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RESUMO

As reflexões construídas pelo presente trabalho têm como objetivo servir de ponte para uma maior 
compreensão acerca do espaço político e de como ele é construído no movimento de avanços e recuos 
dos contextos sociais. Nesse cenário, a ação desponta-se como elemento central onde é estabelecido um 
espaço de opiniões, interações, partilhas, vivências e construções. Trata-se, a ação, de um espaço que só é 
possível quando a liberdade flui, não como elemento da vontade ou do pensamento, mas como condição 
da própria política. Assim, o que se observa é que o público é construído e reconstruído no ritmo dos 
acontecimentos. Sempre que a sociedade não mais encontra respostas nos modelos já estabelecidos, ela 
precisa reinventar-se, buscando novas maneiras de, pela ação, fazer o político, manifestado na riqueza 
do mundo subjetivamente partilhado. Para tanto, utiliza-se o método descritivo de pesquisa, a partir de 
coleta bibliográfica, procurando tecer reflexões acerca da construção do espaço público na análise da 
ação comunicativa e da virtude cívica. Os resultados obtidos demonstram que, apesar de interferências 
explícitas e implícitas impedindo a livre formação do convencimento, é no pacto das relações ou na 
confiança recíproca que o homem conseguiu organizar-se como ser social e político, perpetuando a 
possibilidade da vida coletiva e do interesse comum para as gerações futuras.
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1 INTRODUÇÃO

Na tentativa de estabelecer uma relação entre os regimes políticos e os sujeitos sociais na 
construção de um espaço público, num primeiro momento, recorrer-se-á ao pensamento filosófico 
político de Hannah Arendt, em especial no que diz respeito às suas reflexões sobre o modelo da ação 
comunicativa, a liberdade e a violência. Também se buscou a contribuição de Habermas, sobretudo a 
partir da leitura que empreendeu a respeito das construções formuladas por Arendt quanto à ação, o 
poder e a violência. 

Num segundo momento, a ideia do público foi enriquecida pelas reflexões de Marshall Berman 
acerca do pensamento de Georg Luckács e da crítica que fez ao sistema capitalista como indutor de um 
processo de reificação das pessoas, privando-as de autoconfiança e autonomia. 

Ao final, foram apresentados alguns apontamentos empreendidos pelos pensadores brasileiros 
Francisco de Oliveira, José Murilo de Carvalho e Newton Bignotto, buscando-se compreender que 
o espaço público sofre um processo de apropriação pelo privado a partir da lógica neoliberal, bem 
assim acerca dos sentidos e vivências da cidadania como referência ao que se compreende como virtude 
cívica. 

 
2 AÇÃO, LIBERDADE E VIOLÊNCIA EM HANNAH ARENDT

  Ao propor o modelo comunicativo da ação, Hannah Arendt defende que a ação comunicativa é 
o meio em que se forma um mundo intersubjetivamente partilhado, o espaço em que os atores aparecem, 
se encontram, são vistos e ouvidos. É nesse contexto que, segundo Habermas (1980), a autora apresenta 
o mundo da vida em duas dimensões, a espacial e a temporal.

A dimensão espacial do mundo da vida é determinada pelo ‘fato da pluralidade humana’: cada 
interação unifica a multiplicidade das perspectivas de percepção e ação dos presentes, que 
assumem como indivíduos um ponto de vista inconfundível. A dimensão temporal do mundo da 
vida é determinada pelo ‘fato da natalidade humana’. O nascimento de cada indivíduo significa 
a possibilidade de um novo começo; agir significa poder tomar uma iniciativa e fazer algo de 
imprevisto (HABERMAS, 1980:104).   

A liberdade não é atributo da vontade e do pensamento, mas sim da ação. Para Arendt (2005), 
essa percepção só foi possível graças a Kant, para quem ser livre é ser autônomo, é habitar os espaços, 
fazer escolhas, exercer a vida privada sem deixar de invadir os espaços públicos, pois, do contrário, 
reproduzir-se-ia os erros da tradição. A liberdade só pode ser inserida, portanto, como condição essencial 
da política, que só acontece nos espaços públicos.

Isso só ocorre, pois “ação e política entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, 
são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade” 
(ARENDT, 2005: 191), pois a razão da política é a liberdade e essa liberdade acontece basicamente na 
ação.  
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Para que seja livre, a ação deve ser livre, por um lado, de motivos e, por outro, do fim intencionado 
como um efeito previsível. Isso não quer dizer que motivos e objetivos não sejam fatores 
importantes em todo ato particular, mas sim que eles são seus fatores determinantes e a ação é 
livre na medida em que é capaz de transcendê-los (ARENDT, 2005a: 198).

