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RESUMO 

 

A cidadania constitui categoria fundamental ao progresso democrático e ao desenvolvimento 

e concretização dos direitos humanos, além de ser um dos alicerces fundamentais do Estado 

Constitucional Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil. 

Exatamente por isso a discussão sobre o seu conceito e conteúdo é exigência primordial à 

compreensão e à interpretação-aplicação-concretização da Constituição Federativa de 1988, 

bem assim de sua democracia, uma vez que não há democracia sem cidadania. Daí porque o 

objetivo geral da pesquisa consiste em caracterizar a cidadania, relacionando-a com o Direito 

e pensar (criticamente) a sua inserção no rol dos direitos fundamentais, delimitando o âmbito 

de proteção e os limites desse direito, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro pós-

Constituição de 1988. São objetivos específicos: a) analisar o conceito de cidadania, sua am-

plitude e abrangência; b) examinar a evolução do tratamento jurídico-normativo da cidadania 

nas constituições brasileiras, enfocando a Constituição de 1988; c) à luz do tratamento norma-

tivo dispensado pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, avaliar se a cidadania 

pode ser considerada um direito fundamental; d) investigar que implicações teóricas e práticas 

decorrem da atribuição do caráter de direito fundamental à cidadania. Nesse ínterim, a presen-

te pesquisa identifica e desconstrói confusões conceituais correntes, como as indistinções en-

tre cidadania e nacionalidade; cidadania e capacidade eleitoral; cidadania e pessoa. Auxilia, 

também, a identificar e combater tanto as generalizações como as associações excessivamente 

abstratas dos entendimentos tendencialmente metafísicos, fluidos e vazios de conteúdo. A 

principal virtude, entretanto, é a proposta de compreensão da cidadania enquanto direito fun-

damental e o exame da correlação existente entre cidadania e dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, a cidadania aparece como um corolário da dignidade da pessoa humana e vai 

além. Esta (dignidade da pessoa humana) exige que as imposições que afetem a sua liberdade 

de autodeterminação não sejam inigualitárias, arbitrárias, excessivas, desproporcionais ou 

desarrazoadas, e, ainda, que não seja afetado ou esvaziado um núcleo mínimo de possibilida-

des de levar uma vida digna em condições de liberdade e de autoconformação que vêm impli-

cadas na necessária consideração do indivíduo como sujeito. Tudo isso exige um processo 

decisório, conformado pela cidadania, que alcança todo o processo de desenvolvimento das 

imposições estatais admissíveis, em qualquer dos poderes, a assegurar a pessoa como o sujei-

to, o titular do direito e o ponto de referência objetivo da relação jurídica. Assim, a cidadania 

representa um acréscimo salutar e substancial à dignidade da pessoa humana, visto que o ci-

dadão emancipado é uma pessoa formal e materialmente qualificada, apta a construir história 

própria e coletivamente organizada, a participar efetivamente dos processos decisórios. 

Palavras-chave. Direito à cidadania. Fundamentalidade. Sistema constitucional brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

The citizenship is a fundamental category to the democratic progress and the development and 

concretization of human rights, in addition to being one of the essential foundations of demo-

cratic contextualized in the rule of law of the Federative Republic of Brazil. That’s exactly 

why the discussion about its concept and content is a paramount requirement to the under-

standing and interpretation-application-concretization of the Federal Constitution of 1988, as 

well as its democracy, since there is no democracy without citizenship. That is why the gen-

eral objective of the research is to determine the characteristics of the cit izenship, relating it to 

the Law, as well as to discuss (critically) its inclusion in the list of fundamental rights and 

delimitate the scope of protection and the limits of this right, in the context of Brazilian law 

post-1988 Constitution. The specific objectives are: a) to analyze the concept of citizenship, 

its extent and scope, contextualizing it historically; b) to examine the evolution of the legal 

and regulatory treatment of the citizenship in Brazilian constitutions, focusing on the 1988 

Constitution; c)  assess whether citizenship can be considered a fundamental right; d) to in-

vestigate which implications, theoretical and practical, of assignment fundamentality charac-

ter to the right to citizenship. This research identifies and deconstructs current conceptual con-

fusions, such as the lack of distinction between citizenship and nationality; citizenship and 

electoral capacity; citizenship and person. It also helps to identify and oppose the generaliza-

tions, as well as the excessively abstract associations which tend to purely metaphysical un-

derstandings, fluid and empty of any content. The main virtue, however, is the proposed of 

understanding of the citizenship as a fundamental right and the examination of the relation-

ship between citizenship and human dignity. In this context, citizenship appears as a corollary 

of human dignity and it goes beyond. This (human dignity) requires equality, non-arbitraries, 

non-excessive, disproportionate or unreasonable impositions affecting their freedom rights, 

and, yet, doesn’t affect a minimum core of possibilities of have to a decent life, in conditions 

of freedom and self-conformation involved in the necessary consideration of the individual as 

a subject. All of this requires a decision-making process, molded by the citizenship, which 

reaches the entire development process of possible state interventions, to ensure the person as 

a subject, the right holder and the objective point of reference of the juridical relations. Thus, 

the citizenship represents a substantial and beneficial addition to the human dignity, since the 

emancipated citizen is a person, formally and materially, qualified, to be able to build their 

own and collectively organized history, to participate effectively in the making processes de-

cision juridical and social. 

Keywords: Right to citizenship. Fundamental right. Brazilian constitutional system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Rompidas as pilastras que serviam de sustentáculo ao Regime Militar, o anseio pelo 

reingresso da benfazeja democracia ao sistema republicano brasileiro irradiou-se país afora, 

movimento este que culminaria com a promulgação da Constituição Republicana de 1988, a 

Constituição Cidadã, como fora denominada por um importante constituinte. Nela, foram 

insculpidos direitos civis, políticos e sociais, numa belíssima declaração de direitos. Como em 

nenhum outro momento da História republicana viu-se no Brasil falar tanto em cidadania. 

Passou-se a ser usual e constante o recurso, em discursos (falados ou escritos), aos termos 

cidadão e cidadania. Afinal, acenava-se ao respeito aos direitos e garantias individuais, má-

xime àquele que se erigiu talvez como o conceito-chave do período pós-ditadura: a liberdade. 

Cidadania. Signo plurívoco. Disso não se duvida. A despeito de todas as críticas e acu-

sações de arcaísmo, continua a ser usado constantemente, seja pelos meios de comunicação 

em massa, seja pelos mais diversos segmentos da sociedade, em títulos de trabalhos acadêmi-

cos e publicações lançadas no mercado editorial, e até mesmo pela classe política, os quais se 

apropriaram amplamente da cidadania em seus discursos. Como explicar, então, que um tema 

vetusto tenha, nos dias de hoje, tanta repercussão nos meios político, social e acadêmico? A 

contradição é evidente, porque se ultrapassado fosse não haveria espaço para tamanha veicu-

lação.  

Importa saber a causa de todo esse interesse. Na área jurídica, uma resposta simplista 

reportaria que a Constituição da República Federativa do Brasil, logo em seu art. 1º, adotou, 

expressamente, o Estado Constitucional Democrático de Direito como “conceito-chave” do 

novo regime instaurado pós-1988, assim como acolheu uma série de princípios, cujos man-

damentos constituem o núcleo do chamado sistema constitucional brasileiro, dentre os quais o 

princípio democrático, a assegurar não só a representação, mas a participação direta nos atos 

do Poder, e o princípio da tripartição dos poderes, inspirado na doutrina de Montesquieu, cujo 

conteúdo se expressa na distinção de três funções estatais: a legislativa, a administrativa e a 

jurisdicional. 

Nesse contexto, a cidadania foi alçada pela Constituição de 1988 (art. 1º, inciso II) a 

um dos fundamentos da Nova República, do Brasil Redemocratizado, ao prescrever a união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal a formar a República Federativa 

do Brasil, que se constitui em Estado Democrático de Direito e tem entre os seus fundamentos 
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a cidadania. Esta circunstância, por si só, já justificaria a atualidade do tema. Daí o especial 

interesse, dada a implicação recíproca, dirigido a dois conceitos: Estado Constitucional De-

mocrático de Direito e cidadania — com a ressalva de que o problema proposto centra-se na 

juridicidade (fundamentalidade) da cidadania. Por conseguinte, exatamente por constituir-se 

num dos alicerces fundamentais do Estado Constitucional Democrático de Direito, é preciso 

investigar o que é cidadania. 

É preciso, pois, desvelar a carga histórico-conceitual da cidadania e as etapas do de-

senvolvimento histórico, conhecer o que tem sido compreendido como cidadania no curso da 

história da civilização Ocidental, quais as suas características. A partir daí, analisar experiên-

cias de cidadania vividas no Brasil, incluindo-se o tratamento dado pelas Constituições ao 

tema e a caracterização da cidadania no atual contexto brasileiro. Quer-se saber se, no regime 

jurídico constitucional brasileiro de 1988, a cidadania pode ser considerada um direito funda-

mental. Nesse ínterim, não é demais ressaltar que, sem dúvida, as questões postas são consi-

deravelmente profundas. Contudo, não há a pretensão de esgotar a temática, por duas eviden-

tes razões: em primeiro lugar, a própria fecundidade do tema proposto; em segundo, nenhum 

tema ou problema é, em si, esgotável, desde que considerada a realidade como um processo, 

um constante e inesgotável porvir. 

Com efeito, a discussão sobre o conceito e o conteúdo da cidadania é exigência pri-

mordial à compreensão e à interpretação-aplicação-concretização da Constituição da Repúbli-

ca de 1988, assim como da própria democracia brasileira, visto que democracia não há sem 

cidadania. Aliás, a cidadania, atualmente, pode-se afirmar, constitui fator essencial ao pro-

gresso, na medida em que se apresenta como o componente mais fundamental do desenvol-

vimento, enquanto ao mercado reserva-se a função de meio. Partindo-se da premissa de que a 

cidadania é princípio básico da democracia, bem assim do próprio desenvolvimento é indis-

pensável incluí-la na formulação teórica do Estado Constitucional Democrático de Direito da 

República Federativa do Brasil. 

Evidenciada a relevância do problema, insta ressaltar a insuficiência de estudos volta-

dos à problemática na Ciência do Direito, conquanto se mostre ser assunto recorrente noutras 

ciências sociais, como na Sociologia e na Política, o que pode influir na inserção do debate na 

academia, além da ampla difusão de livros exclusivamente técnicos, que se limitam a descre-

ver o conteúdo da lei, olvidando as demais dimensões tanto do direito (realidade), quanto das 

Ciências do Direito. 
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A contribuição da pesquisa não se resume a uma compilação de referências numa só 

obra. Os aspectos teórico-práticos permitem desfazer confusões conceituais correntes, como 

as indistinções entre cidadania e nacionalidade; cidadania e capacidade eleitoral; cidadania e 

pessoa. Auxiliam, também, a identificar e combater as generalizações e associações excessi-

vamente abstratas dos entendimentos tendencialmente metafísicos, fluidos e, não raro, vazios 

de conteúdo. Mas a principal virtude talvez seja a proposta de compreensão da cidadania en-

quanto direito fundamental. E, a partir dessa caracterização, radicada na teoria dos direitos 

fundamentais, com a necessária filtragem, de teor analítico, a examinar a adequação constitu-

cional, nos planos formal e material, tendo-se sempre em vista a realidade histórico-cultural 

brasileira e o respeito à intersubjetividade da linguagem. 

A considerar a premissa de que a cidadania é o principal alicerce da democracia, o 

problema a ser tratado centra-se em seu conceito e conteúdo jurídico. Busca-se, pois, saber se 

a cidadania, tema interdisciplinar e transversal, pode ser também tratada como um instituto 

jurídico. Noutros termos, quer-se saber se existe e qual o âmbito de proteção e limites do di-

reito fundamental à cidadania, a partir da análise da evolução histórica do instituto e do regi-

me jurídico constitucional brasileiro. Nesse ínterim, pode-se enunciar o seguinte problema 

central: a cidadania pode ser considerada um direito fundamental? Visa-se, pois, compreender 

as seguintes questões: a) o que é cidadania? b) à luz do tratamento normativo dispensado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro à cidadania, esta pode ser considerada um direito fundamen-

tal? c) que implicações teóricas e práticas decorrem da atribuição do caráter de direito funda-

mental à cidadania? 

O objetivo geral da pesquisa consiste em caracterizar a cidadania, relacionando-a com 

o Direito e pensar (criticamente) a sua inserção no rol dos direitos fundamentais, delimitando 

o âmbito de proteção e os limites desse direito, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro 

pós-Constituição de 1988. São objetivos específicos: a) analisar o conceito de cidadania, sua 

amplitude e abrangência, contextualizando-o historicamente e traçando um paralelo entre as 

acepções política, sociológica e jurídica; b) examinar a evolução do tratamento jurídico-

normativo da cidadania nas constituições brasileiras, enfocando a Constituição de 1988; c) à 

luz do tratamento normativo dispensado pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 

avaliar se a cidadania pode ser considerada um direito fundamental; d) investigar que implica-

ções teóricas e práticas decorrem da atribuição do caráter de direito fundamental à cidadania. 

