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1. Introdução. 

 

Ínsito da natureza humana, as pessoas vivem juntas por evidente expressão de 

uma necessidade, muito mais do que uma opção. Trata-se do anseio de associação, da 

necessidade de fazer parte de algo maior do que a própria individualidade. Assim 

sendo, a convivência social revela uma faceta da integração que envolve todos os 

elementos da natureza humana, no plano material, intelectual, familiar e espiritual, 

dentre outras. 

 

Nas palavras de Dalmo de Abreu Dalari1 “a sociedade humana é um conjunto 

de pessoas, ligadas entre si pela necessidade de se ajudarem umas às outras… a fim 

de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos”. 

 

Da conjugação dos parâmetros individuais e dos parâmetros coletivos 

apresentados pela sociedade, surgem limitações de parte à parte restringindo suas 

liberdades e, incontinenti, gerando conflitos. Referidos conflitos não decorrem 

                                                 
1 DALARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania, São Paulo: Moderna, 2ª.edição, 2008, p. 

26. 
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somente do ponto de vista do indivíduo e do coletivo, mas também dos diferenciados 

interesses de grupos. 

 

Para que o comportamento do indivíduo e da sociedade tenham padrões 

mínimos aceitáveis de convivência há necessidade de formulação de regras justas 

formando um conjunto harmonioso e sistemático, que leve em consideração as 

características fundamentais dos seres humanos. 

 

Ocorre que o referido ordenamento não se presta somente a prevenir conflitos, 

mas pretende, também, assegurar condições de possibilidades a todos, evitando a 

postulação de privilégios minoritários. 

 

Assim, sob a ótica dos Direitos Humanos, as pessoas possuem igual valor e sob 

tal prisma devem ser preservados, mas inegavelmente são indivíduos diferentes e 

possuem culturas diferentes. Tais diferenças devem ser respeitadas. 

 

É nesse contexto sociológico e jurídico que se apresenta o conceito de 

cidadania, afirmando direitos fundamentais, conjugando aspectos individuais e 

coletivos e admitindo a perspectiva da convivência como necessidade de todos. 

 

Sendo a cidadania um termo associado à vida em sociedade, as mudanças nas 

estruturas sociais e econômicas fizeram com que a evolução do conceito de cidadania 

se amoldasse conforme as circunstâncias de cada época. 

 

Do latim civitate a palavra cidadania provém de cidade, ciuitas. Ocorre que 

ciuitas, por sua vez, deriva de ciuis. 

 

Pedro Paulo Funari2 afirma que “ciuis é o ser humano livre e, por isso, ciuitas 

carrega a noção de liberdade em seu centro”.  

 

                                                 
2 Funari, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos, in Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky (org.), 

História da cidadania, 2ª Ed., São Paulo: Contexto, 2003, p.49. 
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Inobstante sua análise etimológica, o termo “cidadania” tem sido utilizado sob 

diversos sentidos de aplicação. 

 

É muito comum, sob a bandeira dos direitos humanos, relacionar a idéia de 

cidadania ao tratamento arbitrário dispensado a certas pessoas que se dizem 

desrespeitadas como cidadãos, como no caso dos presidiários. 

 

A idéia de cidadania também é difundida sob o viés da possibilidade individual 

na participação do processo de tomada de decisões coletivas, em especial o direito de 

votar e ser eleito. 

 

A cidadania, em outros momentos, é relacionada a denuncia da má distribuição 

das riquezas e da conseqüente classificação de pessoas de “primeira classe” e de 

“segunda classe”, ou terceira, ou quarta. 

 

Pretende-se, portanto, apresentar um panorama dessa evolução conceitual de 

modo a compreendermos a cidadania tal como a conhecemos hoje, com características 

civis, sociais e políticas. 

 

Para se cumprir a tarefa de contemplar as modificações que o conceito de 

cidadania sofreu ao longo do tempo, iniciar-se-á a análise com suas características no 

mundo antigo, prosseguindo para a idade média, sob influência do Iluminismo e, na 

época moderna, nas Revoluções Burguesas, até sua concepção contemporânea. 

 

A última análise abordará a atual concepção da cidadania, sob a ótica dos 

direitos e deveres, vinculado aos Direitos Humanos e à justiça social. 