 

Hannah Arendt (2005), entretanto, reconhece a dificuldade do homem moderno em compreender 
a liberdade no plano da política, pois nossa tradição filosófica de pensamento político, bem como as 
teorias sociais da época moderna, indicam para a liberdade no campo do pensamento e da vontade, não 
a relacionando à ação.

Toda tentativa de derivar o conceito de liberdade de experiências no âmbito político soa de 
maneira estranha e surpreendente porque todas as nossas teorias a respeito dessa questão são 
em sua totalidade dominadas pela noção de que a liberdade é um atributo da vontade e do 
pensamento, muito mais que da ação (ARENDT, 2005a: 202).

A consequência trágica da ideia de liberdade como atributo da vontade e do pensamento foi o 
estabelecimento de tiranias, a única forma de governo que brota diretamente do quero, pois “sempre que 
o mundo artificial não se torna palco para ação e discurso – como ocorre com comunidades governadas 
despoticamente que os banem para a estreiteza dos lares (...) – a liberdade não possui realidade concreta” 
(ARENDT, 2005: 195).

Foi somente quando a mentalidade e a tradição do pensamento humano não mais ofereceram 
respostas às suas perplexidades é que a ação despontou como alternativa de convivência mútua. O 
rompimento da tradição possibilitou que a lacuna entre o passado e o futuro tornasse realidade tangível 
a todos, um fato de importância política. 

Com efeito, as instituições políticas, tanto para sua existência quanto para sua conservação, 
dependem da ação dos homens, sendo o Estado caracterizado como um produto da total dependência de 
atos que o mantenham em existência. Daí sucede a defesa de Habermas de que a ideia central da teoria 
proposta por Hannah Arendt é a de que “nenhuma liderança política pode substituir impunemente o poder 
pela violência; e só pode obter o poder através de um espaço público não-deformado” (HABERMAS, 
1980: 105). O espaço público, se não é fonte do poder, é furto pelo menos de sua legitimação, não 
vivendo as instituições públicas da violência, mas do reconhecimento. 

De fato, Hannah Arendt (2006) defende que a ação política se realiza através de palavras, de modo 
que sempre que uma manifestação for acompanhada do discurso, este ganhará relevo e se conectará 
diretamente à esfera pública. É assim que os movimentos de desobediência civil, que despontaram nos 
EUA no final da década de 60, qualificam-se por serem categorias da ação política. 

A desobediência – civil e criminosa – à lei, tornou-se um fenômeno de massa nos últimos anos, 
não somente nos Estados Unidos, mas em muitas outras partes do mundo. O desprezo pela 
autoridade estabelecida, religiosa e secular, social e política, como um fenômeno mundial, 
poderá um dia ser considerado como o evento proeminente da última década. Realmente as leis 
parecem ter perdido seu poder. Observados de fora e considerados sob uma perspectiva histórica, 
não se poderia imaginar evidência mais exposta, nem sinais mais explícitos da instabilidade e 
vulnerabilidade interiores dos governos e sistemas legais de hoje. Se a história ensina alguma 
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coisa sobre as causas da revolução – e ela não ensina muito, mas ensina consideravelmente 
mais que as teorias das ciências sociais – será que a desintegração dos sistemas políticos é uma 
progressiva erosão da autoridade governamental, e que esta erosão é causada pela incapacidade 
do governo em funcionar adequadamente, de onde brotam as dúvidas dos cidadãos sobre sua 
legitimidade (ARENDT, 2006a: 64).

A desobediência civil também desponta quando o governo está em vias de efetuar mudanças 
ou persistir em condutas cuja legalidade e constitucionalidade são questionáveis. Desse modo, a 
desobediência pode servir tanto para mudanças necessárias e desejadas, quanto para a preservação e 
restauração necessária e desejada do status quo. Embora o contestador e o revolucionário compartilhem 
o desejo de mudar o mundo, segundo Arendt (2006), desobediência não se confunde com revolução, eis 
que enquanto aquela é não violenta, esta implica na rejeição da estrutura da autoridade estabelecida e da 
legitimidade do sistema geral de lei. O contestador age para o bem e em nome de um grupo, desafia a lei 
e as autoridades estabelecidas no campo da dissensão básica. A desobediência civil, portanto, é praticada 
por um agrupamento de pessoas com identidade de interesses. 

