campo a própria capacidade de fazer escutar, ou seja, a 

competência argumentativa, de fundamental  importância para pensarmos um 

espaço de construção no qual o indivíduo tem direito de manifestação daquilo  

que ele é e pensa, por meio da autocrítica, da resignificação e do debate com 

os Outros.  
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APENDICE A 
QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO SEMI-ESTRUTURADA  

COM OS PROFESSORES 

1.  No Brasil a questão da educação contra o racismo tem sido 

enfaticamente abordada, porém, ainda podemos frequentemente 

encontrar pessoas que manifestam o racismo em suas atitudes. Você 

trabalha esse tema com seus alunos? Como é desenvolvido esse 

trabalho?  Quais as principais dificuldades encontradas? 

2.  A corrupção é pontuada um problema que aflige a ação política no 

nosso país e a educação parece ter uma responsabilidade no que diz 

respeito à formação ética dos sujeitos. Como tem sido abordagem no 

que diz respeito ao patrimonialismo (limites do público e os limites do 

privado) em suas aulas? Você consegue perceber indícios de práticas 

patrimonialistas no cotidiano escolar?  

3.  Juntamente com o patrimonialismo, o cl ientelismo realça a corrupção 

da prática cidadã e consequentemente da ação política. A utilização de 

coerção, intimidação, sabotagem, e mesmo a violência para manter o 

controle e a lealdade são ainda tomadas com banalidade por “l ideranças 

políticas”. Esse é um assunto abordado (direta ou indiretamente) em 

suas aulas? Qual resposta dos alunos você pretende obter? Qual a que 

obtém? 

4.  É comum no imaginário brasileiro ideias como “É dever natural do 

homem o sustento da família”, ou “Trair é da natureza masculina (mas 

não da feminina)”,  ou ainda “Mulheres devem ser responsáveis pela 

casa”.  Tais expressões manifestam já uma leitura sexista das relações 

interpessoais e sociais. Como isso é tratado em sala de aula? Há algum 

desconforto (dificuldade) em falar sobre o tema? 
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APENDICE B 

PESQUISA DE CAMPO SEMI-ESTRUTURADA  
COM OS ALUNOS 

 
 
 

1.  Exposição de casos envolvendo Racismo, sexismo, clientelismo e 
patrimonialismo seguidas de perguntas arguindo o aluno que se 
coloca na condição de vítima e agressor: 

 

Caso 1: Jogador negro é chamado de Macaco 

“Disputei  uma bola com Maxi, ele não gostou, virou para mim e disse:  
“macaco”. O Wagner também ouviu, ficou puto e foi  para cima dele.  Na hora,  
não acreditei naquilo, fiquei sem reação. Foi algo muito duro, difícil de 
aceitar.  Fiz a coisa certa,  fui à Polícia denunciá-lo.  Nem sei se ele vai  ser 
punido ou suspenso. Não sei  se posso perdoá-lo. E nem pensei que passaria 
por isso um dia. Foi coisa minha, ninguém mandou eu fazer nada. Não posso 
aceitar der tratado assim por ninguém.” (Elicarlos, volante do Cruzeiro) 

Já vimos esse filme. Acabou como tudo no Brasil .  Não deu em nada, porque 
não é nada. É só um jogo de futebol. Temos de nos preocupar com coisas mais 
sérias, nosso País precisa ser mais sério” (Paulo Autuori, t reinador do 
Grêmio, no Terra Esportes) 

Caso 2:  Confundida com uma prostituta empregada doméstica é agredida 
enquanto esperava ônibus.  

Três moradores de luxuosos condomínios na Barra da Tijuca foram 
detidos na 16ª Delegacia de Polícia, no Rio, acusados de roubar e espancar - 
com chutes no rosto - a empregada doméstica Sirley Dias de Carvalho Pinto, 
32 anos, na Avenida Lúcio Costa, neste sábado. O bando teria rido e 
debochado da mulher, que esperava o ônibus para voltar para casa, em 
Imbariê. Outros dois supostos agressores estão foragidos 

Eles foram detidos pela polícia porque um taxista que passava pela 
avenida teria visto a agressão e anotado a placa do carro dos jovens.  

Caso 3: Venda irregular de ambulâncias tem ramificações em todo o país  

O caso das Sanguessugas,  foi esquema de vendas irregulares de 
ambulâncias para mais de 100 municípios de cerca de 11 estados brasileiros.  
A  Planam ,  empresa responsável por montar o esquema, negociava com 
parlamentares a entrega de ambulâncias antes do trâmite burocrático 
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necessário, em troca da aprovação para que essas ambulâncias fossem 
compradas a essa determinada empresa,  que vendia os veículos duas vezes 
mais caros que o normal,  distribuindo os lucros entre os envolvidos.  

Caso 4: Senadores assumem que doam passagens que recebem 

A denúncia envolvendo o uso de passagens pagas pelo Senado para 
trazer amigos, parentes e aliados polí ticos da senadora Roseana Sarney 
(PMDB-MA) de São Luís a Brasília provocou a reação da grande maioria dos 
senadores da Casa. Com raras exceções,  quase todos admitiram que essa é  
uma prática comum, que a cota mensal de cinco a sete passagens de ida e 
volta - que deveria ser usada pelo parlamentar para deslocamento para seu 
estado de origem - é destinada a terceiros: sejam eleitores em dificuldades,  
prefeitos,  ou familiares.  

- Para mim, é novidade se há restrição. Enquanto não regulamentam, não é  
errado. Todos aqui doam, porque tem que movimentar a base, prefeitos.  

Quando me pedem, analiso o motivo e dou. (Sen. Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
tem uma cota de R$ 20 mil  mensais)  

- Eu uso para atender os eleitores e para meus deslocamentos pessoais.  
Por causa disso, sempre fico devendo. Desvirtua, mas às vezes tem 
pessoas que precisam - disse Gilvam Borges (PMDB-AP) 

Jornal  O Globo – 17/06/2009  