 

2. Cidadania – origem histórica. 

 

Aristóteles3, no Livro III da Política, destaca que o cidadão é “aquele que tem 

uma parte legal na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária” da cidade. 

 

                                                 
3 Aristóteles. A Política, Bauru/SP: Edipro, 1995, p.85. 
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Muito embora se verifique que a idéia de cidadania na antiguidade Grega 

estivesse relacionada ao direito de servir a polis em outras funções tidas como de 

interesse público social, a condição de participação era um status do indivíduo, 

estabelecendo verdadeira classificação social de pessoas. 

 

A cidadania estava associada ao exercício político (o que nos remete à idéia de 

polis, Cidade-Estado). 

 

Aristóteles chega a afirmar que os artesãos e os comerciantes não teriam tempo 

para se dedicar aos negócios públicos, portanto, não justificaria classificá-los como 

cidadãos. 

 

Naquele período histórico a cidadania significava a garantia de direitos. O status 

de cidadão habilitava o indivíduo a participar do processo deliberativo e o sujeitava às 

obrigações impostas pelos gestores públicos4, destacando o cidadão do indivíduo 

comum. 

 

Fábio Konder Comparato5, citando Fustel de Coulanges6, ressalta a completa 

interferência estatal na vida privada e apresenta interessantes exemplos na civilização 

grega. Em algumas cidades o celibato era proibido. Em outras cidades era proibida a 

ociosidade. A legislação espartana determinava o penteado das mulheres. A legislação 

de Atenas proibia que as mulheres levassem mais que três vestidos em viagem. Os 

homens também eram objeto de leis interessantes. Em Esparta eram obrigados a raspar 

o bigode e em Rodes eram impedidos de se barbear. 

 

Já naquela época o regime da aristocracia associava a idéia de naturalidade 

como pressuposto da cidadania, como condição primordial para o exercício dos 

direitos políticos. Era cidadão aquele nascido em terras gregas. 

 

                                                 
4 Habermas, Jürgen. A Inclusão do Outro, São Paulo: Edições Loyola, 2002, p.272. 
5 Comparato, Fábio Konder. Direito público: estudos e pareceres, São Paulo: Saraiva,1996, p. 5. 
6 Coulanges, Fustel de. A cidade antiga, 8ª edição, Lisboa: Livraria Clássica Ed., v. 1. p. 345 e s.  
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Posteriormente, verificou-se um alargamento no poder político, admitindo 

estrangeiros na categoria de cidadão. As póleis gregas presenciaram o deslocamento 

de poder. A aristocracia permitiu a criação de assembléias e conselhos populares. 

 

A abrangência e alargamento da cidadania ainda continha muitos critérios de 

limitação, como o acesso aos altos postos da magistratura. 

 

Registros históricos apontam a submissão da assembléia do povo ao conselho 

composto por membros tradicionais da aristocracia, como registra Ciro Flamarion 

Cardoso7. 

 

Ainda que cidadãos, muitos permaneciam alienados dos atos políticos, por 

questões ligadas a condições econômicas e valores familiares, como registra Hannah 

Arendt8. 

 

Em Roma iniciavam as distinções entre pessoas com a diferenciação entre 

romanos e estrangeiros. Por sua vez, os romanos não eram considerados iguais. Havia 

os patrícios, membros de famílias importantes, e os plebeus, pessoas comuns. Outra 

distinção identificava os livres e os escravos. 

 

Os romanos livres tinham cidadania, mas nem todos podiam ocupar cargos da 

administração pública. A distinção estava na chamada cidadania e na cidadania ativa. 

A cidadania era própria dos plebeus e das mulheres, sendo que não lhes era permitido 

participar das atividades políticas quer como eleitores, quer como eleitos. Contrario 

sensu, as pessoas que gozavam da cidadania ativa tinham o direito de participar das 

atividades políticas, eram, portanto, patrícios. 

 

Assim sendo, em Roma os patrícios eram detentores da cidadania e dos direitos 

políticos. 

 

                                                 
7 Cardoso, Ciro Flamarion. A Cidade Estado Antiga, São Paulo: Ática, 1985, p. 47.  
8 Arendt, Hannah. A Condição Humana, 7ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 37-

47 
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Essa configuração social alterou-se com o tempo, admitindo-se o acesso à 

cidadania para todos os romanos de nascimento, ainda que escravos libertos. 

