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RESUMO: 

O presente artigo analisa o conceito de cidadania no contexto do Estado Democrático de 

Direito preconizado pela Constituição Federal de 1988. Com base nos paradigmas do 

Estado Democrático de Direito presentes na Constituição Federal brasileira busca-se afastar 

o conceito de cidadania segundo o qual cidadão é sinônimo de eleitor. Se demonstrará que 

tal interpretação não se compatibiliza com o ditames constitucionais, tendo vista que o 

conceito de cidadania presente na Constituição Federal é abrangente e não se reduz a 

titularidade de direitos políticos.                                                                                   
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ABSTRACT: 

The present article analyses the citizenship conception in the Democratic Right State context 

established by the Federal Constitution of 1988. Based on the paradigms of the democratic 

rule of law present in the Brazilian Federal Constitution seeks to remove the concept of 

citizenship whereby the citizen is synonymous with vote. This understanding isn´t compatible 

to the constitutional rules, once the citizenship conception present in the Federal Constitution 

is wide-ranging and doesn´t reduce itself to the ownership of political rights. 

Key words: CITIZENSHIP – DEMOCRATIC RIGHT STATE – FEDERAL CONSTITUTUION 
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1. INTRODUÇÃO 

A cidadania é atributo que confere a seu titular a condição de credor do 

Estado e de criador de suas normas, caracterizando-se como requisito indispensável 

para o pleno exercício de direitos (VELASCO, 2006. p.3). Nesse contexto a 

delimitação dos titulares da cidadania de um determinado Estado em detrimento dos 

que não gozam de tal atributo proporciona a visualização da dialética entre a 

inclusão e a exclusão social (VELASCO, 2005. p.195). 
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Partindo dessas premissas, pretende-se demonstrar que a interpretação do 

termo cidadania que a restringe à titularidade do direito de sufrágio, ainda hoje 

predominante (RODRIGUES, 2011. p.285), não é compatível com os paradigmas do 

Estado Democrático de Direto. Por conseguinte, também não se ajusta aos ditames 

da Constituição Federal de 1988.  

Não há a intenção de formular um conceito definitivo de cidadania, e sim 

apontar os motivos pelos quais se entende ser inadequada a concepção 

reducionista do termo. 

 

2. A CIDADANIA NO ESTADO LIBERAL, NO ESTADO SOCIAL E NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Considerando que a cidadania não é um principio universalista (VELASCO, 

2005. p. 200), é possível afirmar que seus contornos variam de acordo com cada 

modelo de Estado de Direto, o Liberal, o Social e o Estado Democrático de Direito, 

os quais guardam distâncias ideológicas entre si, diferenciando-se quanto ao 

momento histórico e os fatores que determinaram seu surgimento (GOMES, 2005. p. 

78).  

Nesse contexto, para que se possa compreender a variação do termo 

cidadania faz necessário analisar a relação que cada um desses modelos de Estado 

guarda com o individuo em que nele vive. Para isso, iniciaremos pela análise da 

cidadania do Estado Liberal, o antecessor histórico dos demais. 

De inegável raiz individualista e tendo como objeto a contenção do poder 

público, que já no século XVIII era visto como inimigo da liberdade individual 

(DALLARI, 2000. p. 275), o Estado liberal se caracterizou pela mínima atuação no 

cenário social.  Não competia ao Estado Liberal a interferência ou condicionamento 

à liberdade contratual e ao exercício da propriedade, bens considerados como 

naturais do homem naquele momento histórico (DALLARI, 2000. p. 275). 

No intuito de assegurar a inviolabilidade da propriedade e dos bens 

correlatos, a doutrina liberal desenvolveu mecanismos de limitação e 

enfraquecimento do poder do Estado, tais como o constitucionalismo e a separação 

de poderes (DALLARI, 2000. p. 277). Os princípios do Estado Liberal foram 

definidos como a mais historicamente relevante teoria do primado do privado sobre o 

público (BOBBIO, 2000. p. 24). 
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À medida que se firma politicamente no século XIX (DALLARI, 2000. p. 275), 

passando à democracia com passos firmes ao sufrágio universal (BONAVIDES, 

2007. p. 43-44), consolida a união entre a liberdade, proveniente da teoria de 

Montesquieu, com a igualdade, oriunda das correntes contratualistas de Rosseau, 

configurando essa a apertada síntese do Estado Liberal (BONAVIDES, 2007. p. 52). 