Alinha-se a presente pesquisa à tendência pós-positivista, no sentido de que representa 

uma negação a formulações metateóricas, puramente abstratas, tendencialmente metafísicas, 
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bem como é contrária à atribuição de poder discricionário do Estado-Juiz, até porque não se 

admitem subjetivismos e se reconhece que nada há de exterior e objetivo ao sujeito cognos-

cente. Por isso, para manter a necessária coerência, emprega-se a fenomenologia hermenêuti-

ca, que visa a compreender as formas e os conteúdos da comunicação humana, cuja estratégia 

fundamental é a “compreensão”. Ao contrário do que ocorre tradicionalmente na relação epis-

temológica, dá-se a relação hermenêutica entre sujeitos (eu-tu; sujeito-sujeito; ente-ser), me-

diados pela linguagem, na medida em que a compreensão nada reduz a objeto, e não entre 

sujeito e objeto (eu-coisa). Não há uma separação técnica e estática entre os momentos da 

compreensão, interpretação e aplicação do Direito. Compreende-se para interpretar. Interpre-

ta-se compreendendo. Atribui-se sentido interpretando. Os sentidos são produzidos, nunca 

reproduzidos. Compreende-se a realidade enquanto prática social, num diálogo com o mundo, 

interpretando-o e inserindo as normas jurídicas neste intrincado contexto. 

O combate ao solipsismo do intérprete, do decisionismo voluntarista do Juiz são carac-

terísticas da filosofia pós-positivista e inspiram a fenomenologia hermenêutica aplicada ao 

Direito. Interpreta-se, portanto, de forma coerente e integral. Contextualiza-se o ambiente do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, mas sem desperdiçar toda a riqueza das práti-

cas sociais estudadas. Preserva-se, desta feita, o rigor na formulação dos juízos críticos que 

impõe, bem assim da possibilidade de verificação de sua validade a partir da estrutura argu-

mentativa lançada, principalmente quando se analisarem os textos normativos que embasam a 

pesquisa. Aliás, em virtude da própria natureza da questão central do estudo — cidadania —, 

abre-se espaço ao reconhecimento do dinamismo dos novos conteúdos e à consciência crítica 

de que uma formação social é historicamente superável, além de ser capaz de assinalar causas 

e consequências dos problemas, suas contradições, relações, dimensões quantitativas e quali-

tativas existentes. 

A par do exposto, estrutura-se a dissertação em seis capítulos, incluídos os capítulos 

introdutório e conclusivo. No segundo capítulo 2 é examinado o arquétipo do Estado Consti-

tucional Democrático de Direito instituído na República Federativa do Brasil. São tematiza-

dos o processo de constitucionalização do direito, a normatividade da constituição e a centra-

lidade dos direitos fundamentais, bem como a conformação do Estado Constitucional Demo-

crático de Direito na República Federativa do Brasil. Em seguida, analisam-se os desafios da 

democracia participativa no Século XXI. O terceiro capítulo trata da evolução histórico-

conceitual da cidadania, perpassando a concepção de cidadania na Antiguidade Clássica, a 

ideia de cidadania na Idade Média, o ideário moderno de cidadania e a cidadania na contem-
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poraneidade para, então, abordar o desenvolvimento histórico da cidadania no Brasil e legado 

das constituições anteriores.  

O capítulo central é o quarto. É exatamente nesse que se analisam os aspectos jurídi-

cos da cidadania, que é retratada como direito fundamental e fundamento constitucional da 

República Federativa do Brasil. Para tanto é examinado o conteúdo normativo-factual da 

Constituição da República, procedendo-se às necessárias distinções conceituais no âmbito 

jurídico. Investiga-se o conteúdo relacional entre cidadania e dignidade da pessoa humana. A 

seguir, examina-se a fundamentalidade do direito, a classificação e o tipo normativo do direito 

fundamental à cidadania. Na sequência, o quinto capítulo aborda as implicações da atribuição 

do caráter de direito fundamental à cidadania. 
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2 O ARQUÉTIPO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

INSTITUÍDO NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

A pesquisa empreendida situa-se contextualmente numa área permeada por intensos 

debates e disputas teóricas. A abrangência é uma das maiores dificuldades, porque demanda 

uma série de recortes metodológicos. Surgem, aqui, com maior frequência e evidência, pro-

fundos e complexos problemas. Isso porque as questões centrais da pesquisa situam-se numa 

área temática em que predominam divergências teóricas com adicionais dificuldades metodo-

lógicas. Em primeiro lugar, porque o direito enfrenta uma crise paradigmática. É sabido que o 

positivismo (o legalista-exegético e depois o normativista) 
1
, ao longo dos últimos séculos, 

forneceu o instrumental teórico necessário à solução dos problemas jurídicos. Seus postula-

dos, métodos e técnicas forneceram problemas e soluções modelares para a comunidade jurí-

dica. Constituiu-se, assim, como o paradigma das Ciências do Direito, ou seja, o modelo ou 

padrão aceito, “a ser melhor articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas”, 

status este adquirido “porque são mais bem sucedidos que seus competidores na resolução de 

alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como graves [...]”. Noutros termos, são 

“as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”, cujo 

sucesso “é, a princípio, em grande parte, uma promessa de sucesso que pode ser descoberta 

em exemplos selecionados e ainda incompletos” 
2
. 

A ciência normal consiste na atualização dessa promessa, atualização que se obtém 

ampliando-se o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como parti-

cularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre esses fatos e as predições 

dos paradigmas e articulando-se ainda mais o próprio paradigma 3. 

Enquanto a promessa do paradigma é passível de atualização, ou seja, durante o perío-

do em que o modelo teórico serve de base ao tratamento dos problemas até então conhecidos, 

vive-se a ciência normal. Ao surgirem problemas insolúveis pela teoria paradigmática, esta 

entra em crise, em fase de superação, de transição a outro suporte teórico. Na área do Direito 

pode-se constatar que ainda se vive esse momento de crise de paradigma, já que o positivismo 

jurídico não só esboça sinais de esgotamento, mas, isso sim, começa-se a formar um consenso 

sobre a necessidade de sua superação. Nesse sentido, uma das vozes mais expressivas é a de 

                                            
1  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

2  KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 43-44. 

3  KUHN, Thomas, op. cit., p. 44. 
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Boaventura de Sousa Santos, que propõe, inclusive, as bases para a construção de uma nova 

teoria crítica. Segundo Santos, a transição paradigmática tanto é um período histórico, que 

não se sabe bem quando começa e muito menos quando termina, como também é uma menta-

lidade, que apresenta fraturas entre “lealdades inconsistentes e aspirações desproporcionadas 

entre saudosismos anacrónicos e voluntarismos excessivos” 
4
. E conclui: 

Se, por um lado, as raízes ainda pesam, mas já não sustentam, por outro, as opções 

parecem simultaneamente infinitas e nulas. A transição paradigmática é, assim, um 
ambiente de incerteza, de complexidade e de caos que se repercute nas estruturas e 

nas práticas sociais, nas instituições e nas ideologias, nas representações sociais e 

nas inteligibilidades, na vida vivida e na personalidade. E repercute-se muito parti-

cularmente, tanto nos dispositivos da regulação social, como nos dispositivos da 

emancipação social. Daí que, uma vez transpostos os umbrais da transição paradig-

mática, seja necessário reconstruir teoricamente uns e outros 
5
. 

No Brasil, esse período é muito particularmente sentido quando se avaliam o pensa-

mento doutrinário, assim como a jurisprudência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. 

Apesar de muito se falar em pós-positivismo, até mesmo a própria nomenclatura (pós-

positivismo) é indicativa de que a transição paradigmática ainda não fora superada. Aliás, é 

mesmo possível, na atualidade, em Filosofia do Direito, agrupar as teorias pelo menos cinco 

grandes grupos: (a) os modelos dedutivistas, conformados pelos positivismos exegético e 

normativista, este último em parte; (b) os modelos coerentistas, de forte oposição aos positi-

vismos (Dworkin, MacCormick, Rawls, Weinberger); (c) os modelos hermenêuticos, radica-

dos nas bases filosóficas de Heidegger e Gadamer (Kauffman, Kriele, Müller, Derrida, Un-

ger); (d) os modelos processuais, como as teses de Alexy, Habermas e Aarnio; e (e) os mode-

los decisionistas (Kelsen, Schmitt, Hart). Embora esse agrupamento realizado por Billier e 

Maryioli 
6
, cujo aprofundamento não apresenta maior interesse ao desenvolvimento das ques-

tões centrais da presente pesquisa, à evidência, seja discutível, este, contudo, apresenta pelo 

menos uma utilidade: demonstrar a amplitude das divergentes formulações teóricas, algumas 

em reforço ao positivismo, a maioria de forte refutação e combate ao decisionismo e ao solip-

sismo. 

Todavia, nenhum desses modelos de contestação adquiriu o status de novo paradigma. 

É bem verdade que alguns dos modelos coerentistas, hermenêuticos e processuais podem ser 

caracterizados como pós-positivistas. Isso, entretanto, não quer dizer que o positivismo tenha 

                                            
4  SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 257. 

5  SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit., p. 257. 

6  BILLIER, Jean-Cassien; MARYIOLI, Aglaé. História da filosofia do direito. Tradução de Maurício de 

Andrade. Barueri: Manole, 2005. Em especial, p. 387-396. 
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sido suplantado, nem muito menos que um novo paradigma foi erigido. Está-se, exatamente, 

no ápice da crise 
7
, que poderá resultar na ruptura ou, ao contrário, na reafirmação do positi-

vismo normativista ou um positivismo renovado e mais sofisticado, pois não há como saber, 

previamente, o que prevalecerá. 

Em segundo lugar, como um dos efeitos da crise paradigmática, a fragilização metodo-

lógica, uma vez que já não há mais um modelo central a fornecer os critérios de cientificidade 

na área jurídica. Até mesmo na Filosofia da Ciência tem-se criticado fortemente a concepção 

tradicional de ciência, principalmente no campo das ciências sociais. Ora, é consabido que os 

tradicionais critérios de demarcação científica derivam do modelo de racionalidade inaugura-

do no Século XVI, que se desenvolveu à luz e nos domínios das chamadas ciências naturais 
8
, 

modelo este que viria a estender-se às ciências sociais. Noutras palavras, as concepções acerca 

das ciências sociais, do modo de sua produção teórica, relacionam-se ou integram-se ao para-

digma da ciência moderna. A ciência, de acordo com esse paradigma dominante, seria a única 

forma de conhecimento verdadeiro e visaria a conhecer para dominar e controlar a natureza. A 

matemática ocupa posição central e fornece à ciência moderna a lógica da investigação, o 

modelo de representação da estrutura da matéria e o instrumento de análise, motivo pelo qual 

conhecer passou a significar quantificar, aferindo-se o rigor científico pela exatidão das medi-

ções, de modo que o “O que não é quantificável é cientificamente irrelevante” 
9
 e o método 

assentou-se na redução da complexidade. A divisão primordial é a que distingue entre “con-

dições iniciais” e “leis da natureza”, ressalta Santos. As primeiras, “são o reino da complica-

ção, do acidente e onde é necessário seleccionar as que estabelecem as condições relevantes 

dos factos a observar”, enquanto as últimas “são o reino da simplicidade e da regularidade 

onde é possível observar e medir com rigor” 
10

. 

O paradigma dominante, contudo, há muito vem sendo combatido e as ciências sociais 

vêm conquistando o espaço e o reconhecimento que lhes são devidos. O próprio Boaventura 

de Sousa Santos refuta o modelo “quantitativo” de ciência, dentre tantas outras contestações 

                                            
7  Essa crise, não só Direito, como da Ciência e do Estado, é constatada por importantes autores. Aliás, Boaven-

tura de Sousa Santos, sobre a crise paradigmática, chega a afirmá-la irreversível! (SANTOS, Boaventura de 

Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 8. ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. p. 68). Cf., também: STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídi-

ca. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Em especial, p.78-108/196-274. VIGO, Rodolfo Luís. In-

terpretação jurídica: do modelo juspositivista-legalista do Século XIX às novas perspectivas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. 

8
  SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. p. 21. 

9  SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit., p. 28. 

10  SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit., p. 40. 
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advindas da teoria da ciência. Nada obstante, o que importa aqui não é adentrar na profunda 

discussão sobre os critérios de demarcação científica, pois isso pressupõe que o objeto princi-

pal da pesquisa seja relativo à Sociologia do Conhecimento, ou mesmo à Epistemologia, ten-

cionando o estabelecimento de uma categoria geral de ciência, a abranger as suas espécies, tal 

modo a dar conta da complexidade dos fenômenos naturais e sociais, se é que é possível uma 

tal distinção, o que não é o caso do presente estudo. Todavia, é salutar o registro das palavras 

de Alan F. Chalmers, que, ao fazer uma autocrítica ao final de sua obra, afirmou: 

A estrutura de grande parte dos argumentos desse livro foi de desenvolver relatos do 

tipo de coisa que é a física e testá-los no confronto com a física real. Diante dessa 

consideração, sugiro que a pergunta que constitui o título desse livro [O que é ciên-

cia, afinal?] é enganosa e arrogante. Ela supõe que exista uma única categoria “ci-

ência” e implica que várias áreas do conhecimento, a física, a biologia, a história, a 

sociologia, e assim por diante se encaixam ou não nessa categoria. Não sei como se 

poderia estabelecer ou defender uma categoria tão geral da ciência. Os filósofos 
não têm recursos que os habilitem a legislar a respeito dos critérios que precisam 

ser satisfeitos para que uma área do conhecimento seja considerada aceitável ou 

“científica”. Cada área do conhecimento pode ser analisada por aquilo que é. Ou se-

ja, podemos investigar quais são seus objetivos — ou podem ser diferentes daquilo 

que geralmente se consideram ser seus objetivos — ou representados como tais, e 

podemos investigar os meios usados para conseguir estes objetivos e o grau de su-

cesso conseguido. Não se segue que nenhuma área do conhecimento possa ser criti-

cada. Podemos tentar qualquer área do conhecimento criticando seus objetivos, criti-

cando a propriedade dos métodos usados para atingir esses objetivos, confrontando-a 

com meios alternativos e superiores de atingir os mesmos objetivos e assim por di-

ante. Desse ponto de vista não precisamos de uma categoria geral “ciência”, em re-

lação à qual alguma área do conhecimento pode ser aclamada como ciência ou difa-
mada como não sendo ciência [grifo acrescido] 11. 