 

Paulo Hamilton Siqueira Junior9, citando José da Silva Pacheco10, assevera que 

“se vizualizarmos a Roma antiga, há os peregrinos, os latinos e os bárbaros. A 

princípio, somente o cidadão romano tinha capacidade jurídica plena, no jus civile, o 

direito de eleger-se magistrado (jus honorarum), de votar (jus suffragi), de contrair 

matrimônio (jus connubii), de comerciar (jus comercii), de fazer testamento 

(testamenti factio) e de agir em juízo (jus actionis). Contudo, a partir dos fins da 

República, foi a cidadania sendo pouco a pouco estendida aos habitantes do Latium 

(Lex Julia), aos aliados de Roma (Lex plautia Papiria), aos habitantes da Gália (Lex 

Roscia) e aos habitanets do Império Romano”. 

 

Não há dúvida, portanto, que a idéia de cidadania nesse período era a de votar e 

ser eleito, do exercício político da escolha de administradores públicos e magistrados, 

sendo certo que tais prerrogativas eram próprias de uma minoria social privilegiada. 

 

Nessa linha de análise histórica pode-se observar que a cidadania indicava a 

ligação do indivíduo e sua participação com o Estado. A cidadania indicava a posição 

política do indivíduo. 

 

Inobstante o alargamento da cidadania a todos os romanos, a aristocracia 

preservou o controle político com a manutenção do controle da magistratura, acessível 

somente aos senadores e patrícios. À plebe reservava-se apenas ao direito de 

representação, prerrogativa adquirida após conflitos que se estenderam até o século III 

a.C., com a criação de instituições plebéias11. 

 

                                                 
9 Siqueira Jr., Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

460. 
10 Pacheco, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas, 4ª ed. rev., 

atual., e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 563. 
11 Cardoso, Ciro Flamarion. A Cidade Estado Antiga, São Paulo: Ática, 1985, p. 65.  
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Ocorre que a cidadania era visivelmente parâmetro de exclusão. Havia os 

cidadãos atuantes e os cidadãos excluídos. Havia também os que nem cidadãos eram 

considerados. 

 

A cidadania, no período greco-romano, estava relacionada à igualdade de 

direitos políticos que, na realidade, não era praticada. 

 

3. Cidadania na Idade Média. 

 

Historicamente, com o desaparecimento da civilização greco-romana, a 

expansão territorial e a centralização do poder político culminaram com a instalação 

do regime de absolutismo monárquico, que sufocou qualquer iniciativa tendente a 

reconhecer ou evoluir a conceituação da cidadania durante séculos. 

 

Num primeiro momento, após a queda do Império Romano no século V, o 

significado de cidadania perdeu-se completamente. A participação política tornou-se 

um assunto secundário, cedendo espaço a questões do plano religioso, como ressalta 

Hannah Arendt12. 

 

As constantes invasões na Europa confrontavam as instituições e os costumes 

dos mundos romanos e bárbaros. 

 

O resultado dessa miscigenação foi o surgimento de uma organização social 

formada por nobres, pelo clero e pelos camponeses. 

 

A nobreza detinha o poder e o clero o saber, monopolizando, consequentemente, 

os direitos da cidadania. 

 

A alteração desse quadro deu-se com a formação do Estado centralizado, ou dos 

Estados Nacionais, resgatando a clássica noção de cidadania ligada aos direitos 

políticos. 

 

                                                 
12 Arendt, Hannah. Op. cit, p. 43 
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Agora no período conhecido como Baixa Idade Média, o nascente capitalismo 

provocou o fortalecimento de uma classe social, a burguesia mercantil. 

 

Não se vê, na idade média, significativa evolução ao conceito de cidadania, em 

especial porque após o século XV, conhecido como o início da idade moderna, é que 

fatores sociais registram ampliação da cidadania. 

 

4. A Cidadania na Idade Moderna 

 

Ainda no século XVII a sociedade se dividia em classes que em muito 

lembravam o modelo romano. 

 

Havia os nobres, beneficiados por privilégios, imunes aos impostos, 

proprietários de grandes extensões de terra e ocupavam os cargos políticos mais 

importantes. 