Os contestadores civis são minorias organizadas, delimitadas mais pela opinião comum que por 
interesses comuns, e pela decisão de tomar posição contra a política do governo mesmo tendo 
razões para supor que ela é apoiada pela maioria; sua ação combinada brota de um compromisso 
mútuo, e é este compromisso que empresta crédito e convicção a sua opinião, não importando 
como a tenham originalmente atingido (ARENDT, 2006a: 55).  

Nesse contexto, Hannah Arendt (2006) propõe que o fenômeno da desobediência civil seja norte-
americano em origem e substância, diante da possibilidade de ser explicado em conformidade com o 
espírito das suas leis. Isso porque o espírito das leis norte-americanas é exatamente o consentimento 
no sentido de apoio ativo e participação contínua em todos os assuntos de interesse público. Afinal, a 
revolução americana trouxe um conceito de lei não sustentado em teorias, mas na própria experiência 
dos colonos, pelo qual o compromisso moral do cidadão em obedecer às leis provém da suposição de 
que ele ou deu seu consentimento a elas ou foi o próprio legislador. 

O consentimento no modo norte-americano repousa na versão horizontal do contrato social, e 
não na decisão da maioria. Na versão horizontal do contrato social de Locke, o poder de cada indivíduo 
é limitado, mas permanece intacto o poder da sociedade, que é sustentado na reciprocidade, ou seja, 
mantido e unido pela força de promessas mútuas e no compromisso de mantê-las. Esse compromisso 
é preservado enquanto não surgir uma circunstância inesperada ou enquanto a reciprocidade que vem 
de toda promessa não for quebrada. É justamente o fracasso das autoridades estabelecidas em manter 
as condições originais o fator de maior relevância para a violação da reciprocidade das promessas 
(ARENDT, 2006: 83).

O consentimento e o direito de divergir tornaram-se os princípios inspiradores e organizadores 
para a ação, os quais ensinaram os habitantes deste continente a ‘arte de se associar uns com 
outros’, de onde brotaram as associações voluntárias cujo papel Tocqueville foi o primeiro a 
perceber com espanto, admiração e uma certa apreensão; ele as considerava a força característica 
do sistema político norte-americano. (...) Minha discussão é que os contestadores civis não são 
mais que a derradeira forma de associação voluntária, e que deste modo eles estão afinados com 
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as mais antigas tradições do país (ARENDT, 2006a: 85).

Como se vê, não há consentimento sem dissidência. A marca do governo livre sugere, então, a 
concepção de que aquele que sabe apontar as divergências também consente pela não divergência.

3 DA VIOLÊNCIA ESTRUTURAL E OS ENTRAVES NA CONSTRUÇÃO DO PÚBLICO

Pressupondo o poder como efeito coletivo da fala ou, em outras palavras, pelo assentimento dos 
participantes mobilizados para fins coletivos, toda ação instrumental ou estratégica – como proposto por 
Weber – não se considera poder, mas violência, exatamente porque a disposição de meios que permitem 
influenciar a vontade do outro impede que essa vontade seja manifestada livremente, sem que o consenso 
seja induzido por uma ordem estatal dominadora.

Uma das mais evidentes diferenças entre poder e violência é que o poder necessita sempre de 
quantidade, enquanto a violência até certo ponto, pode se arrumar sem isto, pois se baseia em 
implementos. Um controle legalmente irrestrito da maioria, ou seja, uma democracia sem uma 
constituição, pode ser terrível na supressão de direitos de minorias e muito eficaz na sufocação 
de dissenções sem qualquer uso da violência. Mas isto não significa que poder e violência sejam 
a mesma coisa (ARENDT, 2006b: 121). 

 Nessa direção, ao refletir sobre a origem do regime nazista, que brotou de uma democracia de 
massas, Habermas (1980) afirma que Arendt tece críticas veementes ao privatismo inerente às sociedades 
modernas, de modo que

Enquanto os teóricos do elitismo democrático (seguindo Schumpeter) valorizam o governo e 
os partidos representativos, por canalizarem de forma restritiva a participação política de uma 
população despolitizada, H. Arendt vê o perigo exatamente nisso. A mediatização da população 
através de administrações públicas, partidos, associações e parlamentos, altamente burocratizados, 
completa e consolida as formas de vida privatistas, que possibilitam a mobilização do apolítico, 
ou seja, que fornece as condições sócio-psicológicas da dominação totalitária (HABERMAS, 
1980: 106). 