A composição minimalista do Estado Liberal se reflete também nos textos 

constitucionais do século XIX, que somente disciplinavam o poder do Estado e os 

direitos individuais, chamados direitos de liberdade (BONAVIDES, 2004. p. 229). 

 Em síntese, regulamentar o poder, delimitando competências e definindo a 

estrutura estatal, e proclamar a essência dos direitos relacionados à capacidade civil 

e política dos governados compreendia a esfera de abrangência do ordenamento 

constitucional no Estado Liberal (BONAVIDES, 2004. p. 229). 

Assim, pode-se afirmar que a relação do Estado com o indivíduo no Estado 

Liberal resume-se na garantia das liberdades individuais e da participação política.   

Foi justamente a ausência do Estado nas relações sociais que fez do Estado 

Liberal criador de grandes desigualdades sociais.  O Estado abstencionista criou 

condições para sua própria derrocada ao não auxiliar os desfavorecidos e 

supervalorizar o indivíduo, fomentando comportamentos de extremo egoísmo, 

adversos à natureza associativa do homem (DALLARI, 2000. p. 277). Evidenciou-se 

que a mera consagração formal da liberdade e igualdade do Estado Liberal não 

bastava para a realização concreta de tais direitos (SARLET, 2004. p. 55).  

Em razão disso, movimentos diversos reivindicaram um comportamento ativo 

do Estado para a promoção da justiça social, abandonando-se a pretensão da mera 

liberdade perante o Estado (SARLET, 2004. p. 55).   

Diante da necessidade de mitigar conflitos sociais e desequilíbrios entre o 

capital e o trabalho nasce então o Estado Social (BONAVIDES, 2007. p.184), 

assumindo o dever de prestar serviços fundamentais aos indivíduos e atuar em 

todos os âmbitos da vida social (DALLARI, 2000. p. 280).    

A prestação de serviços públicos e a promoção de condições para o pleno 

desenvolvimento social, econômico e cultural a todos, caracterizam as principais 

transformações oriundas do advento Estado Social (LUÑO, 2003. p. 224).   

Com efeito, se a relação do homem com o Estado Liberal era de certo modo 

reduzida, o inverso ocorre no contexto do Estado Social, cujo modo de se relacionar 

com indivíduo é de extrema intensidade. O homem vinculado ao Estado Social não é 
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somente aquele que tem as garantias de liberdade e da participação política 

asseguradas, mas sim o credor da proteção e assistência nos bens essenciais a 

uma vida digna ao pleno desenvolvimento humano. 

Apesar de carregar a intenção de promover a justiça social o Estado Social 

desencaminhou rumo à sua forma extremada e desmedida. O agigantamento se deu 

no momento em que, no intuito de tudo prover, suprimiu liberdades individuais e 

tratou o indivíduo apenas como integrante de uma massa humana coisificada 

(GOMES, 2005. p. 78). Tais fenômenos motivaram a busca da potencialização do 

princípio democrático no Estado Social (LUÑO, 2003. p. 229).  

Ante a insuficiência dos paradigmas do Estado Social e de seu antecessor, o 

Estado Liberal, se apresenta o Estado de Democrático de Direito como modelo de 

superação (GOMES, 2005. p. 75). Surge com a predisposição de caminhar por vias 

pacíficas em direção a uma realidade com níveis superiores de realização sócio-

econômica, igualdade e liberdade, em que democracia e o socialismo não somente 

sejam compatíveis como também se fortaleçam (LUÑO, 2003. p.230). Sua fórmula 

política tem a dignidade da pessoa humana como base de sustentação e norte na 

tarefa de efetivar todas as modalidades de direitos fundamentais (GOMES, 2005. p. 

96). 