Mas Chalmers é ainda mais incisivo, ao afirmar: 

Se devemos falar das maneiras em que as teorias devem ser avaliadas ou julgadas, 
então a minha posição é relativista no sentido de que nego que exista algum critério 

absoluto em relação ao qual estes julgamentos devem ser feitos. Especificamente, 

não há uma categoria geral, “a ciência”, e nenhum conceito de verdade à altura da 

tarefa de caracterizar a ciência como uma busca da verdade. Cada área de conheci-

mento deve ser julgada pelos próprios méritos, pela investigação de seus objetivos, 

e, em que extensão é capaz de alcançá-los. Mais ainda, os próprios julgamentos re-

lativos aos objetivos serão relativos à situação social [grifou-se] 12. 

É evidente que tais considerações seriam melhor empregadas numa reflexão mais am-

pla, profunda e específica sobre a natureza do conhecimento jurídico. Não obstante isso, ante 

o estado de perplexidade e o ambiente de dúvidas e incertezas retratado por Chalmers — 

além, é claro, da complexidade da problemática —, bem como da diversidade de formulações 

hoje existentes, cumpre ao pesquisador fixar que instrumentos metodológicos e deixar claro 

quais são os critérios de cientificidade pautam o seu empreendimento. Desta feita, ao presente 

exercício de reflexão adotam-se os critérios propostos por Pedro Demo. Este autor sugere o 

                                            
11  CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal?. [trad. Raul Fiker]. São Paulo: Brasiliense, 1993.p. 211. 

12  CHALMERS, Alan F., op. cit., p. 212. 
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questionamento como método, tal modo que os resultados do conhecimento científico, por 

essa via obtidos, “permanecem questionáveis, por simples coerência de origem. Antes de mais 

nada, cientista é quem duvida do que vê, se diz, aparece, e, ao mesmo tempo, não acredita 

poder afirmar algo com certeza absoluta”, no qual “criticar e ser criticado são, essencialmente, 

o mesmo procedimento metodológico”. A atividade do questionamento compreende a articu-

lação do discurso com consistência lógica, capaz de convencer. Somente se for discutível po-

derá ser considerado científico 
13

. Esse discurso, entretanto, deve ser coerente, bem argumen-

tado. Precisa satisfazer a critérios externos e internos, ligados a uma espécie de Sociologia do 

Conhecimento. Os primeiros compreendem: (a) coerência, significando ausência de contradi-

ção, fluência entre premissas e conclusões, texto bem tecido; (b) sistematicidade, como o “es-

forço de dar conta do tema amplamente”, mas sem exigir-se o esgotamento, uma vez que “ne-

nhum tema é, propriamente, esgotável”; (c) consistência, ou seja, capacidade de resistir a ar-

gumentação contrária ou, pelo menos, merecer o respeito de posições divergentes; (d) origina-

lidade, não no sentido de uma formulação integralmente original e sim com um certo teor de 

inovação, de interpretação própria, em contraposição ao discurso meramente reprodutivo; (e) 

objetivação, como o esforço de tratar o mais fidedignamente possível a realidade assim como 

ela é, que se distingue da objetividade, “porque impossível, mas do compromisso metodológi-

co de dar conta da realidade da maneira mais próxima possível, o que tem instigado o conhe-

cimento a ser ‘experimental’, dentro da lógica do experimento”; e (f) discutibilidade, a quali-

dade da “coerência no questionamento, evitando a contradição performativa, ou seja, desfa-

zermos o discurso ao fazê-lo”, conjugando-se crítica e autocrítica, “dentro do princípio meto-

dológico de que a coerência da crítica está na autocrítica” 
14

. 

Dentre os critérios externos de cientificidade, Demo enumera: (a) intersubjetividade, 

referindo-se ao consenso dominante entre cientistas, pesquisadores e professores, que avaliam 

e decidem sobre o que é ou não é válido, ou, por outro lado, concorrência entre correntes, 

além da constituição de escolas (Escola de Frankfurt, p.e.); (b) autoridade por mérito, a signi-

ficar “o reconhecimento de quem conquistou posição respeitada em determinado espaço cien-

tífico e é por isso considerado ‘argumento’”; (c) relevância social, respeitante à relação práti-

ca nas teorias e escrutínio crítico das pesquisas; (d) ética, visa a responder a questão: “a quem 

                                            
13  DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. p. 25-26. 

14  DEMO, Pedro, op. cit., p. 28. 
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serve a ciência?” 
15

. Esses critérios são, portanto, segundo Pedro Demo, distintivos do conhe-

cimento científico das demais formas de conhecimento. Conhecimento científico, conclui,  

É o que busca fundamentar-se de todos os modos possíveis e imagináveis, mas man-

tém consciência crítica de que alcança este objetivo apenas parcialmente, não por 

defeito, mas por tessitura própria do discurso científico; todo argumento contém 

componentes não argumentados, assim como toda estruturação lógica encobre pas-

sos menos lógicos... as fundamentações precisam ser tão bem feitas que permitam 
ser desmontadas e superadas 16. 

Sob este prisma de ciência, o conhecimento do Direito pode ser qualificado científico. 

Por outro lado, abstraída a discussão dos critérios internos de cientificidade, o critério externo 

por excelência, a intersubjetividade, consagra, na classificação das ciências, o Direito como 

uma ciência, seja ciência factual social 
17

, seja ciência normativa ética 
18

, seja ciência social 

aplicada 
19

. Mas, como dito, não é essa a preocupação central da pesquisa. 

Essa contextura é suficiente para ilustrar as dificuldades enfrentadas na atualidade no 

campo das ciências sociais aplicadas, em especial na área jurídica. Por razões de ordem práti-

ca, na ausência de um paradigma, a explicitação dos critérios e das bases teóricas da produção 

é de fundamental importância. Além disso, faz-se necessário recorrer à adesão a uma dada 

corrente de pensamento ou modelo teórico, explicitar as linhas gerais da concepção teórico-

metodológica e argumentar quanto à adequação, de maneira a permitir a crítica e o exame 

dessa adequação (teórico-metodológica), e, principalmente, a coerência do discurso produzi-

do, a partir de um quadro referencial teórico firme e rigoroso. 

Não bastassem as dificuldades postas, a cidadania ambienta-se no Estado Constitucio-

nal. E a abordagem de um tema da envergadura do Estado Constitucional está a exigir impor-

tantes tomadas de posição. Isso porque a teoria do Estado é ampla e complexa, como também 

são complexos e profundos os desenvolvimentos e as transformações pelas quais vêm passan-

do o Estado contemporâneo. Opta-se, pois, por estabelecer um recorte direcionado a analisar a 

conformação do Estado brasileiro atual. E como ponto de partida e de chegada a Constituição, 

sem, entretanto, negligenciar a realidade histórico-cultural brasileira e, sobretudo, respeitando 

a historicidade e a intersubjetividade da linguagem. 

                                            
15  DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. p. 42-43. 

16  DEMO, Pedro, op. cit., p. 28-29. 

17  LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1992. p. 81. 

18  MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 94-98. 

19  CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 226. 
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Nesse ínterim, o primeiro ponto que se apresenta são os problemas da constitucionali-

zação do Direito, aspecto este, aliás, ao que tudo indica, sobre o qual não há maiores discor-

dâncias, pelo menos no que diz respeito à relevância e aceitação 
20

, embora haja distintas 

abordagens e tendências teóricas sobre o modo de compreensão e configuração do direito 

constitucionalizado, se assim pode chamar-se, principalmente no que concerne à relação entre 

direito e moral, o que é ainda mais latente quando considerado o empreendimento de se tecer 

uma teoria da decisão judicial, por exemplo, a questão da resposta correta 
21

. 

 

2.1 PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO, NORMATIVIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO E CENTRALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A constitucionalização pode ser compreendida em pelo menos três sentidos: (i) intro-

dução da primeira Constituição escrita num dado ordenamento jurídico anteriormente despro-

vido de tal documento; (ii) como “processo histórico-constitucional que transforma em víncu-

lo jurídico a relação intercorrente travada entre os detentores do poder político e aqueles que a 

este estão sujeitos” e que não se esgota com a elaboração do documento, mas se renova, tal 

qual ocorre na Grã Bretanha; (iii) como processo de “transformação de um ordenamento jurí-

dico, ao término do qual o ordenamento em questão resulta totalmente ‘impregnado’ pelas 

normas constitucionais”, com uma Constituição expansiva, tendente a ocupar todo o espaço 

da vida social e política de uma sociedade, a estabelecer limites e condicionamentos, por 

exemplo, à legislação, à jurisprudência, ao estilo da doutrina, à ação dos atores políticos, às 

relações privadas 
22

. Este sentido é o empregado no texto por Guastini para constitucionaliza-

ção, para o qual é imprescindível o atendimento a dois pressupostos básicos: (a) a existência e 

vigência de uma Constituição rígida, isto é, o documento necessariamente escrito, hierarqui-

camente superior à legislação ordinária e protegido contra esta legislação infraconstitucional, 

por meio de um regime jurídico que estabeleça um procedimento especial e dificultoso de 

revisão constitucional, mais complexo que o rito de formação das leis (processo legislativo); e 

                                            
20  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 375-445. 

21  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

22  GUASTINI, Riccardo. A Constitucionalização do ordenamento jurídico e a experiência italiana. Tradução de 

Enzo Bello. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). A Constitucionalização 
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(b) a garantia jurisdicional da Constituição, ou seja, um sistema de controle de constituciona-

lidade, que garanta a conformidade das leis à Constituição. 

No Brasil, esse processo encontra-se longe de estar pronto e acabado — se é que se 

pode falar, nas ciências humanas e sociais, em algo pronto e acabado. Deveras, a Constituição 

de 1988 ocupa, cada vez mais, a centralidade da vida política e até jurídica, ao menos discur-

sivamente, conquanto não imune às vicissitudes dos contextos polissêmicos e disformes que 

integram a realidade brasileira, em toda riqueza de seus contrastes. Mesmo assim, pode-se 

afirmar que a constitucionalização está em franco processo de desenvolvimento no Brasil, que 

possui uma Constituição rígida e um sistema de controle de constitucionalidade. 

De acordo com Guastini, a constitucionalização apresenta cinco aspectos: a força vin-

culante da Constituição, a sobreinterpretação da Constituição, a aplicação direta das normas 

constitucionais, a interpretação das leis conforme a Constituição e a influência da Constitui-

ção sobre as relações políticas 
23

. 

A força vinculante da Constituição deve ser compreendida como um conjunto de nor-

mas vinculantes, intrinsecamente relacionado à ideologia difundida na cultura jurídica do Pa-

ís. No Brasil, não se questiona essa força. Diariamente, inúmeras decisões judiciais, em con-

flitos individuais e/ou metaindividuais, baseiam-se exclusivamente em textos constitucionais 

para assegurar um direito fundamental. Por outro lado, não se pode negar que vários entraves 

ainda são verificados à efetividade das normas constitucionais, da insuficiência orçamentária 

ao déficit educacional, da corrupção à cultura do desrespeito às normas postas, da formação 

juspositivista ao irrealismo metodológico e voluntarismo e ativismo judicial, dentre outros 

tantos aspectos que poderiam ser citados. 

A sobreinterpretação da Constituição é entendida como um “movimento de interpreta-

ção que tende a desconsiderar que o Direito Constitucional seja lacunoso e, portanto, evita as 

lacunas ou de qualquer modo elabora normas implícitas para preenche-las” 
24

. Isso representa-

ria a recusa de uma interpretação literal e do argumento a contrario senso, bem como a cons-

trução de normas implícitas, as quais seriam idôneas a “preencher as lacunas”. Assim, a Cons-

tituição regularia qualquer aspecto da vida social e política, de modo que não existiriam leis 
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que pudessem escapar do controle de legitimidade constitucional. Inexistiriam, desse modo, 

questões puramente políticas inviáveis de cognição pelo Estado-Juiz. 

A força vinculante e a sobreinterpretação da Constituição situam-se num terreno mo-

vediço. Cotidianamente, ambas são desafiadas, inclusive pelo Legislativo, de maneira a tornar 

evidente a tensão que existe entre o conteúdo das normas constitucionais e a enorme varieda-

de de interesses e pretensões. Ou seja, o texto constitucional, assim como as leis em geral, 

para ganhar vida, depende da ação de atores sociais e da aquiescência destes 
25

, o que torna 

complexa e desafiadora toda e qualquer tentativa de compreensão integral do direito constitu-

cional. Não é por acaso que, em países como o Brasil, a despeito das prescrições normativas a 

constituir direitos e garantias, muitos dos quais fundamentais, não sejam estes devidamente 

respeitados, até mesmo pelo Poder Público. 

Não obstante isso, a aplicação direta das normas constitucionais pelos órgãos jurisdi-

cionais está a pressupor a força vinculante e a sobreinterpretação da Constituição. Ao contrá-

rio do que apregoava a concepção liberal clássica, segundo a qual a função da Constituição 

restringir-se-ia, prática e exclusivamente, a limitar o poder político do Estado e a regular a 

relação entre este e os cidadãos, o constitucionalismo moderno concebe como função da 

Constituição a modelagem das relações sociais, de modo que as normas constitucionais pos-

sam produzir efeitos diretos e ser aplicada por qualquer juiz e em qualquer caso concreto, 

inclusive entre particulares. Desta feita, passa-se a compreender que “a legislação não é (e não 

deve ser) mais que o desenvolvimento dos princípios constitucionais ou a execução dos pro-

gramas de reforma traçados pela Constituição” 
26

. Disso decorre a interpretação das leis con-

forme a Constituição. Trata-se do modo de interpretação que, diante de múltiplas alternativas 

(de interpretação) de um texto legal, busca harmonizar a lei à Constituição, preservando a 

vigência da lei exatamente por evitar sua contradição com as normas constitucionais, evitan-

do, assim, que seja declarada inconstitucional. 