 

Paralelamente aos nobres havia as pessoas chamadas comuns que também se 

distinguiam entre ricos, que compunham a burguesia, e os outros que viviam de seu 

trabalho. 

 

A idade média encarregou-se da formação dos burgos, decorrente das cruzadas e 

do renascimento do comércio. 

 

Ocorre que o regime absolutista monárquico provocou de tal maneira os 

interesses dos burgueses e dos trabalhadores, devido aos seus desmandos que 

limitavam os direitos mais elementares das classes sociais menos favorecidas, que 

houve um movimento revolucionário contra os nobres. 

 

As revoluções burguesas, a Revolução Gloriosa em 1688, a Revolução 

Americana em 1776 e a Revolução Francesa em 1789, deram ensejo as alterações do 

alcance da cidadania. 

 

Foi fomentada a defesa da idéia de que todos os seres humanos nascem livres e 

são iguais, devendo ter os mesmos direitos. Evidentemente os burgueses pretendiam 
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participar do governo para não mais se sujeitarem às regras impostas pelo rei e pelos 

nobres. 

 

Portanto, o ponto comum das revoluções burguesas é o fato de que as classes 

sociais intermediárias se juntaram às classes sociais menos favorecidas contra a classe 

social dominante, na expectativa de que fosse reconhecido o status de cidadão, com 

participação política e com garantias individuais. 

 

Referidos movimentos sociais foram influenciados pelas concepções 

iluministas. 

 

As idéias iluministas partiam da premissa de que o ser humano poderia tornar o 

mundo um lugar melhor. Utilizava como instrumentos para alcançar tais objetivos a 

introspecção, o livre exercício das capacidades humanas e a participação política e 

social. 

 

A teoria do contrato social, de acordo com seus três principais formuladores, o 

John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, baseava-se em que os direitos 

do indivíduo são naturais e que, no estado de natureza, todos os homens são titulares 

de todos os direitos. 

 

Norberto Bobbio13 organizou o processo social de evolução dos direitos do 

cidadão como sendo num primeiro momento apresentados como teorias filosóficas nas 

obras de seus defensores. Posteriormente inserem-se em textos de âmbito nacional, e, 

finalmente, são enunciados em documentos de alcance mundial. 

 

Norberto Bobbio14, no que se refere a natureza dos direitos do cidadão, 

identificou as correntes filosóficas que influenciaram sua concepção. 

 

“… o que defendem que tais direitos são naturais, no que 

respeita ao homem enquanto homem, defendem também que 

                                                 
13 Bobbio, Norberto. A era dos direitos, Rio de Janeiro: Campos, 1992, p. 28/31. 
14 Bobbio, Norberto. Dicionário de Política, Brasília: Editora Universitária de Brasília, 1986, p. 354. 
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o Estado possa e deva reconhecê-los, admitindo assim um 

limite preexistente à sua soberania. Para os que não seguem o 

jusnaturalismo, trata-se de direitos subjetivos concedidos 

pelo Estado ao indivíduo, com base na autônoma soberania 

do Estado, que desta forma não se autolimita. Uma via 

intermediária foi seguida por aqueles que aceitam o 

contratualismo, os quais fundam estes direitos sobre o 

contrato, expresso pela Constituição, entre as diversas forças 

políticas e sociais.” 

 

 Bobbio15 ao analisar o período das revoluções burguesas, sob a ótica histórica e 
filosófica, apresenta um paralelo entre a evolução da cidadania na França, nos Estados 
Unidos e na Inglaterra, dizendo: 

“Do ponto de vista conceptual, não existem diferenças 

substanciais entre a Déclaration francesa e ao Bills 

americano, dado que todos amadureceram no mesmo clima 

cultural dominado pelo jusnaturalismo e pelo contratualismo: 

os homens têm direitos naturais anteriores à formação da 

sociedade, direitos que o Estado deve reconhecer e garantir 

como direitos do cidadão. Bastante diverso é o Bills inglês, 

uma vez que nele não são reconhecidos os direitos do homem 

e sim os direitos tradicionais e consuetudinários do cidadão 

inglês, fundados na common law.” 

 

A primeira declaração dos direitos humanos da época moderna é a Declaração 

dos Direitos da Virgínia de 12 de junho de 1776, escrita por George Mason e 

proclamada pela Convenção da Virgínia. 