Nesse contexto, significando o Estado Democrático de Direito um plus com 

relação aos anteriores (GOMES, 2005. p. 78), a relação do individuo com este 

modelo também se diferencia, de forma que os direitos anteriormente conquistados 

atingem um grau de proteção e meios para sua efetivação ainda maiores. 

A cidadania passa a figurar como a titularidade de direitos de interação 

participativa no processo de poder e direito à providencias estatais para a satisfação 

de todos os direitos fundamentais de forma igualitária (DA SILVA, 2006. p. 37).  

Além disso, a cidadania do Estado Democrático de Direito, pelo seu caráter 

abrangente e múltiplo, implica também em deveres, tais como a obrigação de 

respeito à dignidade alheia e de contribuição para o aperfeiçoamento da sociedade 

(DA SILVA, 2006. p.37). 

Por tais diferenças é possível afirmar que o Estado Democrático de Direito é o 

modelo em que cidadania goza de maior amplitude, distanciando-se do Estado 

Social e em extremo do modelo liberal. 
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3. A CONCEPÇÃO DE CIDADANIA PRESENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988     

Fruto de um processo de transição democrática deflagrado após quase vinte 

e um anos de regime militar (PIOVESAN, 2007. p. 21), a Constituição Federal de 

1988 traz já em seu preâmbulo a intenção de superar o regime em vigor nos anos de 

militarismo. É no exórdio da Carta Magna que o constituinte projeta a instituição de 

um Estado Democrático de Direito (PIOVESAN, 2007. p. 26). 

Prenunciando que o propósito da Assembléia Nacional Constituinte é fundar 

um Estado Democrático de Direito, denota que não pretendia-se apenas a criação 

de um Estado em conformidade ao Direito. O emprego do termo “um” Estado de 

Democrático de Direito e não “o” Estado Democrático de Direito indica a instituição 

não somente de um Estado Democrático meramente contraposto ao Despótico, e 

sim de um Estado Democrático distinto, capaz de assegurar valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos (DA SILVA, 2006. p. 23). Visa 

à efetiva superação do Estado de Direito meramente formal, passando a um Estado 

de Direito e de justiça Social (REALE, 2005. p. 3).  

Os princípios do Estado Democrático de Direito ganham investidura normativa 

já no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, dando cumprimento à pretensão do 

preâmbulo e assegurando a proteção de todos os valores inerentes a essa nova 

estrutura estatal (REALE, 2005. p. 23-32).  

Com efeito, sendo o Estado brasileiro um legítimo Estado Democrático de 

Direito, é à luz desse modelo e dos seus princípios conformadores que se deve 

interpretar a concepção de cidadania no ordenamento jurídico brasileiro. 

Se a concepção de cidadania no contexto do Estado Democrático de Direito é 

muito mais abrangente comparada às dos demais modelos de Estado de Direito, 

afastando-se do conceito que a resume à mera condição de titularidade do direito de 

sufrágio, o texto da Constituição de 1988 não deixa dúvidas quanto ao acolhimento 

desse juízo.   

É também no artigo 1º, inciso II, que Constituição reconhece a cidadania 

como fundamento do Estado Democrático de Direito.  

Na dicção de José Afonso da Silva a cidadania aí surge como base e meta 

essencial do regime democrático, qualificando os participantes da vida do Estado e o 

reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na sociedade estatal. Exprime 

a sujeição do funcionamento estatal à vontade popular, correlacionando-se aos 
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direitos políticos, às finalidades da educação e ao conceito de dignidade da pessoa 

humana (2006. p.176). 

Em que pese a advertência de José Afonso da Silva de que a concepção de 

cidadania como a titularidade de direitos políticos se faz presente em alguns 

dispositivos constitucionais, a exemplo do artigo art. 22, XIII (2006. p. 36), 

conotações diferentes encontram-se em outros dispositivos de seu texto, como 

exemplo os artigos 5º, LXXVII; 58, V; 68, II §1º e 64 dos Atos da Disposições 

Constitucionais Transitórias.  