A influência da Constituição sobre as relações políticas é sentida quando os diversos 

atores sociais, órgãos estatais e políticos passam a utilizar-se da Constituição como pauta de 

ação e a argumentar e justificar suas posturas a partir das normas constitucionais.  
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Tais características são reconhecidas e estudadas no Brasil. Chegam a ser até mesmo 

concebidas como consensuais e como referencial básico, verdadeiros argumentos a priori. 

Nem por isso deixam de ser criticáveis. Se, por um lado, podem ser admitidas como inerentes 

à conjuntura teórico-prática e ao aparato jurisdicional brasileiros, por outro, sobrelevam-se os 

distintos níveis de incorporação do direito constitucional e importância atribuídos à Constitui-

ção Republicana, sem olvidar os diferentes graus de eficácia social das normas constitucio-

nais, que variam conforme o tema e o Estado/Região do País, de acordo com as especificida-

des locais — principalmente quando as questões em jogo estão a envolver a política e o exer-

cício dos poderes. Mesmo assim, o Brasil se inclui no processo de constitucionalização do 

Direito, que será tanto mais efetivo se existirem princípios constitucionais imutáveis, nem 

mesmo através da revisão constitucional. Ou seja, uma constituição material, formada pelo 

conjunto dos princípios imutáveis — vale salientar que este não é o único sentido de consti-

tuição material. 

O despertar para essa força normativa da Constituição deve-se, destacadamente, a 

Konrad Hesse 
27

, que examina três importantes questões, das quais dependem o conceito de 

Constituição jurídica e a própria definição da Ciência do Direito Constitucional enquanto ci-

ência normativa, a saber, (i) existiria, ao lado do poder determinante das relações fáticas, ex-

pressas pelas forças políticas e sociais, também uma força determinante do Direito Constitu-

cional? (ii) Qual o fundamento e o alcance dessa força do Direito Constitucional? (iii) Não 

seria essa força uma ficção necessária para o constitucionalista, que tenta criar a suposição de 

que o direito domina a vida do Estado, quando, na realidade, outras forças mostram-se deter-

minantes? 

À primeira questão responde Hesse que também o Direito Constitucional possui uma 

força determinante. Antes de expor seu pensamento, esclarece sua divergência com Ferdinand 

Lassalle 
28

: Hesse até concorda que existem fatores reais de poder, uma “Constituição real”. 

Todavia, discorda da tese segundo a qual num eventual confronto entre a Constituição “real” e 

a “jurídica” esta última venha necessariamente a sucumbir. A crítica inicial de Hesse a Lassal-

le é particularmente evidenciada nos seguintes trechos: 

Esses fatores reais do poder formam a Constituição real do país. Esse documento 

chamado Constituição – a Constituição jurídica – não passa, nas palavras de Lassal-

le, de um pedaço de papel (ein Stück Papier). Sua capacidade de regular e de moti-
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var está limitada à sua compatibilidade com a Constituição real. Do contrário, torna-

se inevitável o conflito, cujo desfecho há de se verificar contra a Constituição escri-

ta, esse pedaço de papel que terá de sucumbir diante dos fatores reais de poder do-

minantes no país 29 [...] A ideia de um efeito determinante exclusivo da Constituição 

real não significa outra coisa senão a própria negação da Constituição jurídica [...] 

Se as normas constitucionais nada mais expressam do que relações fáticas altamente 

mutáveis, não há como deixar de reconhecer que a ciência da Constituição jurídica 

constitui uma ciência jurídica na ausência do direito, não lhe restando outra função 

senão a de constatar e comentar os fatos criados pela Realpolitik. Assim, o Direito 

Constitucional não estaria a serviço de uma ordem estatal justa, cumprindo-lhe tão-

somente a miserável função – indigna de qualquer ciência – de justificar as relações 
de poder dominantes30. 

Compreende, pois, Hesse que existe, na verdade, um condicionamento recíproco entre 

a Constituição jurídica e a realidade político-social (Constituição real). Diz ele: 

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 

essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser 

concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode 

ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes for-
mas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser 

desconsideradas 31. 

Desse modo, Hesse escapa ao comum equívoco em relação ao que o direito (o texto 

constitucional e as leis) pode ou não pode alcançar 
32

, já que pode estabilizar uma mudança 

ocorrida, mas não garante a mudança em si, o que depende sempre de uma ação extrajurídica. 

A pretensão de eficácia não se confunde com as condições de realização de uma norma cons-

titucional. Associa-se a tais condições como elemento autônomo. A Constituição “não confi-

gura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais 

do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência”, especialmente das forças 

sociais e políticas. A relação estabelecida entre a Constituição “real” e a “jurídica” é de coor-

denação, pois condicionam-se mutuamente sem que dependam, pura e simplesmente, uma da 

outra. Com base em Humboldt, Hesse argumenta que “Somente a Constituição que se vincula 

a uma situação histórica concreta e suas condicionantes, dotada de uma ordenação jurídica 

orientada pelos parâmetros da razão, pode, efetivamente, desenvolver-se” 
33

. A força vital e a 

eficácia da Constituição assentam-se, pois, “na sua vinculação às forças espontâneas e às ten-

dências dominantes do seu tempo, o que possibilita o seu desenvolvimento e a sua ordenação 

objetiva. A Constituição converte-se, assim, na ordem geral objetiva do complexo de relações 
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da vida” 
34

. A vontade de Constituição exerce um papel decisivo para que adquira força ativa 

a Constituição jurídica.  

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 

Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente reali-

zadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela es-

tabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos 

juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. 
Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fi-

zerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos prin-

cipais responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder (Wille 

zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung) 35. 

Quanto mais intensa for a vontade de Constituição, menos significativas hão de ser as 

restrições e os limites impostos à força normativa da Constituição. Assim, “A força que cons-

titui a essência e a eficácia da Constituição reside na natureza das coisas, impulsionando-a, 

conduzindo-a e transformando-se, assim, em força ativa”. Isto é: “Quanto mais o conteúdo de 

uma Constituição lograr corresponder à natureza singular do presente, tanto mais seguro há de 

ser o desenvolvimento de sua força normativa” 
36

. Daí porque é recomendável que se limite 

ao estabelecimento de alguns princípios fundamentais que se mostrem em condições de serem 

desenvolvidos. 

A interpretação possui um significado “decisivo para a consolidação e preservação da 

força normativa da Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao princípio 

da ótima concretização da norma”. Interpretação adequada seria aquela que “consegue con-

cretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 

reais dominantes numa determinada situação”. Logo, “uma mudança das relações fáticas pode 

– ou deve – provocar mudanças na interpretação da Constituição. Ao mesmo tempo, o sentido 

da proposição jurídica estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite de 

qualquer mutação normativa”. Desse modo, uma interpretação construtiva é “sempre possível 

e necessária dentro desses limites. A dinâmica existente na interpretação construtiva constitui 

condição fundamental da força normativa da Constituição e, por conseguinte, de sua estabili-

dade” 
37

. Para Hesse o Direito Constitucional não é uma ciência da realidade nem muito me-

nos uma mera ciência normativa. Em verdade, contém essas duas características, sendo, pois, 

“condicionada tanto pela grande dependência que o seu objeto apresenta em relação à realida-
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de político-social, quanto pela falta de uma garantia externa para a observância das normas 

constitucionais” 
38

. O Direito Constitucional deve, pois, explicitar  

as condições sob as quais as normas constitucionais podem adquirir a maior eficácia 

possível, propiciando, assim, o desenvolvimento da dogmática e da interpretação 

constitucional. Portanto, compete ao Direito Constitucional realçar, despertar e pre-

servar a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung), que, indubitavelmente, 

constitui a maior garantia de sua força normativa 
39

. 

Por conseguinte, é possível afirmar que, de certo modo, por um lado, apresenta-se 

consideravelmente tênue a linha que separa as compreensões de Lassalle e Hesse, se observa-

do que ambos estão de acordo sobre existir uma Constituição escrita e uma real. Não obstante 

esse ponto de contato, a divergência é clara: Hesse concebe a existência de uma relação de 

mútuo condicionamento entre Constituição e realidade político-social, ao passo que Lassalle 

afirma a preeminência dos fatores reais de poder; num eventual conflito, para Lassalle, preva-

lece sempre a Constituição real, enquanto Hesse entende que não necessariamente; Lassalle 

esvazia por completo a força ativa da Constituição jurídica, enquanto Hesse lhe ressalta a 

normatividade que a converte em força ativa, desde que existente a vontade de Constituição. 

No Brasil, a vontade de poder e a vontade de Constituição coexistem, espraiados pelo 

Estado e pela Sociedade. Os diversos atores sociais protagonizam intensas disputas na arena 

política e no palco judicial. Conquistas e retrocessos, vanguarda e conservadorismo compõem 

a mistura, com ares de refinamento discursivo, da práxis jurídica brasileira. Apesar das con-

tradições, que não são só aparentes, verificadas na realidade brasileira, como reiteradamente 

afirma Streck, em suas obras e palestras, “a Constituição ainda constitui”! Noutras palavras, a 

Constituição é normativa, tem força vinculante, porque há, no presente, a vontade de Const i-

tuição. As normas constitucionais, cada vez mais, ganham o amparo social e os cidadãos bra-

sileiros vêm intensificando a fiscalização e contribuindo para que os serviços públicos, o 

exercício do poder e as garantias constitucionais sejam eficazes, e razoavelmente adequados, 

embora o processo ainda esteja em fase de consolidação e ainda denote um longo e sinuoso 

percurso. 

Conquanto não se questione a existência de contrastes e até de vicissitudes, isso não 

implica dizer que o Brasil não se encontra em processo de constitucionalização do direito e 

que não incorporou, em larga medida, o ideário, o referencial teórico-prático e as garantias do 

constitucionalismo contemporâneo. Ao contrário, é consensual que os direitos fundamentais 
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adquiriram a centralidade do direito — das teorias da Constituição, do Estado, da interpreta-

ção jurídica, para citar algumas. Essa características, aliás, é percebida por todo o Ocidente, o 

que não exclui, todavia, diferenças materiais, seja em sua concepção ou um suas garantias. 

Basta examinar a evolução dos direitos fundamentais em diferentes tradições, como nos Esta-

dos Unidos e na França, por exemplo. Essa diversidade evidencia que a validez universal dos 

direitos fundamentais não exige uniformidade. E a razão disso é bem conhecida: o conteúdo 

concreto e a significação dos direitos fundamentais para um Estado dependem de numerosos 

fatores extrajurídicos, especialmente de idiossincrasias da cultura e da história dos povos. 

Assim, somente se forem levados em consideração tais fatores (extrajurídicos) será possível 

uma compreensão das tarefas, da conformação e da eficácia dos direitos fundamentais num 

ordenamento estatal concreto. Os direitos fundamentais devem criar e manter as condições 

elementares para assegurar a dignidade humana e uma vida em liberdade, o que só é possível 

quando a liberdade da vida em sociedade é garantida em igual medida que a liberdade indivi-

dual, dada a relação de mútua reciprocidade. Assim é que os direitos fundamentais garantem 

não apenas os direitos individuais, mas também princípios objetivos básicos para o ordena-

mento constitucional democrático e do Estado de Direito. Em seu caráter dual, mostram dife-

rentes níveis de significação que respectivamente se condicionam, apoiam e complementam. 

Os direitos fundamentais atuam legitimando, criando e mantendo consenso; garantem a liber-

dade individual e limitam o poder estatal; são importantes para os processos democráticos e 

do Estado de Direito; influem em todo seu alcance sobre o ordenamento jurídico em seu con-

junto e satisfazem uma parte decisiva da função de integração, organização e direção jurídica 

da Constituição 
40

. 

Os direitos fundamentais não mais se restringem ao aspecto negativo, de direitos de 

defesa a prevenir ataques do Estado, mas estão a exigir do próprio Estado uma atuação posit i-

va, como seu protetor e defensor 41, o que não deixa de ser problemático e, de certo modo, até 

contraditório. Junto à particularidade de que não só obrigam o Estado a uma abstenção, mas 
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também a uma atuação positiva, questiona-se se o dever jurídico-objetivo do Estado corres-

ponde, e em que medida, a um direito subjetivo das pessoas e cidadãos para demandar do Es-

tado tal atuação. Esse problema se acentua quando são levados em consideração os direitos 

sociais. Nada obstante, Hesse faz questão de ressaltar que, em princípio, os direitos funda-

mentais sociais não podem cobrar o caráter de direitos subjetivos individuais, principalmente 

em se considerando a sensível semelhança com as normas que definem as tarefas do Estado. 

De todo modo, é preferível seguir invocando o mandato geral do Estado social, que em sua 

transparência e flexibilidade já inclui o conteúdo de tais normas, e permite satisfazer melhor 

as respectivas necessidades e as tarefas de coordenação, respeitando ao mesmo tempo a liber-

dade democrática de decisão, e, embora se renuncie a uma maior concreção dos objetivos 

sociais perseguido, reduz o risco de despertar falsas expectativas. Para que a situação jurídica 

regulada como direito fundamental se torne real e efetiva no seio da Sociedade é necessário 

não somente estabelecer regulações materiais mais minuciosas, senão também pôr em prática 

formas de organização e normas de procedimento 
42

. 