Nesse aspecto, haveriam lacunas na teoria da ação comunicativa proposta por Arendt, para 
Habermas. O autor afirma que não se pode excluir do conceito do político o elemento da ação estratégica 
(competição pelo poder). É que a política não pode ser isolada dos contextos econômicos e sociais 
em que está embutida através do sistema administrativo. Ao contrário, “a ação estratégica também se 
realiza dentro dos muros da cidade; ela se manifesta nas lutas pelo poder, na concorrência por posições 
vinculadas ao exercício do poder legítimo” (HABERMAS, 1980: 111). 

Somente com o abandono do quadro conceitual da teoria da ação, inspirado na construção histórica 
e conceitual do pensamento aristotélico, seria possível introduzir uma análise funcionalista, segundo a 
concepção de poder de Parsons, que considera o poder um bem multiplicável, à semelhança do crédito 
ou da capacidade aquisitiva. Nessa direção é que Habermas (1980) constrói uma ideia alternativa de 
violência, a estrutural. 
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A violência estrutural não se manifesta como violência; ela bloqueia, imperceptivelmente, 
aqueles processos comunicativos nos quais se formam e se reproduzem as convicções dotadas de 
eficácia legitimadora. Tal hipótese sobre os bloqueios, inobservados mas eficazes, do processo 
comunicativo, pode explicar a formação da ideologia; podem esclarecer como se formam as 
convicções graças às quais os sujeitos se iludem sobre si mesmos e sobre a sua situação. O 
que chamamos ideologias são exatamente as ilusões dotadas do poder das convicções comuns 
(HABERMAS, 1980: 115).

Assim, tendo por referência o modelo sistêmico ou funcionalista de Parsons, Habermas defende 
que o problema da geração do poder é equacionado na medida em que a liderança política exerce maior 
influência sobre a vontade da população, ainda que isso ocorra graças a meios de coação psíquica e à 
manipulação das convicções.

A reflexão de Habermas (1980) sobre a ideologia remete às observações de Georg Luckács em 
sua obra História e consciência de classe sobre os problemas do capitalismo, segundo leitura de Marshal 
Berman (2001) em Aventuras do Marxismo, onde se afirma que o capitalismo trata as pessoas como se 
fossem coisas e trata as relações humanas como se fossem relações entre coisas, sendo a questão crucial 
não a opressão de uma classe sobre outra, mas sim a do sistema inteiro sobre todos.

Uma peça mecânica incorporada a um sistema mecânico. O sistema preexiste ao trabalhador e 
é auto-suficiente, funciona independentemente do trabalhador, e o trabalhador tem de amoldar-
se às suas leis quer goste ou não. (...) Aqui, também, a personalidade nada pode fazer senão 
assistir, impotente, enquanto sua própria existência é reduzida a uma partícula isolada inserida 
num sistema alheio (LUCKÁCS apud BERMAN, 2001:210)

No sistema capitalista, a fragmentação da atividade tende a gerar a fragmentação do sujeito que, 
perdendo o contato com seus próprios pensamentos, sentimentos e ações, é reduzido à condição de 
mero espectador de qualquer que seja o destino que o mercado reserve para ele. Trata-se, assim, de um 
processo por meio do qual uma pessoa é transformada em coisa.

Essa passividade do sujeito, que perde autonomia diante do sistema, também foi lembrada pelo 
sociólogo Francisco de Oliveira (1999) em seu artigo Privatização do público, destituição da fala e 
anulação da política: o totalitarismo neoliberal, onde traz importante reflexão sobre o impacto do 
neoliberalismo no cenário político brasileiro, que conduziu à própria privatização da esfera pública, 
assim considerada a apropriação privada dos conteúdos do público e sua redução a interesses privados. 

Francisco de Oliveira (1999) atribuiu muito desse processo à naturalização ou esgotamento 
das energias utópicas do Estado de Bem-Estar, seja pela perda de centralização do trabalho (profundas 
modificações na classe operária), seja pela intensa subjetivação da acumulação de capital, da concentração 
e centralização, cujo emblema e paradigma é a globalização. 

Os impactos desse processo podem ser sentidos no retrocesso das classes dominadas ao estado 
de mercadoria, na sua exclusão do discurso reivindicativo, que implica o roubo da fala e a destruição da 
própria política. Nesse sentido, a criação de uma esfera pública, o fazer política, é entendida como

a reivindicação da parcela dos que não tem parcela, a reivindicação da fala, que é, portanto, 
dissenso em relação aos que têm direito às parcelas, que é, portanto, desentendimento em relação 
a como se reparte o todo, entre os que têm parcelas ou partes do todo e os que não tem nada 
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(OLIVEIRA, 1999:60).