 

Esta medida influenciou Thomas Jefferson na declaração dos direitos humanos 

que existe na Declaração da Independência dos Estados Unidos da América de 4 de 

julho de 1776, assim como também influênciou a Assembléia Nacional francesa em 

sua declaração, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a Declaração dos 

                                                 
15 Bobbio, Norberto. Op. Cit., p. 353. 
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Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 esta última definia o direito individual e 

coletivo das pessoas. 

 

5. Cidadania – História Contemporânea 

 

As duas grandes guerras do século XX (1914 a 1918 e 1939 a 1945) tiveram 

forte motivação na ambição de riqueza e poder de uma minoria, em completa 

ignorância aos direitos humanos e à cidadania. 

 

É descipiendo relembrar que milhões de pessoas morreram, e outros milhões 

sofreram privações da liberdade e da propriedade, anulação da liberdade, tortura, 

dentre outros horrores. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial os principais líderes dos países vencedores 

decidiram criar uma associação de países que tivesse a precípua função de lembrar ao 

mundo que nenhuma razão justifica o desrespeito aos seres humanos. 

 

Foi criada, então, a Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Desde o nascimento da Organização das Nações Unidas em 1945 o conceito de 

direitos humanos se tem universalizado, alcançando uma grande importância na 

cultura jurídica internacional. 

 

Em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 

adotada e proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua Resolução 

217 A (III), como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e como intento de 

sentar as bases da nova ordem internacional. 

 

Dos trinta artigos que compõem a referida Declaração Universal, muitos, senão 

todos, estão ligados à conjugação restrita e ampla do conceito de cidadania, de onde se 

extrai: 

 

Artigo I – Todos os seres humanos nascem livre e iguais em 

dignidade e direitos… 
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Artigo II – Todo ser humano tem capacidade de gozar os 

direitos sem qualquer distinção, inclusive fundada na 

condição política, dentre outras. 

… 

Artigo XV – Todo ser humano tem direito a uma 

nacionalidade… 

… 

Artigo XXI – Todo ser humano tem o direito de tomar parte 

no governo do próprio país diretamente ou por intermédio de 

representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem o 

direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 

públicas de seu país… mediante eleições autênticas que 

deverão realizar-se periodicamente, por sufrágio universal… 

… 

Artigo XXIX – Todo ser humano tem deveres para com a 

comunidade… 

 

 Quanto aos direitos dos cidadãos na atualidade, Norberto Bobbio16 os 

identifica no formato dos direitos civis, políticos e sociais, dizendo: 

 

“Finalmente, estes direitos podem ser classificados em civis, 

políticos e sociais. Os primeiros são aqueles que dizem 

respeito à personalidade do indivíduo (liberdade pessoal, de 

pensamento, de religião, de reunião e liberdade econômica), 

através da qual é garantida a ele uma esfera de arbítrio e de 

liceidade, desde que seu comportamento não viole o direito 

dos outros. Os direitos civis obriga o Estado a uma atitude de 

não impedimento, a uma abstenção. Os direitos políticos 

(liberdade de associação nos partidos, direitos eleitorais) 

estão ligados à formação do Estado democrático 

representativo e implicam uma liberdade ativa, uma 

participação dos cidadãos na determinação dos objetivos 

                                                 
16 Ibid., p. 353. 
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políticos do Estado. Os direitos sociais (direito ao trabalho, à 

asssitência, ao estudo, à tutela da saúde, liberdade da miséria 

e do medo) maturados pelas novas exigências da sociedade 

industrial, implicam, por seu lado, um comportamento ativo 

por parte do Estado ao garantir aos cidadãos uma situação de 

certeza. 

 

A atualidade é demonstrada pelo fato de hoje se lutar, em 

todo o mundo, de uma forma diversa pelos direitos civis, 

pelos direitos políticos e pelos direitos sociais: fatualmente, 

eles podem não coexistir, mas, em vias de princípio, são três 

espécies de direitos, que para serem verdadeiramente 

garantidos devem existir solidários. Luta-se ainda por etes 

direitos, porque após as grandes transformações sociais não 

se chegou a uma situação garantida definitivamente, com 

sonhou o otimismo iluminista. As ameaças podem vir do 

Estado, como no passado, mas podem vir também da 

sociedade de massa, com seus conformismos, ou da 

sociedade industrial, com sua desumanização. É significativo 

tudo isso, na medida em que a tendência do século atual e do 

século passado parecia dominada pela luta em prol dos 

direitos sociais, e agora se assiste a uma inversão de 

tendências e se retoma a batalha pelos direitos civis.” 