Sobre a titularidade dos direitos fundamentais, hoje, tanto as pessoas naturais, quanto 

as pessoas jurídicas de direito público e privado, assim como certos entes despersonalizados, 

quando insertas em áreas constitucionalmente protegidas pelos direitos fundamentais, podem 

buscar a tutela de seus direitos. 

A proteção dos direitos fundamentais dá-se através de fórmulas de garantia contra a 

abolição, a restrição e o esvaziamento de conteúdo, como, por exemplo, a previsão de cláusu-

las pétreas. Não somente. É decisiva para uma ampla garantia da efetividade dos direitos fun-

damentais a proteção pelos tribunais. 

Conclui-se, com Hesse, a afirmar que, historicamente e em seu significado atual, são 

os direitos fundamentais sobretudo direitos humanos: o que está em jogo são as condições 

essenciais da vida individual e comunitária em liberdade e da dignidade humana. Eis muito do 

porquê da centralidade assumida pelos direitos fundamentais na atualidade. 

A constitucionalização do Direito, a normatividade das normas constitucionais e a cen-

tralidade dos direitos fundamentais influenciam profundamente a organização e o modo de ser 

do Estado 
43

. Daí falar-se hoje em Estado Constitucional Democrático de Direito. E não se 

                                            
42  HESSE, Konrad. Significado de los derechos fundamentales. In: BENDA, Ernesto et all. Manual de Dere-

cho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 1996. pp. 83-115. 

43  BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 375-377. 
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trata de um mero jogo de palavras. É que, a despeito da(s) crise(s) do Estado vividas na se-

gunda metade do Século XX e princípio do Século XXI, e mesmo diante da tendência globa-

lizante das comunidades, organismos e ordenamentos jurídicos supranacionais e supraestatais, 

permanece forte a figura do Estado, porém, com uma conformação superadora do Estado de 

Direito. Uma conformação fundada na Constituição, cuja primazia é exercida pelos direitos 

fundamentais. 

 

2.2 A CONFORMAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DI-

REITO NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

Esse modelo de Estado Constitucional Democrático de Direito é o adotado pela Repú-

blica Federativa do Brasil, conforme preceitua o art. 1º da Constituição Republicana de 1988. 

E é a Constituição uma estrutura política conformadora do Estado. E a constituição conforma 

o Estado na medida em que sofre o influxo dos princípios materiais do constitucionalismo: 

vinculação do Estado ao direito, reconhecimento e garantia de direitos fundamentais, não con-

fusão de poderes e democracia. A constituição, assim, dá forma, constitui um esquema de 

organização política. Se a constituição conforma a ordem política, assim, é preciso que haja 

uma referente, que poderia ser o Estado ou a sociedade. A princípio, a fórmula francesa pre-

dominou: a sociedade tem uma constituição (1789), um “corpo jurídico” aplicável a um “cor-

po social”. Refere-se, portanto, não só ao Estado, mas à República. Estado este que, no Século 

XIX, viria a tornar-se o referente da constituição. Esse movimento é explicado por Canotilho, 

ao afirmar que isso se deveu a três razões fundamentais, embora não se possa traçar um pro-

cesso linear nem uma história conjugada no singular: em primeiro lugar, de raiz histórica, diz 

respeito à evolução semântica do conceito. Isso porque se entendeu, tanto no processo consti-

tuinte estadunidense quanto no francês, a constituição como lei conformadora do corpo políti-

co e que ela “constituía” os “Estados Unidos” dos americanos ou o “Estado-Nação” dos fran-

ceses; em segundo lugar, há a razão de natureza político-sociológica, intimamente relacionada 

à estruturação do Estado Liberal, arraigada na separação Estado-Sociedade, com o estabele-

cimento de “códigos políticos — as constituições e os códigos administrativos” —, a estabe-

lecer princípios e regras de organização dos poderes do Estado, e de códigos civis e comerci-

ais, com o fim de atender às necessidades jurídicas da sociedade civil; em terceiro lugar, a 

justificação filosófico-política. Influenciada pela filosofia hegeliana e pela juspublicística 

germânica, “a constituição designa uma ordem – a ordem do Estado. Ergue-se, assim, o Esta-
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do a conceito ordenador da comunidade política, reduzindo-se a constituição a simples lei do 

Estado e do seu poder. A constituição só se compreende através do Estado” 
44

. 

Para resolver o referido impasse é necessário recorrer ao conceito de Estado Constitu-

cional: “a constituição é uma lei proeminente que conforma o Estado”. O Estado é visto, pois, 

como “uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada de qualidades que a dis-

tinguem de outros ‘poderes’ e ‘organizações de poder’”. Compreendido como poder soberano, 

o Estado, no plano interno, detém o monopólio de edição do direito positivo e da coação física 

legítima para impor suas decisões, enquanto no plano internacional apresenta-se como igual 

aos demais Estados e, por isso, independente. O Estado é, portanto, constituído pelo poder 

político de comando, que tem como destinatário o povo reunido num determinado território. 

Trata-se da unidade política soberana do Estado, modelo este que entraria em crise devido à 

intensificação da mundialização do efeitos dos fenômenos da Globalização, internacionaliza-

ção e integração interestatal. Nada obstante, salienta ainda Canotilho, o Estado como comuni-

dade juridicamente organizada continua a ser um modelo operacional se observadas duas di-

mensões, quais sejam, a de ser um esquema aceitável de racionalização institucional das soci-

edades modernas e também uma “tecnologia política de equilíbrio político-social através do 

qual se combateram dois ‘arbítrios’ ligados a modelos anteriores, a saber: a autocracia absolu-

tista do poder e os privilégios orgânico-corporativos medievais” 
45

. 

O constitucionalismo buscou estruturar um Estado com qualidades, exatamente aque-

las que o tornariam Constitucional, exatamente aquelas apregoadas pelo constitucionalismo 

moderno: ser, simultaneamente, Estado de direito e Estado democrático. Daí falar-se em Es-

tado Constitucional Democrático de Direito, que procura estabelecer uma conexão interna 

entre democracia e Estado de direito. Isso decorre de um processo histórico que acabou por 

depurá-lo. A compreensão dessa complexa tessitura de ordem política (o Estado) pressupõe o 

conhecimento das experiências nas diversas tradições e culturas onde se constituiu e se desen-

volveu 
46

. Afinal, a trajetória do Estado de Direito, consigna Santoro, “pode ser lida como a 
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45  CANOTILHO, José Joaquim Gomes, op. cit., p. 89-90. Grifos no original. 
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tentativa de fazer conviver a esfera do poder soberano com a esfera jurídica das liberdades 

individuais, subtraída do poder soberano” 
47

. 

A fórmula The Rule of Law, proveniente da tradição britânica, significa, em primeiro 

lugar, a vinculação à observância de um processo justo legalmente regulado, sempre que hou-

ver a possibilidade de restrição à liberdade e à propriedade dos cidadãos; em segundo lugar, 

“a proeminência das leis e costumes do ‘país’ perante a discricionariedade do poder real”; em 

terceiro, a sujeição do executivo à soberania do parlamento; por fim, a igualdade de acesso 

aos tribunais por parte dos cidadãos 
48

.  

Esses traços característicos conformam uma tradição que se mantém e que conformam 

o modelo inglês de supremacia da common law 
49

, onde se faz ausente uma Constituição es-

crita e o direito é o produto da atividade dos tribunais reais de justiça, direito esse de proces-

sualistas e de práticos, e não de universidades ou de princípios. Não obstante isso, sobretudo a 

partir do Século XX, vem sendo cada vez mais usual a produção legislativa e a lei passa a 

assumir papel de relevância, mesmo no seio do modelo inglês, proporcionando, de certo modo 

e até certo ponto, uma verdadeira crise na ciência jurídica britânica 
50

. 

The Reign of Law, o modelo de Estado Constitucional dos Estados Unidos, tem como 

ponto central a ideia de always under law (sempre sob a lei), uma constituição organizadora 

dos esquemas sociais de governo e de seus limites, aí incluídos os direitos e liberdades dos 

cidadãos. Por outro lado, associa a juridicidade do poder à justificação do governo, assim co-
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mo os tribunais que exercem a justiça em nome do povo, fazendo uso inclusive do judicial 

review of legislation, se necessário. 

No constitucionalismo francês, o L’État legal representa uma ordem jurídica hierár-

quica, situando-se no topo da pirâmide a Declaração de 1789, com especial ênfase aos direitos 

humanos e à primazia da lei, e não da Constituição, por mais paradoxal que seja. 

O termo Rechtsstaat, registra Canotilho, no constitucionalismo alemão caracterizava o 

Estado da Razão, limitado em nome da autodeterminação da pessoa, sentido este que se 

transmudaria ao final do Século XIX, quando se estabilizaram os traços essenciais: o Estado 

de direito é um Estado liberal de direito. 

Estas fórmulas, cujo conjunto apresenta as bases da ideia de um Estado de direito, com 

suas nuanças e características plurais e complexas a variar de acordo com os contextos de 

cada sociedade em particular, não se identificam plenamente com o Estado constitucional, 

visto que este último pressupõe uma ordem de domínio legitimada pelo povo. O poder do Es-

tado deve organizar-se e ser exercido democraticamente, lastreado pelo princípio da soberania 

popular. 

O Estado constitucional é “mais” do que Estado de direito. O elemento democráti-

co não foi apenas introduzido para “travar” o poder (to check power); foi também 

reclamado pela necessidade de legitimação do mesmo poder (to legitimize State po-

wer). Se quisermos um Estado constitucional assente em fundamentos não metafísi-

cos, temos de distinguir claramente duas coisas: (1) uma é a da legitimidade do di-

reito, dos direitos fundamentais e do processo de legislação no sistema jurídico; (2) 
outra é a da legitimidade de uma ordem de domínio e da legitimação do exercício do 

poder político 51. 

O Estado Constitucional Democrático de Direito legitima-se, pois, pela participação 

popular, não apenas indiretamente, mas também de forma direta nas decisões e diretrizes do 

Ente Estatal, de seus atos de poder. Essa intervenção pode efetivar-se através do uso de ins-

trumentos como o voto direto e secreto, elegendo-se os seus representantes por intermédio de 

pleito eleitoral periódico, e diretamente, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa po-

pular, da ação popular — afinal, todo poder emana do povo, que se qualifica como “o ente 

soberano do Estado”. Tais exemplos não esgotam os meios e instrumentos de participação, 

tampouco a explicam. A legitimação pela participação vai muito além da simples observância 

a um procedimento. Por isso mesmo, inúmeros são os desafios ao que se tem denominado de 

democracia participativa. 

                                            
51  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Al-

medina, 2003. p. 100. Destaques no original. 
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2.3 DESAFIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO SÉCULO XXI 

 

A democracia participativa é o caminho para superar o que Bonavides denomina de 

processo de recolonização emergente, oriundo da ideologia neoliberal e pauta econômica da 

globalização, que fragilizam a concepção e o sentimento de povo. Nas palavras do Mestre 

Cearense, 

Dissimulando o seu poder em vestes constitucionais nos países que o totalitarismo 

do capital governa, os ditadores da Carta Magna, de mãos dadas com os globalizado-

res – seus patrões internacionais – privatizam, desnacionalizam, desfederalizam e, ao 

mesmo tempo, oprimem o povo, esfacelam a unidade espiritual dos universos éticos 

e sociais, submetem os territórios recolonizados à servidão das finanças externas, 

anulam o pouco que ainda sobrerresta de esperança política e jurídica de sobrevi-

vência e embargam e sabotam e bloqueiam até mesmo a reinserção plena da Socie-
dade e do Estado na antiga e clássica democracia representativa, onde o povo dos 

países em desenvolvimento conserva a forma e não a substância do poder democrá-

tico e republicano 52. 

A democracia participativa supera a noção clássica de separação de poderes fundada 

na doutrina de Montesquieu, para instituir uma distinção funcional e orgânica de poderes, 

“assentada como verdade, solidez e legitimidade, sobre pontos referenciais de valoração, cuja 

convergência se faz ao redor de um eixo axiológico cifrado num único princípio cardeal: o 

princípio da unidade da Constituição”, que apresenta duas faces: uma formal, isto é, uma “hie-

rarquia de normas que estabelece a rigidez e, a partir daí, a superioridade da lei constitucional 

sobre a lei ordinária, garantindo, desse modo, a segurança jurídica e, ao mesmo passo, a esta-

bilidade do ordenamento”; outra material e mais importante, a saber, “a mesma unidade da 

Constituição é maiormente uma hierarquia de normas visualizadas pelos seus conteúdos e 

valores” 53.  

São exatamente esses conteúdos e valores que formam o espírito da Constituição, que 

dão corpo e substância à legitimidade, não apenas formal, mas especialmente material, neste 

caso, mais ligada à ideia de justiça distributiva substantiva. Funda-se a partir daí a nova her-

menêutica, que atende a critérios materiais e realiza a interpretação/aplicação pautada em 

princípios (interpretativos) desconhecidos pela hermenêutica clássica (como a proporcionali-

dade), vertida à “concretude jurídica do poder popular”. 
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A bandeira da democracia social e participativa é apresentada pelos globalizadores 

como arcaísmo político, que ainda faz arder a imaginação dos países do Terceiro 

Mundo. Todavia, é a doutrina do neoliberalismo que figura como a lâmina mais 

corrosiva e cortante que já se empregou para decepar a liberdade, a economia e as 

finanças dos povos da periferia”. Isto porque no mundo político-econômico atual, 

a globalização significa a dominação dos povos em totalidade ao “império das he-

gemonias supranacionais, enfeixadas na ideologia da pax americana” 54. 