Para exemplificar seu raciocínio, o autor faz um resgate da história brasileira, rememorando 
os anos da Ditadura Vargas e os da Ditadura Militar, a partir do golpe de 1964. Ele associa estes dois 
momentos políticos a uma grande operação de silêncio, de roubo da fala sustentada pela busca da 
“harmonia social”, que é bem o signo da anulação da política, como o foi em toda ditadura. 

O autor chega a mencionar que o consenso imposto dos anos de ditadura foi substituído pelo 
consenso democrático quando muitas das reivindicações dos movimentos populares ganharam foro de 
direitos na Constituição de 1988. No entanto, alerta que a privatização do público intensificou-se sob 
o comando de Fernando Henrique Cardoso, cujo principal mérito foi a solução da inflação, ao preço, 
contudo, da abertura comercial do Brasil e da simbiose entre Estado e capital privado. 

 Tal simbiose pode ser ilustrada pelas constantes trocas de posições no Estado e empresas privadas, 
onde “ministros e altos escalões que são retirados das empresas, que voltam às mesmas tão logo deixam 
os cargos e funções estatais e/ou governamentais, numa promiscuidade de que não há notícia, mesmo em 
países de forte tradição liberal” (OLIVEIRA, 1999: 69).

 Lado outro, como exemplo do dissenso num cenário neoliberal, o autor menciona a experiência 
da câmara setorial da indústria automotiva, crucial por colocar em xeque a divisão do bolo, um espaço 
em que a introdução da tecnologia, a dispensa de trabalhadores, teria que passar pelo crivo do sindicato. 
A classe empresarial só apoiou a iniciativa enquanto precisava dos trabalhadores para enfrentar a crise 
da alta inflação. Com a eleição de FHC, retirou seu apoio ao movimento, pois

(...) já não havia necessidade dos trabalhadores, segundo o novo estado da luta de classes e a 
hegemonia que o governo lograva, dia a dia, sobre as várias frações burguesas (...) prosseguir 
com o acordo seria deixar crescer uma caixa de ressonância e de dissenso, num ambiente já 
apaziguado, segundo indicava toda ambiência da política “policial” brasileira” (OLIVEIRA, 
1999:78).

A subjetivação da experiência burguesa, associada à falência do Estado, permitiu que o 
neoliberalismo se mostrasse como verdadeiro totalitarismo, uma vez que a privatização do público não 
deixa espaço para a fala, anulando o dissenso, o desentendimento, a própria política.

4 REIVENTANDO A CIDADANIA: SOBRE OS EMBATES NO RESGATE DA VIRTUDE 
CÍVICA 
  

A falência do Estado, como bem assevera José Murilo de Carvalho (2000) em seu artigo Cidadania 
na encruzilhada, é fruto da eliminação da centralidade estatal como fonte de direitos e como arena de 
participação, associando tal fenômeno aos efeitos da globalização num cenário em que a cidadania 
política se torna aspecto secundário de um quadro de identidades múltiplas e móveis. 

Volto-me agora para o alegado fim da centralidade política do Estado. Aqui os efeitos da 
globalização já se fazem sentir com mais força entre nós (...). O Estado brasileiro, como todos os 
outros, retira-se de vários domínios em que costumava atuar, sobretudo da produção industrial e 
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dos serviços públicos (CARVALHO: 2000,121).

As mudanças em curso trazem questionamentos sobre o problema da cidadania entre os brasileiros, 
que só pode ser compreendido se considerado o processo de reformulação das versões clássicas da tradição 
democrática ocidental. Assim, José três concepções tradicionais de cidadania podem ser apresentadas: 
como titularidade de direitos (liberdade negativa), como preocupação com o bem público (humanismo 
cívico, liberdade positiva) e, por fim, como pertencimento a uma comunidade política.

O autor menciona que essas três concepções foram utilizadas como referência em pesquisa de 
opinião baseada em amostra representativa realizada no Rio de Janeiro em 1996. A proposta foi avaliar 
a cultura política brasileira, chegando-se à conclusão de que na opinião dos brasileiros, entre os direitos 
sociais, civis e políticos, há primazia dos primeiros, já que os entrevistados demonstraram privilegiar a 
ação estatal em detrimento da iniciativa do cidadão e mesmo de seus interesses materiais. 