 

 

Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico, referência no estudo da 

cidadania, destacou-se por seu ensaio denominado Citizenship and Social Class. 

 

Na concepção de T. H. Marshall17 a cidadania “é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma sociedade” e seria composta de direitos civis e 

políticos, considerados de primeira geração, e de direitos sociais, considerados de 

                                                 
17 Marshall, T.H.Cidadania, Classe Social e Status, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967, p. 76. 
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segunda geração, sendo certo que a cidadania só seria plena se dotada dos três tipos de 

direito e esta condição estaria ligada à classe social. 

 

Para Marshall18, fruto de conquista histórica do século XVIII, os direitos civis se 

compõem dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, 

liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos 

válidos e o direito à justiça. 

 

Os direitos políticos, por sua vez, alcançados no século XIX, contemplariam o 

“direito de participar no exercício do poder político, como um membro de um 

organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo” 19.  

 

Finalmente, chamados de direito de segunda geração, conquistados no século 

XX, com inspiração no socialismo, a partir das lutas do movimento operário e sindical, 

encontram-se o direito ao trabalho, educação, saúde, benefícios sociais e outros 

correlatos ao bem estar social. Os direitos de segunda geração não são, como os de 

primeira, naturais, pois focam a sociedade. 

 

Para Marshall não basta que tais direitos estejam descritos em algum texto legal 

para que sejam considerados em plena aplicação real na sociedade. Para ele, a 

concretização de cada um desses direitos depende da emergência de quadros 

institucionais específicos, como ressalta Décio Azevedo Marques de Saes20. 

 

É de se registrar que Marshall adverte sobre o fato de que sua análise da 

cidadania estaria limitada ao caso inglês. Inobstante tal circunstância, JM Barbalet21, 

analisando a obra de T H Marshall acima referida, defende o fato de que sua obra teria 

                                                 
18 Marshall, T.H.Cidadania, Op. Cit., p. 63. 
19 Ibid., p. 63. 
20 Saes, Décio Azevedo Marques de, Cidadania e Capitalismo: uma crítica à concepção liberal de 

cidadania, Caderno de circulação restrita do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 

Paulo, 2000. 
21 Barbalet, Jack M., A Cidadania, Lisboa: Editorial Estampa, 1989, p. 51/71. 
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desconsiderado o papel determinante das lutas populares no desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Barbalet22 afirma que “a concepção de luta pelos direitos contribui de facto para 

a perspectiva sociológica actual sobre o seu desenvolvimento”, aspecto ignorado por 

Marshall. 

 

Referida crítica se baseia em fato notório. A classe dominante tende a ser inerte, 

e em certas situações até regressiva, de modo que a classe dominada necessita 

manifestar e mobilizar seus esforços em defesa dos postulados da cidadania. 

 

Fábio Konder Comparato23, entende que a cidadania desenvolveu-se ao longo de 

três etapas: a fase exclusivamente política das origens, a da reação individualista e a 

atual. 

 

Na primeira fase, baseando-se na civilização greco-romana, são considerados 

cidadãos apenas os homens que participam do funcionamento da cidade-Estado, os 

titulares de direitos políticos. 

 

A participação política do cidadão era realizada de forma direta, sem a mediação 

de um representante. 

 

Posteriormente desenvolveu-se a cidadania individualista do Estado liberal que 

entregou a titularidade de direitos próprios aos indivíduos não derivados do grupo 

social a qual pertenciam, inclusive os direitos políticos antes abolidos pelo 

absolutismo monárquico. 

 

Nesta etapa da cidadania individualista do Estado liberal, a participação política 

do cidadão não era realizada de forma direta, introduzindo-se mecanismos de 

representação. 

 

                                                 
22 Barbalet, Jack M., Op. Cit., p. 55. 
23 Comparato, Fábio Konder. Op. Cit, p. 3. 
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Por tal razão, o conceito de cidadania vinculou-se ao regime democrático. A 

cidadania é o instrumento pelo qual o povo determina a vontade política, e somente 

um regime democrático é aberto a esta possibilidade de participação popular. 