 

No âmbito do constitucionalismo ocidental existem três modelos de Direito Const i-

tucional: o Direito Constitucional do Estado Liberal, o do Estado Social e o “Direito Const i-

tucional avariado”, produto do esfacelamento da estrutura social da segunda geração do 

constitucionalismo, também chamado por Bonavides de “Estado social regressivo”, que 

apresenta as feições neoliberais da priorização do capitalismo e das finanças, a perder a den-

sidade institucional, normativa e jurisprudencial. A predita propensão não chega a ser algo 

inevitável, mas será preciso consolidar um “Direito Constitucional de Terceira Geração”, 

que é o Direito Constitucional da Democracia Participativa, ou terceiro modelo de Direito 

Constitucional. Esse modelo (Direito Constitucional da Democracia Participativa) preserva 

o conceito de soberania em detrimento dos ideais do neoliberalismo e da globalização eco-

nômica, e atua de forma progressiva e vanguardeira, de maneira a repolitizar a legitimidade 

e reconduzi-la ao período em que foi valor fundante da liberdade popular em franca oposi-

ção à ideia de legitimidade formal, desprovida de valores, meramente procedimental e pau-

tada numa falsa neutralidade, a fazer coro à defesa das noções básicas de soberania, nação e 

povo. A renúncia às categorias de soberania, nação e povo inviabilizaria um “Estado de Di-

reito de emancipação social”. A democracia participativa conduziria a um terceiro momento 

do constitucionalismo, que se afastaria dos modelos clássicos representativos, eliminando-

se, pois, “a intermediação representativa, símbolo de tutela, sujeição e menoridade democrá-

tica do cidadão — meio povo, meio súdito”, unindo-se o político ao jurídico, tendo na Nova 

Hermenêutica sua “mais sólida coluna de sustentação e efetivação” 55. 

Trata-se, segundo Bonavides, de uma escola de pensamento e uma teoria jurídica de 

organização do poder político que tem gênese na tópica de Aristóteles e Viehweg, mas que 

vai fundar-se especialmente na produção estruturante de Müller e em sua metodologia de 

interpretação constitucional. Superam-se os positivismos, que destacaram apenas a supre-

macia formal da Constituição, emprestando-lhe juridicidade, mas deixaram de lado o aspec-

to material dessa mesma Constituição, que é essencial à sua legitimidade, além do desfazi-
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mento da dualidade entre ser e dever ser, com destaque para a cientificidade jurídica e nor-

mativa da intepretação constitucional e o seu teor político. Apesar disso, Bonavides não 

esclarece a que corrente teórica se filia, embora o seu pensamento alinhe-se aos modelos 

pós-positivistas. Fornece, entretanto, uma pista, ao referir-se a Friederich Müller de maneira 

elogiosa. Este, segundo Bonavides, transmuda “a norma no substantivo da concretude; parte 

do texto, passa pela realidade, formula a regra e completa o circuito concretizante de aplicá-

la”. Demonstra, ainda, que os enunciados não se confundem com a norma, pois possuem 

tão-somente “o círculo limitativo de sentido no qual ela deve conter-se e do qual o aplicador 

ou intérprete há de partir para construí-la e aplicá-la” 
56

. Um modelo, em verdade, herme-

nêutico, radicado nas bases filosóficas de Heidegger e Gadamer, formulado na forma da 

teoria estruturante do Direito 
57

. 

A construção teórica da democracia participativa no âmbito jurídico-constitucional 

demanda o concurso de elementos tópicos, axiológicos, concretistas, estruturantes, 

indutivos e jusdistributivistas, os quais confluem todos para inserir num círculo 

pragmático-racionalista o princípio da unidade material da Constituição, o qual 

impetra, de necessidade, para sua prevalência e supremacia, uma hermenêutica da 

Constituição ou Nova Hermenêutica Constitucional, conforme tantas vezes, em 

inúmeros espaços textuais, nestes e noutros escritos, já referimos, debaixo dessa 
mesma denominação, tendo por desígnio metodológico e nomenclatural distingui-

la da hermenêutica antiga e clássica 58. 

No Brasil, a guarda da Constituição ainda não é efetiva, visto que, dentre outras cir-

cunstâncias, inexiste um Tribunal Constitucional para tanto, sem olvidar os inúmeros pro-

blemas relacionados á formação acadêmica na área jurídica. Apesar disso, ressalta Bonavi-

des que o Ministério Público, instituído pela Constituição, é órgão da democracia participa-

tiva e guarda a Sociedade, concretizando os termos constitucionais. Por outro lado, ressalta 

o “triste papel” desempenhado pelos meios de comunicação no Brasil: o de “mídia domest i-

cada”, submissa ao Executivo e à classe dominante. Isso corresponde à negação dos valores 

do Estado Democrático e todas as vias de acesso a esse modelo (democracia participativa) 

permanecerão bloqueadas enquanto durar a síndrome do regime. O povo brasileiro vive uma 

situação de vassalagem e passividade diante das atitudes autenticamente ditatoriais do Exe-

cutivo ao editar medidas provisórias, o que contraria a decantada ideia de que a democracia 
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40 

é o “governo do povo, para o povo e pelo povo”, sendo este – o povo – sujeito ativo e passi-

vo do elemento democrático, de sorte tal que “não há democracia sem participação” 59. 

Questiona-se, então, sobre o que é o povo. Após apresentar vários conceitos de povo, 

afirma Bonavides que este possui uma feição objetiva, tido em sua passividade, “na sua 

qualidade de poder que se legitima por obra e graça de sua essência popular mesma”. Toda-

via, no tocante ao questionamento sobre “quem é povo”, composta por Müller, “ela é mais 

direta, mais imediata, concreta, dinâmica, como se personificasse um ser vivo, palpável”, 

um “sujeito ativo”, com a superação do “povo-ícone”, retirando-se o povo da noção de abs-

tração e mito e conduzindo-o à “dimensão de sua eficácia participativa”, de realidade e con-

cretude. O avanço democrático, contudo, está submetido a uma série de bloqueios: (i) blo-

queio representativo total: recentemente desfeito pela regulamentação “frouxa” e “branda” 

do art. 14 da CF/88, acerca das técnicas plebiscitárias; (ii) bloqueio oriundo do Poder Exe-

cutivo: desatenção às ordens judiciais, edição excessiva de normas de exceção, como as 

medidas provisórias, com usurpação da função legislativa do Congresso, e excesso de 

emendas constitucionais, o que fragilizam a rigidez constitucional; (iii) bloqueio judicial: 

“retratado na incapacidade e omissão que se observa de fazer o Supremo Tribunal Federal 

funcionar como Corte Constitucional”, assim como a resistência à criação de um tribunal 

constitucional propriamente dito, específico, de “um espaço efetivo de controle de constitu-

cionalidade das ações governativas que transgridem o princípio da soberania”; (iv) sistema 

representativo, que, ao lado da ideia de povo-ícone é um dos maiores bloqueios da demo-

cracia direta; (v) a mídia, que formula, sob a insígnia da dominação de classes, a propagan-

da enganosa, alienando a consciência popular ao invés de prepará-la para o exercício real-

mente democrático 60. 

É possível destacar quatro revoluções na evolução do Estado, cada uma delas corres-

pondendo à busca por uma forma estatal tida como solução para seus maiores problemas 

(Estado Liberal, Estado Socialista, Estado Social das Constituições programáticas, Estado 

Social dos direitos fundamentais, respectivamente): duas desenvolvidas desde o Século 

XVIII ao século XX (no Primeiro Mundo), a da liberdade e da igualdade; e duas havidas no 

âmbito das últimas décadas (enfatizada nos países subdesenvolvidos), a da fraternidade, 

tendo por centro “o homem concreto, a ambiência planetária, o sistema ecológico, a pátria-

universo”, e a do Estado Social na sua mais recente forma de “concretização const itucional, 
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tanto da liberdade, quanto da igualdade”. A evolução histórica do Estado permite advogar a 

tese de que, já no âmbito do Estado Social, a democracia é mais um direito do que uma for-

ma de governo, um direito de quarta geração, fundando-se no binômio igualdade-liberdade e 

representando uma evolução dos direitos humanos, do qual é titular o gênero humano 
61

. 

Nesse ínterim, os espaços público e privado não se confundem: 

o espaço público poderá ser, futuramente, um dos mais importantes polos políticos 

de conscientização participativa da cidadania; é sem dúvida a primeira das 
estradas por onde, nos distritos de sua autonomia social, há de caminhar, em 

preparação constitutiva, a democracia direta do terceiro milênio. Democracia que 

assume o status de direito de quarta geração, direito cuja universalidade e 

essencialidade compõem o novo ethos que o gênero humano, em sua irreprimível 

vocação para a liberdade, a igualdade e a justiça, toma por inspiração 62. 

Essa projeção de Bonavides acerca da democracia direta do terceiro milênio, conquan-

to realizável, para tanto, ainda precisa superar uma série de obstáculos. Todavia, o percurso 

evolutivo perpassa, necessariamente, a democracia constitucional participativa do Século 

XXI, cuja concretização enfrenta pelo menos cinco grandes desafios: a participação democrá-

tica, a efetividade dos direitos, o reconhecimento e a inclusão de grupos diferenciados, a nor-

matividade e a adaptação do constitucionalismo aos novos espaços. Antes, contudo, o autor 

define democracia constitucional. A democracia constitucional é um modo de organização 

política baseada nos ideais do constitucionalismo, que precisam ser repensados no início do 

Século XXI em relação aos elementos componentes do constitucionalismo revolucionário 

deflagrado no Século XVIII, pois no Século atual é sinônimo de prática democrática, que se 

efetiva por meio de um sufrágio universal garantido jurídica e factualmente. Desse modo, a 

vontade geral apresenta-se não como um dogma contratualista, mas como a energia gerada 

desde baixo que ascende aos governantes. A democracia constitucional do século XXI é defi-

nida, conforme Sánchez, de várias formas: negativamente, no sentido de que não é baseada 

nas decisões populares sem limites ou mesmo defensora desta ou daquela classe social; ou 

positivamente, aquela que busca manter as transformações dos momentos revolucionários, 

identificada com a capacidade constituinte do povo de expressar sua vontade e de dar-lhe de-

finição formal/documental. Nada obstante, o empreendimento apresenta fragilidades, por-

quanto busca não só estabelecer limitações ao exercício vertical do poder, tarefa bastante ár-

dua, mas também gerar boas práticas, de respeito e reconhecimento ao significado da Consti-
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tuição, que é um projeto a depender da vontade generalizada de cumpri as normas e diretrizes 

constitucionais 
63

, a apresentar, na atualidade, cinco questões centrais 64: 

Em primeiro lugar, a participação democrática. Busca-se um constitucionalismo fun-

dado num autogoverno e não no mero consenso. Intenta-se, pois, resolver uma série de pro-

blemas, por exemplo a delegação do poder popular a terceiros e o abismo existente entre os 

polos da relação representativa (representantes e representados). 

Em segundo lugar, a efetividade dos direitos. Um constitucionalismo sem direitos 

nunca foi concebido. Todavia, vive-se atualmente um processo de generalização, especifica-

ção e intensificação de direitos da mais variada natureza e fundamento. Isso faz com que exis-

ta um sério risco de banalização dos direitos, que, por outro lado, não são mais considerados 

como simples reivindicações políticas, mas sim exigências democráticas. Contudo, ainda não 

estão devidamente resolvidas adequadamente pelo constitucionalismo do Século XXI as situ-

ações que envolvem certos direitos, sobretudo os sociais. 

Em terceiro lugar, o reconhecimento e inclusão de grupos diferenciados. Conquanto 

em sua origem o constitucionalismo tenha sido um projeto de uma classe dominante, branca, 

católica e heterossexual, essa conformação discriminatória é um desafio ao constitucionalismo 

do Século XXI, cuja correção é busca, máxime a partir de um processo de abertura a uma di-

mensão coletiva, baseada na assimilação de uma sociedade plural. 

Em quarto lugar, a normatividade. Uma Constituição com força para obrigar, ser obe-

decida e cumprida em condições de liberdade individual e coletiva. A ameaça desta vez é a do 

retorno ao “constitucionalismo nominal”, ou seja, da Constituição sem qualquer eficácia nor-

mativa, um mero documento (ou “folha de papel”) 65. 

Em quinto lugar, a adaptação do constitucionalismo aos novos espaços. A “desnacio-

nalização” do constitucionalismo e do Direito Constitucional, como característica da atualida-

de, é inegável, mas traz consigo a ameaça da irresponsabilidade. A descentralização e a inte-

gração supranacional apresentam-se para o autor como tendências praticamente irreversíveis, 

mas não sem o respeito a determinadas pautas ou elementos democráticos, com o objetivo de 

serem evitados os choques de civilizações. A vivência constitucional da União Europeia evi-
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dencia toda a complexidade do fenômeno transnacional, mas simultaneamente enfatiza os 

êxitos na solução de problemas insolvíveis em particular pelos vários Estados envolvidos, 

reconhecendo-se que se trata de um projeto em franco desenvolvimento e que apresenta com-

plexos desafios 66. 