O artigo 5º, inciso LXXVII da Constituição Federal dispõe sobre a gratuidade, 

na forma da lei, dos atos necessários ao exercício da cidadania. Como a 

Constituição deixou à discrição da lei estabelecer os critérios desse benefício (DA 

SILVA, 2006. p.176), a definição dos atos necessários ao exercício da cidadania é 

oriunda da Lei nº 9.265 de 1996. O diploma legal define os atos necessários ao 

exercício da cidadania como: os referentes ao alistamento militar; pedidos de 

Informação ao Poder Público visando à defesa ou denúncia de irregularidades 

administrativas; ações de impugnação de mandado eletivo por abuso do poder 

econômico, corrupção ou fraude; requerimentos ou petições que visem à garantias 

individuais e à defesa do interesse público.  

Nota-se que a Constituição, juntamente com a Lei 9.295/96, engloba na 

concepção de exercício da cidadania vários aspectos estranhos à prática do 

sufrágio.   

Corrobora o entendimento aqui defendido o disposto no artigo 58, inciso II, § 

1º da Constituição Federal. No dispositivo o constituinte tratou de maneira distinta os 

termos cidadania, nacionalidade, direitos políticos e individuais ao estabelecer que 

não serão objeto de delegação a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos 

individuais políticos e eleitorais. É visível que o constituinte não confunde os 

conceitos como cidadania e direitos políticos, atribuindo significados diferentes a 

cada um deles. 

O raciocínio aqui articulado ganha respaldo também pelo artigo 58, §2º inciso 

V da Carta Magna, o qual atribui competência às comissões do Congresso Nacional 

para solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Se o termo cidadão for 

compreendido como o titular de direito políticos, se extrai a interpretação de que é 

permitido às comissões do Senado e/ou da Câmara dos Deputados solicitar 
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informações somente de autoridades ou eleitores, o que evidentemente não faz o 

menor sentido (ALEGRE, 2003. p. 63-74). 

Cita-se ainda o artigo 64 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias, o qual dispõe que cada cidadão brasileiro tem direito a um exemplar do 

texto da Constituição Federal de forma gratuita. Nesse caso, a compreensão do 

cidadão como o titular do direito de votar, leva ao entendimento de que somente 

este, o eleitor, poderia receber um exemplar do texto da Constituição Federal. Mais 

uma vez a interpretação restritiva revela-se inadequada já que todos os indivíduos 

estão sujeito às disposições constitucionais, devendo por isso tomar conhecimento 

de tais normas (ALEGRE, 2003. p. 63-74). 

Por derradeiro, aponta-se que já nos anais da constituinte consta a idéia de 

que a cidadania reúne outros predicados além dos direitos políticos. Tal afirmativa 

presencia-se no discurso proferido em 27 de julho de 1988 pelo presidente da 

Assembléia Nacional Constituinte, o deputado Ulysses Guimarães, segundo o qual o 

cidadão é o usuário de bens e serviços de desenvolvimento (ANDRADE; 

BONAVIDES, 2004. p. 909). 

Evidencia-se, portanto, que a cidadania não foi compreendida no texto 

Constitucional somente como a titularidade de direitos políticos. Com segurança é 

possível afirmar que a cidadania para a Carta Magna é conceito amplo e abrangente 

que envolve em sua moldura vasta titularidade de direitos, dentre os quais figuram 

os individuais, políticos e sociais, bem como o direito à participação ativa na 

construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. 

 

4. CONCLUSÃO  

A partir da conclusão de que o Estado Democrático de Direito é o cenário que 

confere à cidadania maior amplitude e da compreensão do modelo de Estado de 

Direto adotado pela Constituição de 1988, conclui-se que a concepção de cidadania 

abraçada pelo ordenamento constitucional brasileiro é ampla, englobando direitos de 

natureza diversa dos de natureza política, distanciando-se da concepção restritiva 

que insiste em predominar. 

Por seu turno, da compreensão do modelo de Estado de Direto adotado pela 

Constituição de 1988, conclui-se que a concepção de cidadania abraçada pelo 

ordenamento constitucional brasileiro é ampla, englobando direitos de natureza 
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diversa dos de natureza política, distanciando-se da concepção restritiva que insiste 

em predominar.  
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