A pesquisa também revelou que a falta de consciência dos próprios direitos é acompanhada, 
como seria de esperar, pela baixa consideração pelos direitos dos outros e que a confiança existe dentro 
do mundo religioso e nas relações familiares e não no mundo civil e político. A título de ilustração, fora 
constatado que entre os entrevistados preponderou o desinteresse por conversas políticas e a falta de 
simpatia por partidos políticos. 

Acerca dos resultados da pesquisa, José Murilo de Carvalho (2000) diz que a pouca menção 
aos direitos políticos serve de alerta para o fato de não se mostrar relevante na opinião do cidadão uma 
atividade considerada central para o funcionamento da democracia moderna, concluindo: 

Isso quer dizer que os baixos índices de cultura cidadã nada ou pouco têm a ver com exclusão 
do mundo legal e institucional. Quer dizer que as pessoas são incorporadas a esse mundo sem 
que sua postura diante da política seja alterada. Formam-se o súdito e o consumidor sem que ao 
mesmo tempo surja o cidadão participante (CARVALHO, 112).

Nesse ponto, Francisco de Oliveira (1999), ao resgatar o legado dos principais sociólogos 
brasileiros, faz referência às contribuições de Celso Furtado e Florestan Fernandes a partir das 
propostas da revolução passiva e da impossibilidade de que a revolução burguesa se revista das formas 
revolucionárias, respectivamente.

Tanto para José Murilo de Carvalho (2000) quanto para Francisco de Oliveira (1999), pois, os 
novos liberais ou neoliberais saúdam o surgimento da apatia política, de modo que o novo cidadão que 
desponta deve ser tão só um consumidor, buscando simplesmente seus direitos e interesses, sem cultivar 
qualquer virtude cívica. 

Com o impacto da globalização, a ideia de cidadania política tem sido substituída pela de cidadania 
cultural. Esse processo traduz a perda da nação como foco da identidade cidadã. Mas, analisando-o no 
contexto brasileiro, José Murilo de Carvalho alerta que “se temos problemas pelo lado da identidade 
nacional, eles estão antes no conteúdo pouco cívico de que ela se reveste do que em sua deterioração 
causada por fatores externos” (CARVALHO, 2000). 

Sobre a fragmentação da identidade nacional, o autor atribui como uma das causas os movimentos 
de minoria. Todavia, ele conclui que no Brasil estes movimentos não têm gerado grandes desafios para 
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a identidade nacional, antes, eles, sobretudo o feminista e o negro, “têm sido eficientes em denunciar 
os efeitos do patriarcalismo e do preconceito de cor e em reivindicar medidas do governo no sentido de 
corrigir injustiças históricas” (CARVALHO, 2000). 

A cidadania cultural não revela mais do que os valores da cidadania tradicional, por que pretende 
ao final engajar a ação estatal, agora na promoção de políticas compensatórias via cotas e ação afirmativa. 
A tentativa é de romper com a ideia de universalidade e igualdade de direitos em nome da compensação 
de injustiças históricas. Um exemplo desse esforço no cenário brasileiro foi o tratamento dado pelo 
governo Lula à expansão da educação pública superior no Brasil, dirigindo-a à “incorporação de setores 
tradicionalmente excluídos da educação superior: a população estudantil de baixa renda proveniente das 
escolas públicas, no que se inclui a população negra e grupos étnico-raciais” (GOMES, 2008: 30).

Ao refletir sobre a cidadania no Brasil a partir das três versões clássicas (liberdades negativas, 
liberdades positivas e comunitarismo), José Murilo de Carvalho (2000) concluiu que já predomina na 
população brasileira a percepção de que, embora haja a titularidade de direitos, sua garantia deve ser 
uma tarefa do Estado. Um exemplo disso é o acesso à justiça, uma liberdade negativa, voltada contra o 
Estado, que agora requer a ação do Estado para se tornar efetiva. 

Quanto à virtude republicana, ele esclarece que a busca de justificativa para o comportamento 
virtuoso ocupou a atenção de muitos pensadores políticos, entre os quais Hannah Arendt.

É o caso também de Hannah Arendt, cujo conceito de cidadania inclui como elementos 
constituintes o ativismo político e a esfera pública de debates e deliberações. Os fortes traços 
antigos da concepção dessa autora aparecem até mesmo no caráter espacial de sua esfera pública, 
uma reminiscência da ‘ágora’ grega. Mas não se fica sabendo porque razão alguém se dedicaria à 
ação política na esfera pública em benefício do bem comum (CARVALHO, 2000: 127).