 

Paulo Hamilton Siqueira Jr.24 apresenta, na atualidade, a cidadania sob dois 

sentidos: restrito e amplo. 

 

A cidadania sob o ponto de vista restrito considera o direito de participar do 

processo de tomada de decisão política, seja como eleitor, seja como elegível. 

 

Ocorre que o parâmetro para o exercício dos direitos políticos é a nacionalidade. 

Entretanto, todo cidadão é nacional de um Estado, mas nem todo nacional é cidadão - 

os indivíduos que não estejam investidos de direitos políticos podem ser nacionais de 

um Estado sem serem cidadãos. 

 

Daí a necessidade da conjugação da concepção da cidadania considerando sua 

característica restrita e ampla. 

 

A cidadania em sentido amplo é encontrada no conjunto dinâmico de direitos e 

obrigações que determina o grau de inclusão do sujeito nas diversas esferas da 

convivência social. 

 

É nessa ampliação do conceito da cidadania que o indivíduo é inserido sob todos 

os aspectos da convivência social, que se verifica que o cidadão transcende as 

fronteiras territoriais, questionando os conceitos da cidadania nacional. 

 

Em um planeta com imprescindíveis relações multilaterais de economia 

globalizada, de preservação do meio ambiente, de tribunais internacionais, de trânsito 

da informação, de normas de saúde pública, dos organismos internacionais (ONU, 

OMC, OTAN, etc) dentre muitas outras facetas, há que se falar em cidadão do mundo. 

 

                                                 
24 Siqueira Jr., Paulo Hamilton. Op. Cit., p. 461. 
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Comparato25 afirma que a idéia de participação do cidadão deve-se instaurar em 

cinco níveis, quais sejam: 1. na distribuição dos bens materiais e imateriais, 

indispensáveis a uma existência social digna; 2. na proteção dos interesses difusos ou 

transindividuais; 3. no controle do poder político; 4. na administração da coisa pública; 

5. na proteção dos interesses transnacionais. 

 

Verifica-se, portanto, que a evolução histórica e o conceito de cidadania 

acompanharam-se num só movimento, às vezes pendular, fazendo alargar a concepção 

de cidadania para a que hoje conhecemos, de forma ampliada, garantidora de direitos 

individuais e de inserção do cidadão no exercício político e social em parâmetros que 

superam. 

 

Ao conceito de cidadania sempre se associou a idéia dos direitos civis, ora 

individuais, ora individuais e coletivos, políticos e sociais. 

 

6. Deveres da cidadania 

 

A concepção de cidadania trouxe, notadamente a partir da Declaração Francesa 

de 1795, antecipando uma tendência que tomou consistência no século XIX, a 

associação dos deveres da cidadania. 

 

Dalmo de Abreu Dallari26, esclarece a conjugação dos direitos e deveres do 

cidadão dizendo: 

“Por último, é importante assinalar que os direitos da 

cidadania são, ao mesmo tempo, deveres. Pode parecer 

estranho dizer que uma pessoa tem o dever de exercer os seus 

direitos, porque isso dá a impressão de que tais direitos são 

convertidos em obrigações. Mas a natureza associativa da 

pessoa humana, a solidariedade natural, característica da 

humanidade, a fraqueza dos indivíduos isolados quando 

                                                 
25 Comparato, Fábio Konder. Op. Cit., p. 10/11. 
26 Dallari, Dalmo de Abreu. No artigo: Direitos e Deveres da Cidadania. Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/deveres.htm. Acesso em 18 de março de 2010 
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devem enfrentar o Estado, ou grupos sociais poderosos, são 

fatores que tornam necessária a participação de todos nas 

atividades sociais. Acrescente-se a isso a impossibilidade de 

viver democraticamente se os membros da sociedade 

externarem suas opiniões e sua vontade. Tudo isso torna 

imprescindível que os cidadãos exerçam seus direitos de 

cidadania.” 

 

Verifica-se, portanto, que a cidadania se compõe, de maneira indissociável, de 

direitos e deveres, sendo estes últimos manifestados no dever de votar, de cumprir as 

leis, de respeitar os direitos dos outros cidadãos, proteger o patrimônio público e social 

do País, colaborar com as autoridades, proteger a natureza, dentre outros. 