À evidência, os desafios são complexos. Mas é fato que a participação democrática 

tem se apresentado como um dos maiores e mais relevantes problemas da atualidade. Daí por-

que o exame e o tratamento teórico-crítico da cidadania é de fundamental importância para 

pensar e repensar o Estado Constitucional Democrático de Direito. Isso está a exigir, em pri-

meiro lugar, a análise do seu significado e sentido, o que pressupõe um estudo de seu desen-

volvimento histórico, que será percorrido no capítulo seguinte. 
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3 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-CONCEITUAL DA CIDADANIA 

 

A cidadania está envolta de uma multiplicidade de sentidos que contribuem ao obscu-

recimento, à fragilização e à vulgarização de seu conteúdo e de seu uso. Assim, como adian-

tado na introdução, é preciso desvelar a carga histórico-conceitual da cidadania e as etapas do 

desenvolvimento histórico, conhecer o que tem sido compreendido como cidadania no curso 

da história da civilização Ocidental, quais as suas características, e, a partir disso, analisar as 

experiências de cidadania vividas no Brasil, incluindo-se o tratamento dado pelas Constitui-

ções ao tema e a caracterização da cidadania no atual contexto brasileiro. Cumpre, todavia, 

esclarecer que não se pretende, aqui, fazer uma história da cidadania, mas antes conhecer as 

etapas fundamentais de seu desenvolvimento. 

No âmbito jurídico, até o presente momento, encontram-se poucas obras, ou quase ne-

nhuma, dedicadas especificamente ao tema — ou pelo menos não são conhecidas por este 

autor. Entretanto, ainda que de forma fragmentária ou superficial, podem-se mencionar alguns 

estudos voltados ao tema. As obras de Direito Constitucional, entretanto, nada ou pouco con-

tribuem. Até mesmo um doutrinador da envergadura de Paulino Jacques nada trata sobre ci-

dadania 
67

, a exemplo de Luiz Bispo 
68

, Rosah Russomano 
69

 e Luiz Alberto David Araújo e 

Vidal Serrano Nunes Jr. 
70

. Por outro lado, há juristas que desenham muito superficialmente o 

instituto ou o tratam indiretamente, como é o caso de Sahid Maluf 
71

 e Michel Temer 
72

. 

Aquele se limita a definir cidadão, isso mesmo quando versa sobre a ação popular e interpre-

tando a expressão “qualquer cidadão”, contida na redação do § 31 do Art. 153 da Constituição 

de 1969, afirma significar “qualquer pessoa que esteja no gozo dos direitos de cidadania”, 

sem, contudo, definir o que entende por “direitos de cidadania”, em texto eminentemente des-

critivo da Carta Constitucional de 1969, sem qualquer consideração sobre o contexto sociopo-

lítico da época. Já Temer, apesar de não tratar dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil (na CRFB) e, consequentemente, a respeito de cidadania, vai um pouco além e, ao tra-

tar da ação popular diz que cidadão “é aquele apto a participar dos negócios políticos do Esta-
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do, podendo escolher dirigentes ou ser escolhido para dirigir”. Confunde, portanto, com capa-

cidade eleitoral ativa e passiva. Essa confusão conceitual é ampliada por Pinto Ferreira que, 

por um lado, distingue cidadania ativa, enquanto “poder do povo, expresso pelo eleitorado, de 

eleger seus representantes”, de cidadania passiva, possibilidade de ser eleito 
73

, e, por outro, 

trata-o como sinônimo de nacionalidade 
74

. 

Há, ainda, os que pouco e de forma excessivamente resumida tratam do assunto. Den-

tre estes inclui-se José Cretella Jr. Este distingue nacionalidade de cidadania: “Se nacionali-

dade é a sujeição por nascimento ou por adoção, do indivíduo ao Estado, cidadania é a habili-

tação do nacional para o exercício desses mesmos direitos, cumpridos os requisitos legais”,   

conquanto restrinja excessivamente a cidadania. Salienta, ainda, que “O atributo da cidadania 

é tão importante que as Constituições dos diferentes países costumam dar as condições que 

classificam os indivíduos em cidadãos e não-cidadãos, como, por exemplo, o art. 129 da 

Constituição de 1946” 
75

. 

Após distinguir cidadania e nacionalidade, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, prelecio-

na que a cidadania (em sentido estrito) é o “status de nacional acrescido dos direitos políticos 

(stricto sensu), isto é, poder participar do processo governamental, sobretudo pelo voto. Des-

tarte, a nacionalidade — no Direito brasileiro — é condição necessária mas não suficiente da 

cidadania”. E prossegue: 

Nas democracias como a brasileira, a participação no governo se dá por dois modos 

diversos: por poder contribuir para a escolha dos governantes ou por poder ser esco-

lhido governante. Distinguem-se, por isso, duas faces na cidadania: a ativa e a passi-
va. A cidadania ativa consiste em poder escolher; a passiva em, além de escolher, 

poder ser escolhido. Essa distinção importa porque, se para ser cidadão passivo é 

mister ser cidadão ativo, não basta ser cidadão ativo para sê-lo também passivo 76. 

Embora aborde a temática de maneira resumida, Ferreira Filho distingue nacionalidade 

e cidadania. Contudo, logo em seguida, confunde-a com a capacidade eleitoral ativa e passiva. 

Já José Afonso da Silva, ao tratar dos fundamentos do Estado brasileiro, afirma que a cidada-

nia se expressa num sentido mais amplo do que o de titular de direitos políticos, pois qualifica 

“os participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na 
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sociedade estatal” 
77

, além de ser um “atributo político decorrente do direito de participar do 

governo e direito de ser ouvido pela representação política” 
78

. Mais uma vez, o fenômeno é 

tratado de forma parcial, a englobar apenas um de seus aspectos: a participação na política, 

principalmente partidária. 

Esta pequena amostra é ilustrativa da insuficiência de estudos volvidos à problemática 

na área jurídica, conquanto constitua-se em assunto recorrente noutras ciências sociais, o que 

pode influir na inserção do debate na academia, embora seja possível identificar essa como 

uma característica socialmente difundida no país, dada a herança cultural do Regime Militar, 

além da ampla difusão de livros exclusivamente técnicos, que se limitam a descrever sistema-

ticamente as disposições dos textos da lei e da Constituição. 

 

3.1 A CONCEPÇÃO DE CIDADANIA NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

Costuma-se apontar para a Antiguidade Clássica, mais especificamente para a Grécia e 

Roma Antigas como uma pré-história da cidadania, fornecendo as bases e os traços iniciais 

para se pensá-la. Mas Jaime Pinsky vai além e regressa aos Hebreus para relatar a criação do 

“deus da Cidadania” e a desistência do “deus do templo”, devido à constatação de se estar 

vivendo em uma sociedade viciada e injusta, principalmente pelas palavras de Amós, questio-

nador do reino e do templo, das bases da Monarquia hebraica, que juntamente com Isaías, 

“romperam com o ritualismo e com o pequeno deus nacional, um deus que necessitava do 

templo e dos sacerdotes para se impor” 
79

. 

É difícil estabelecer um marco inicial exato para uma história da cidadania. Partindo-

se da Pré-História e chegando-se à Idade Antiga, que se estendeu da invenção da escrita (cer-

ca de 4000 a 3500 a.C.) à queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.) e início da Idade 

Médica (século V), desenvolvem-se vários povos, v.g., as Civilizações de Regadio (Egito, 
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Mesopotâmia, China), as Civilizações Clássicas (Grécia e Roma), os Persas, os Hebreus, os 

Fenícios, os Celtas, Etruscos, Eslavos, dentre outros, o que acentua a dificuldade, máxime 

ante a carência de maiores pesquisas sobre a temática. 

De todo modo, no presente texto, a análise tomará como ponto de partida a Grécia 

Clássica, para então situar as características dos caminhos e descaminhos da cidadania na his-

tória da civilização Ocidental passando por Roma, pelas Idades Média e Moderna, chegando-

se à contemporaneidade, não sem antes advertir, mais uma vez, que não se busca construir 

uma história da cidadania, mas apenas reconstruir o seu percurso histórico para auxiliar na 

afirmação de juízo crítico sobre o seu conceito e seu conteúdo jurídico. 

O mais longínquo ascendente da cidadania é encontrado no mundo grego, na concep-

ção de virtude cívica, vigente sobretudo em Atenas e Esparta. No entanto, o termo cidadania e 

o seu significado não foram conhecidos pelos gregos 
80

. Aliás, os sentidos empregados na 

Grécia e na contemporaneidade são distintos. Ora, a cidadania, como bem acentua Norberto 

Luiz Guarinello, Estados-nacionais contemporâneos é um fenômeno único na História. Isso 

porque não há uma continuidade do mundo antigo, um repetição de experiências passadas a 

unir o mundo contemporâneo ao antigo. São “mundos diferentes com sociedades distintas, nas 

quais pertencimento, participação e direitos têm sentidos diversos” 
81

. 

Contudo, é possível reconhecer a noção de virtude cívica. A expressão grega que mais 

se aproximaria do moderno conceito de cidadania seria, então, Ó, ou seja, polis, única 

forma de vida associada possível, porquanto traduzia a ideia de homem livre, “intimamente 

comprometido com a defesa dos interesses da cidade-Estado” 
82

. A Polis constituía “uma ci-

dade autônoma e soberana, cujo quadro institucional é caracterizado por uma ou várias magis-

traturas, por um conselho e por uma assembléia de cidadãos (politai)” 
83

. 

Num primeiro momento, cidadão era o homem adulto apto a defender os interesses da 

polis através das armas. Com o passar do tempo, esta noção vai paulatinamente se transfor-

mando em sentimento subjetivo, que transcende os interesses individuais, de bem comum em 
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relação à polis. Cidadão seria, assim, o homem — livre, de grande despojamento pessoal e de 

participação (), condição essencial para a realização da comunidade política, segundo 

Aristóteles — que contribuísse ativamente para a organização da comunidade. Virtuosos e 

sábios eram aqueles cujos interesses pessoais se identificavam com a da cidade-Estado 
84

. Não 

gozavam do status de cidadão as mulheres, os escravos e os metecos (estrangeiros que viviam 

em Atenas). Segundo Aristóteles, a vinculação ao território não poderia ser o fator essencial 

para se considerar um indivíduo cidadão, mas antes a participação ativa na comunidade 
85

, 

participação esta que representava um direito, de titularidade dos cidadãos, de participar, en-

quanto membros da polis, da magistratura, de fazerem parte de tribunais e tomar nas delibera-

ções da Assembleia 
86

. 

A concepção de que o reconhecimento da cidadania estaria a exigir virtude e sabedoria 

tem suas bases em Platão. Em A República, Platão sustenta que somente os filósofos reúnem 

as condições necessárias para governar a pólis 
87

, haja vista serem possuidores da virtude polí-

tica. 

Os cidadãos gregos foram divididos em quatro classes pela constituição de Sólon, os 

pentacosiomedimnos, os cavaleiros, os zeugotos e os tetos. Estes, dentre os quais se incluem 

todos os que não atingissem as cotas mínimas de produção de um produto e aqueles que não 

eram registrados numa das três primeiras categorias, eram impedidos de ingressar na magis-

tratura, cujos cargos eram distribuídos entre aquelas classes por meio de sorteios. O critério de 

ingresso à cidadania era definido pelo jus sanguinis, i.e., pertenceria o indivíduo à classe dos 

cidadãos por laços de sangue, reconhecida oficialmente ou rejeitada com base em sua ascen-

dência pela Assembléia do Demo, quando completados dezoito anos. Considerado cidadão, 

inscrevia-se no registro do Demo. Nada obstante, a cidade-Estado de Roma foi mais além, e 

instituiu pela primeira vez o conceito jurídico de cidadania, intimamente relacionado ao status 

civitatis, não se olvidando a forte influência grega nos primeiros séculos da história de Roma. 

É a partir da comum que nasce e se desenvolve a civitas romana. O status civitatis era a base 

do ordenamento jurídico romano e se desenvolveu em três grandes períodos, distinguidos, por 
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Enrico Grosso e por Nicolet: o primeiro, da Idade Arcaica à Guerra Social (91 a 89 a.C.); o 

segundo, do final da Guerra Social até a Constitutio Antoniana de 212 d.C., e, por fim, o ter-

ceiro, da Constitutio Antoniana até a derrocada do Império 
88

. 

Buscando as raízes históricas do instituto, José Cretella Jr. expõe que, no direito roma-

no, “civis ou civis romanus era o cidadão romano, pessoa que usufruía direitos e era submeti-

do a obrigações ligadas à qualidade de membro de determinada cidade”. Admite-se, assim, 

que possuía dois sentidos: o “território que constituía a unidade política e administrativa es-

sencial na organização greco-romana, e cujos habitantes eram sujeitos a um conjunto de re-

gras jurídicas especiais”; ou “o conjunto dos direitos civis e políticos ligados ao status de ci-

dadão, ou civis” 
89

. 

Na primeira fase, da idade arcaica à Guerra Social, o critério primordial para a aqui-

sição da cidadania era ainda o jus sanguinis, posto considerar-se cidadão todo homem livre — 

a liberdade constituía o núcleo do conceito de cidadania — da cidade que o originou, excluin-

do-se as mulheres, as crianças, os escravos, os apátridas e os estrangeiros. Bastava, assim, 

pertencer a determinada gens, i.e., clã romano de origem rural. A transmissão se dava pelo 

nascimento em três hipóteses: em primeiro lugar, se a criança era fruto de um casamento re-

gular, sendo o pai cidadão romano no momento da concepção, independentemente da cidada-

nia da mãe; em segundo lugar, se a criança não nasceu de um casamento que correspondesse 

às exigências fixadas pelo direito romano, ela segue a condição jurídica da mãe. Neste caso, 

toda criança nascida fora de um regular casamento, sendo a mãe cidadã romana; em terceiro 

lugar, se filho de estrangeiros regularmente estabelecidos em Roma (peregrinus). Para isto, 

era necessário que a criança fosse nascido [sic!] de um casamento regular, após a concessão 

do estatuto de peregrinus ao pai ou a ambos os pais 
90

. Assim, o critério do jus soli era subsi-

diário em relação ao jus sanguinis. À aquisição da cidadania por nascimento somava-se a por 

adoção, como, p.e., a alforria de um escravo, que, em consonância com a legislação romana, 

deveria integrar-se a uma família, nas mais das vezes, a do próprio patrão que concedera o 

benefício. 