Essa construção, todavia, esbarrara na dificuldade de viabilizar a virtude cívica no mundo utilitário 
da sociedade de mercado, onde nem há tempo disponível para a ação cívica, nem motivação para que as 
pessoas se desviem da busca do interesse individual.

A ausência de espírito público associa-se ao fato de que a virtude entre nós está localizada na vida 
privada, como já defendido por Sérgio Buarque, Gilberto Freyre e Roberto da Matta. Não houve uma 
construção social do político, não há cidadania participante, sendo certo que algumas alternativas podem 
ser levantadas para o enfrentamento do problema da cidadania no Brasil.

O bom senso nos diz de imediato que não se deve nem abandonar a tradição nem fechar os olhos 
às mudanças. Não se trata, por exemplo, de fazer tábula rasa do que, bem ou mal, já conseguimos 
em termos de parafernália representativa, eleições, partidos, congresso, e muito menos de coisas 
mais fundamentais como liberdade de imprensa e de associação. São práticas ainda em fase de 
consolidação, mas que não podem ser desprezadas. De outro lado, é preciso levar em conta as 
mudanças naquilo que pode fazer sentido para nossa realidade. Os sinais da mudança que vêm de 
fora devem servir para renortear e não refazer a jornada (CARVALHO, 2000: 123).   

Um possível caminho seria buscar pontos de contato entre a virtude pública e a privada, a inclusão 
de um lado e a liberdade de outro. A título de exemplo, ele menciona duas experiências, o crescimento 
do número de organizações não governamentais e a participação dos cidadãos na formulação e execução 
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de políticas públicas levada a diante por algumas prefeituras. 

Embora estejamos longe da possibilidade de excluir o Estado como fator de direção social e de 
abrir mão da nação como referência de identidade, é preciso admitir que o Estado-nação como 
ator político perde aos poucos sua centralidade. Isto significa que às tarefas que até agora nos 
ocuparam, quais sejam, construir o Estado (século XIX) e construir a nação (século XX), deve 
ser acrescentada a tarefa cada vez mais importante de construir a sociedade. Na falta de um claro 
ponto de chegada, ou mesmo de um sentido, para a história, resta aos que ainda insistem em se 
preocupar com o destino coletivo das comunidades a luta por ideais de justiça social, uma luta 
relevante sobretudo em um país campeão de desigualdade como o nosso (CARVALHO, 2000: 
124).

  
O resgate da virtude pública foi lembrado por Newton Bignotto (2000) em Humanismo cívico 

hoje, um artigo em que o autor objetiva analisar alguns desdobramentos no interior da teoria política, a 
partir da reflexão sobre a natureza dos valores associados à experiência republicana de governo, inspirada 
no humanismo do Renascimento.

 Nesse propósito, o autor destaca, dentre as transformações ocorridas com o surgimento do 
humanismo cívico o reconhecimento do espaço da vida pública como o local privilegiado da manifestação 
dos valores mais elevados da condição humana, a recuperação do valor da retórica, a crença na importância 
da participação dos homens na construção da identidade de suas comunidades, bem como a defesa da 
riqueza como elemento essencial no desenvolvimento da potência de uma república, cujo limite seria ser 
o bem comum anterior ao bem privado.

Newton Bignotto (2000) também identifica elementos do humanismo cívico no pensamento 
dominante inglês e americano dos séculos XVII e XVIII, onde haveria “compatibilidade entre o uso 
genérico do termo república, cunhado a partir da experiência romana da res publica em oposição à res 
privata, e a experiência de criação da nação americana a partir do interesse da maioria” (BIGNOTTO, 
2000:55). 

Estes novos humanistas acabaram por oferecer um contraponto à compreensão da história 
americana e inglesa exclusivamente à luz da história das ideias liberais e de seus correlatos, partindo-se: 
da crítica à crença tradicional de que a sociedade civil teria se constituído como uma forma de proteção 
mútua (até Hobbes e Locke) por deixar de lado elementos como o elogio da independência, o apego ao 
tema do bem público e a oposição das esferas constitutivas da vida em sociedade, do apelo às chamadas 
virtudes cívicas, com destaque para a liberdade, que aparece não apenas em sua dimensão negativa, mas 
também em relação às condições objetivas que a tornam possível, e até mesmo da reflexão da república 
à luz de suas oposições, de modo que  

(...) buscou-se sempre associar à prática da liberdade a uma configuração política concreta, oposta 
a outras organizações, que não podem abrigar esta prática. Nos tempos atuais, podemos imaginar 
que a república pode ser pensada como oposta a todas as formas de autoritarismo e mesmo aos 
regimes totalitários derivados da mobilização das massas (BIGNOTTO, 2000: 57).