 

 

7. Cidadania e a Constituição Federal de 1988 

 

Apenas sob o aspecto de registro histórico, a Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, foi apelidada de 

“Constituição Cidadã”. 

 

Sob o título “Dos Princípios Fundamentais” a Constituição Federal de 1988 

estabelece que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como um de seus fundamentos a cidadania (art. 1º, II). 

 

A referida Carta Magna traz ainda outras disposições específicas sobre a 

cidadania. 

 

Apresenta o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável a prerrogativa da cidadania (art. 5º, LXXI). E estabelece a gratuidade 

das ações de habeas corpus e habeas data para garantir o exercício da cidadania (art. 

5º, LXXVII). 

 

Estabelece a competência privativa da União para legislar sobre a cidadania (art. 

22. XIII) 
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Vedada edição de medidas provisórias sobre cidadania (art. 62, § 1º, I, a), bem 

como as leis delegadas não poderão abordar a cidadania (art. 68, § 1º, II) 

 

Preceitua que a educação será promovida visando o preparo da pessoa para o 

exercício da cidadania (art. 205). 

 

Também se verifica que a Constituição Federal previu duas ações de defesa da 

cidadania: a ação civil pública e a ação popular. 

 

Referida Carta Magna, quanto à mutabilidade, é considerada rígida, ou seja, 

dependem de um processo legislativo especial para a reforma constitucional, em 

comparação às normas legais ordinárias. 

 

No entanto, no que se refere às cláusulas pétreas, não é a característica da 

rigidez aplicável ao sistema constitucional, mas da imutabilidade. 

 

A cidadania está protegida pela característica da imutabilidade, na medida em 

que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional qualquer 

proposta tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e 

garantias individuais (art. 60, §4º, incisos II e IV). 

 

Não resta dúvida, portanto, de que a Constituição Federal de 1988 contempla a 

concepção ampla e restrita da cidadania, sendo certo que seu codinome, Constituição 

Cidadã, se justifica da análise de seus dispositivos constitucionais. 

 

8. Conclusão 

 

A análise do conceito de cidadania está associada aos movimentos e lutas 

sociais, interesses políticos, à alteração na estrutura das classes sociais, ao pensamento 

filosófico, aos tipos de regime de governo, aos interesses individuais e coletivos, a 

distribuição de riqueza, alcançando até, em determinados momentos da história da 

humanidade, questões de fundo religioso. 
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Ainda se observa que a nacionalidade representa um critério de inclusão, e em 

conseqüência de exclusão, por falta de entendimento no sentido de que a cidadania, 

sob certos aspectos, ultrapassa os limites do território e da soberania nacional. 

 

A cidadania, num momento em que a evolução econômica e tecnológica na 

história da humanidade aproxima todas as estruturas sociais, já reconhece contornos 

globais de direitos e deveres do cidadão. 

 

Evidentemente que no plano teórico a cidadania muito dista do plano prático. A 

simples admissão de que a distribuição de riquezas, a preservação do meio ambiente, o 

combate à fome, o acesso às mínimas condições de educação, saúde, transporte, 

cultura e moradia, dentre outras, são direitos de todos os cidadãos que não fará com 

que as diferenças sejam automaticamente minimizadas. 

 

Se de um lado hoje se confirma a ampliação do conceito de cidadania a 

parâmetros mundiais no plano teórico, de outro lado a efetiva realização da verdadeira 

cidadania deve iniciar com mudanças na família, na escola e no comércio local, nos 

instrumentos de comunicação regionais, na administração pública local, na justiça 

local etc., de modo a produzir um agente multiplicador social. 

 

A cidadania em nossos dias é muito mais do que votar ou fazer parte de uma 

sociedade política. A sociedade deve garantir ao cidadão os direitos básicos (civis, 

políticos e sociais) militando na eliminação das diferenças de status, mas o cidadão 

deve militar em benefício da sociedade de modo que o recíproco respeito encontre 

solo fértil para a cidadania do amanhã, cujos contornos universais já se vislumbram. 

 

A dúvida que não há é que participamos hoje da evolução do conceito da 

cidadania de amanhã. 
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