Dentre as principais contribuições, está o reforço do caráter puramente humano dos regimes e 
de suas estruturas, concedendo-se uma importância salutar para o papel humano na criação das diversas 
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organizações políticas. Por isso, o autor ressalta a importância de pensadores como Hannah Arendt, que 
se posiciona contra os defensores de democracias da apatia ou dos formuladores da ideia do consenso 
racional. Deveras,

o humanismo cívico nos ajuda a ver que essa não é uma alternativa a ser descartada simplesmente 
centrando a sociedade no indivíduo e nos desempenhos individuais garantidos por um corpo de 
leis. Se de fato a noção de bem público pode nos parecer abstrata, a ideia de que o melhor para 
todos é a somatória dos interesses particulares, também não possui a objetividade alegada por 
alguns teóricos (BIGNOTTO, 2000:64).  

Dois elementos no humanismo cívico ganham força: a retórica, que implica na superioridade 
da esfera pública sobre a privada, e a liberdade, que remete à ideia do melhor regime como aquele que 
maior espaço confere a seus cidadãos para agir, onde podemos encontrar a chave para as sociedades mais 
potentes.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões construídas pelo presente trabalho servem de ponte para uma maior compreensão 
acerca do político e de como ele é construído no movimento de avanços e recuos dos contextos sociais. 
Nesse cenário, a ação desponta-se como elemento chave, pelo qual se estabelece um espaço de opiniões, 
interações, partilhas, vivências e construções.

A ação trata-se, como visto, de um espaço que só é possível quando a liberdade flui, não como 
elemento da vontade ou do pensamento, mas como condição da própria política. Ser livre, afinal, é antes 
de tudo ser autônomo, é exercer a vida privada sem desconsiderar as questões de ordem pública. 

Não raras vezes, porém, a tradição torna-se um verdadeiro entrave para o desenvolvimento 
social, exatamente por impedir o estabelecimento do novo, a própria liberdade na realidade concreta. Os 
movimentos de desobediência civil da década de 60 exemplificam bem o processo de questionamento 
da tradição através de uma ação que se fez política porque teve a palavra como instrumento ou, numa 
melhor compreensão, se legitimou no direito ao dissenso. 

Assim, não por acaso Habermas, ao ler Arendt, disse que na teoria da ação comunicativa a 
pensadora apresenta o poder como o assentimento dos participantes mobilizados para fins coletivos. Daí 
se dizer que sempre que houver entraves para a manifestação livre da vontade não haverá poder, mas 
violência.  

Uma melhor compreensão do problema exigiria uma análise de base funcionalista, pela qual a 
violência fosse observada nos bloqueios imperceptíveis, mas eficazes do processo comunicativo, ou seja, 
na formação da ideologia. Trata-se também, como abordado, sobre o processo de reificação pelo qual 
passam as pessoas no sistema capitalista, que as priva de autoconsciência e autonomia, transformando-as 
em coisas. 

Também nesse sentido foi a contribuição do sociólogo brasileiro Francisco de Oliveira que, 
no propósito de compreender os impactos do neoliberalismo no cenário político nacional, falou sobre 
a apropriação do público pelo privado, sem que haja espaço para a fala, anulando-se o dissenso, o 
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desentendimento e a própria política. 
Muito desse processo foi atribuído ao esgotamento das energias utópicas do Estado de Bem-estar 

Social como falência do Estado, um acontecimento que impôs à sociedade a necessidade de repensar 
suas práticas, assumindo-se como corresponsável no alcance do interesse comum. Esse interesse de 
ordem coletiva é o que Newton Bignotto definiu como o cerne da virtude cívica, um conjunto de valores 
inspirado na experiência republicana de governo e que serve de contraponto para a ideia de uma sociedade 
centrada no indivíduo, muito difundida pelo liberalismo político.

O que se observa, outrossim, é que o público é construído e reconstruído no ritmo dos 
acontecimentos. Sempre que a sociedade não mais encontra respostas nos modelos já estabelecidos, ela 
precisa reinventar-se, buscando novas maneiras de ação para fazer o político, manifestado na riqueza do 
mundo subjetivamente partilhado. Ainda que haja interferências explícitas e implícitas a impedir a livre 
formação do convencimento, é inegável que é no pacto das relações ou na confiança recíproca que o 
homem conseguiu organizar-se como ser social e político, perpetuando a possibilidade da vida coletiva 
e do interesse comum para as gerações futuras. 
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