                                            
88  DAL RI JR., Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (Orgs.). Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas 

nacionais-regionais-globais. Ijuí: Unijuí, 2002. p. 28-30. 

89  CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universi-
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À época da República, estabelece-se a primeira classificação dos cidadãos romanos, 

distinguindo-se três categorias: (a) os Cives Romani, compostos pelos residentes em Roma e 

reconhecidos como cidadãos, subdivididos em cives optimo iure, portadores de amplos direi-

tos, autorizados ao exercício do ius publicum e do ius privatum, e cives, dotados de um estatu-

to jurídico limitado; (b) os Latini, integrados pelos indivíduos moradores da circunvizinhança 

de Roma, subclassificados em prisci e coloniarii; e (c) os Peregrini, compreendendo todos os 

povos pacificados por Roma, desde que não fossem civis ou latini. 

A segunda fase, do fim da Guerra Social à Constitutio Antoniana, é marcada por uma 

ampliação da cidadania, que se iniciou com a expansão da República e a sua transformação 

em Império. Com a Lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda concede-se a cidadania roma-

na a todos os Latini fiéis à Roma durante a Guerra Social; a Lex Plautia Papiria de civitates 

sociis danda atribuiu o status civitatis aos residentes em cento e cinqüenta cidades da penín-

sula itálica; a Lex Pompéia de Transpadanis estendeu o estatuto de Latini aos moradores da 

Gália Citerior, vindo a abranger todos moradores da Gália Transpadana através da concessão 

de Júlio César (49 a.C.). No entanto, no ano de 87 a.C., a efetiva participação nas assembléias 

populares viriam a ser restringidas pela Lex Cornelia de novorum civium et libertinorum su-

ffragis, segundo a qual somente os residentes em Roma poderiam participar ativamente na-

quelas assembleias. 

A concessão da civitas aos itálicos foi o primeiro passo para que se viesse a abranger 

todos os súditos do Império, que ocorreria com a denominada Constitutio Antoniana, que ins-

taura a última fase do desenvolvimento do status civitatis em Roma. Na última fase, da Cons-

titutio Antoniana ao fim do Império, todos os povos dos territórios dominados por Roma pas-

saram a ser cidadãos romanos, que, para além dos direitos atribuídos pela ordem jurídica ro-

mana, existiam duas obrigações perante o Estado, quais sejam, o pagamento de tributos e o 

serviço militar 
91

. 

Ao lado das formas de aquisição da cidadania, mesmo sendo considerada pelos juristas 

de então um direito perpétuo, existiam também duas hipóteses de sua perda, consubstanciadas 

na aquisição da cidadania de outra cidade-Estado (capitis deminutio media) e na perda da li-

                                            
91  Para uma análise mais detalhada, consultar: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.) et all. Histó-

ria da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. DAL RI JR., Arno; OLIVEIRA, Odete Maria de (Orgs.). Ci-

dadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais-regionais-globais. Ijuí: Unijuí, 2002. 
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berdade, o que ocorria com a condenação penal, se declarado cidadão devedor ou se fosse 

capturado pelos inimigos de Roma 
92

. 

Destarte, neste período, a nacionalidade compunha o conceito de cidadania, não ha-

vendo perfeita distinção. Por outro lado, constata-se o paradoxo de, inicialmente, não ser uni-

versal, mas, alcançada a universalidade, ao menos ante as concessões legislativas citadas, esta 

contribuiu para o esvaziamento paulatino do sentido clássico da cidadania. 

 

3.2 A CONCEPÇÃO DE CIDADANIA NA IDADE MÉDIA 

 

Compreendem-se na Idade Média, período da História europeia situado entre a queda 

do Império Romano do Ocidente e o período histórico determinado pela afirmação do modo 

de produção capitalista, o nascimento da cultura renascentista e as grandes descobertas, duas 

etapas distintas: a Alta Idade Média (do século V à consolidação do feudalismo, entre os sécu-

los IX e XII); e a Baixa Idade Média (até o século XV), caracterizada pelo crescimento das 

cidades, a expansão territorial e o florescimento do comércio. Esses dois períodos também 

trazem em si dois tipos de cidadania historicamente situados. 

Na Alta Idade Média, em que o Império dá lugar a pequenos Estados, estes têm como 

elemento unificador uma só Religião e uma só Igreja. Neste contexto, o homem batizado pas-

sa a gozar da personalidade da Igreja e “participa da grande universalidade da casa de Deus”, 

pois aqueles que não são batizados (extra Ecclesiam) pertencem sempre à “Igreja universal do 

Espírito e da ordem temporal”. É na Igreja onde deve ser reconhecida e respeitada a dignidade 

do homem. Trata-se de um ideal de cosmopolitismo que tem como base a comunhão dos fiéis, 

realizada na “Igreja vivente em Cristo”. Num momento de “grande fragmentação política, a 

teoria de Agostinho cria um vínculo de ligação entre os vários ordenamentos e, por isso, per-

petua-se por toda a Alta Idade Média” 
93

. 

A partir de então, o sentido da cidadania, construído a partir das noções de virtude cí-

vica e status civitatis, é substancialmente modificado, com a crescente sujeição do indivíduo, 

que se tornaria vassalo, à autoridade soberana. A sociedade se divide em três estamentos, Cle-
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ro, Nobreza e Vassalos, e o cidadão romano reduz-se ao súdito medieval, com a difusão do 

vínculo de vassalagem 
94

.  

Não existem mais cidadãos, sentencia Dal Ri Jr. 
95

, e sim um conjunto de pessoas, 

umas vinculadas às outras, os servos sujeitos aos seus senhores, o que, inclusive, era regulada 

e sujeita à jurisdição de tribunais específicos, período este compreendido entre a queda do 

Império Romano até a coroação do Imperador Carlos Magno (800 d.C). 

Na Baixa Idade Média, constata-se o ressurgimento da noção clássica de cidadania, li-

gada à concessão de direitos políticos. Este, entretanto, é um processo marcado pela desconti-

nuidade histórica e espacial, próprias da variedade e fragmentação da sociedade medieval. No 

entanto, é a partir do Renascimento, consolidando-se com o Iluminismo, que o cidadão substi-

tui o súdito, embora de forma gradual, em razão da busca do retorno à cidadania clássica, ca-

racterístico da Renascença, cujo movimento artístico e científico operado nos Séculos XV e 

XVI, pretendia ser um retorno à Antiguidade Clássica. 

 

3.3 O IDEÁRIO MODERNO DE CIDADANIA 

 

É justamente na Idade Moderna, período histórico que, na Europa, estende-se da queda 

do Império Romano do Oriente para os turcos, em 1453, à Revolução Francesa, em 1789, que 

se intensifica e se realiza, ao menos no que se refere aos ideais, o conceito clássico do institu-

                                            
94  Dal Ri Jr. faz interessante descrição da ritualística da vassalagem: “Se de um lado, é muito clara esta perspec-

tiva universalista e cosmopolita, que vincula o indivíduo a esta imaginária Respublica Christiana, de outro, o 

indivíduo era também vinculado, no âmbito temporal, ao pequeno Estado de onde é originário. Se trata do 

vínculo de vassalagem (vassalaticum), costume germânico já citado por César no capítulo VI, da obra De 

bello Gallico. Tal costume inicialmente configurava-se com um rito de reconhecimento da capacidade jurídi-
ca do adolescente livre. No momento em que a assembléia o declarava apto às armas, ou seja, juridicamente 

capaz, o jovem colocava-se perante um príncipe e a este se sujeitava, jurando fidelidade, dedicando-o todas 

as obras de paz e de guerra, mas conservando a sua liberdade. O príncipe, por sua vez, assumia o compromis-

so de fornecer armas e de manter o novo súdito. Os diversos reinos germânicos, que se instalaram no territó-

rio do antigo Império Romano após a invasão bárbara, trouxeram consigo este antigo costume baseado na 

obrigação de fidelidade e na sujeição pessoal, entre o senhor feudal e o vassalo, entre o potentes e o minores, 

entre honestiores e humiliores. Esta relação de vassalagem, já na Alta Idade Média, se configurava como um 

verdadeiro contrato bilateral entre o senhor (senior), que promete defender e manter, e o vassalo (vassus), 

que promete fidelidade e prestação de determinados serviços; contrato que se aperfeiçoa com um rito cha-

mando [sic!] commendatio, onde o vassus, de joelhos, entrega as próprias mãos, abertas e juntas, nas mãos do 

senior, o qual, por sua vez, as pega como sinal exterior do próprio aceite. Com este juramento de fidelidade 

(homagium), que o vassus faz ao senior, este era reconhecido como homo fidelis” (DAL RI JR., Arno; OLI-
VEIRA, Odete Maria de (Orgs.). Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais-regionais-

globais. Ijuí: Unijuí, 2002. pp. 40-1). 
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to da cidadania. Período de transição do feudalismo para o capitalismo, foi marcado pela for-

mação dos Estados nacionais modernos, o renascimento cultural, a expansão marítima, a des-

coberta de novos territórios, as reformas e contra-reformas cristãs, o colonialismo, o surgi-

mento das monarquias absolutistas, o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos 
96

. 

A liberdade e a igualdade constituíram os princípios básicos da concepção de cidada-

nia. Vigem, pois, as máximas todos os homens são iguais perante a lei, significando que os 

cidadãos são igualmente sujeitos à autoridade estatal, mas são também titulares de direitos, 

aos quais é concedida uma série de prerrogativas importantes, como o direito de se defender 

do próprio soberano 
97

. Mas é mesmo com o Iluminismo, movimento cultural desenvolvido na 

Inglaterra, Holanda e França, nos séculos XVII e XVIII, que se consolida o resgate da cidada-

nia clássica. 

O desejo de retornar aos ideais da cidadania grega é marcante em todas as obras do 

período. Uma cidadania fundamentada na participação política, fruto da “virtude cí-

vica”, atributo do homem livre, que possui capacidade e vontade de participar da 

“coisa” pública. Virtude esta que se define em oposição ao egoísmo de quem prefere 

e impõe a própria vontade particular ao interesse comum do inteiro corpo social. 

Deste modo, a “virtude cívica” é vista pelos iluministas como instrumento essencial 

à constituição da comunidade política. Jean-Jacques Rousseau, em particular, adici-
ona à cidadania a perspectiva “horizontal” da cidadania grega, já resgatada por Hugo 

Grotius e por Samuel von Pufendorf 98. 

O conceito de cidadania, então, eminentemente político, neste período, é marcado por 

seu caráter abstrato e universal, que impedia sua determinação pelo local de nascimento do 

indivíduo ou a sua condição. Tomando como ideal para a ordem porvir o modelo grego de 

cidadão, baseado na virtude política, da qual nasceria uma cidadania virtuosa, política, mili-

tante, condição para a igualdade. 

 

3.4 A CIDADANIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A Revolução Francesa (1.789 d.C.) marca, na História do Ocidente, o início da Idade 

Contemporânea e, com ela, o resgate e o enterro do conceito clássico do instituto. Na Con-
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venção dos Girondinos foi marcante a disputa entre duas concepções de cidadania, expostos 

em dois projetos de Constituição, o de autoria do Marquês de Condorcet — defensor de uma 

cidadania universal, fundada na virtude e nos talentos, para quem seriam cidadãos da Repú-

blica os homens maiores de vinte e um anos de idade, inscritos no registro civil de uma as-

sembleia primária e residisse por um ano em território francês, ininterruptamente — e o de 

Robespierre, que acabou vitorioso 99. 

Apesar de manter parte da estrutura estabelecida pelo Marquês de Condorcet, o projeto 

de Robespierre radicalizou conceitos. Assim é que a busca da virtude e do talento é substituí-

da pelo cidadão modesto e incorruptível, entendido o indivíduo burguês ou de classes inferio-

res que não tivesse traído os ideais da Revolução, e preparou a estrada ao “Regime do Terror” 

e ao “total aniquilamento da cidadania” 100. Reinventou-se, assim, a divisão entre cidadãos e 

não-cidadãos, perdendo-se o caráter universal e abstrato do período anterior. Inicia-se, por 

conseguinte, a decadência da cidadania política apregoada pelos iluministas, principiando sua 

redução à nacionalidade.  

A Constituição francesa de 1795 trazia um conceito de cidadania bastante limitado, a 

considerar cidadão “quem, não sendo estrangeiro e tendo sido registrado como cidadão, paga 

os impostos para a manutenção do Estado” 101. Todavia, a Carta Magna de 1799 foi mais além 

e praticamente esvaziou o conteúdo político do conceito de cidadania, porquanto a aquisição 

desta passa a ocorrer com o nascimento ou a residência em território francês. A formulação 

dessa Constituição (1799) abre espaço à consolidação do conceito de nacionalidade, substi-

tuindo-se por elementos concretos a virtude, a participação, o interesse pela política e em de-

fender o Estado, processo este que se solidifica com profundas reformas no sistema jurídico 

francês operadas por Napoleão Bonaparte. O seu Code Civile (Código de Napoleão), promul-

gado em 1804, neutralizou a liberdade e a igualdade. 

A liberdade passa a ser vista não mais como um fim absoluto, mas simplesmente 

como possibilidade do indivíduo ser tutelado em caso de indevidamente obstaculi-

zado. Deveria equacionar-se à coexistência na comunidade política e à segurança 

necessária à mesma. A igualdade viria limitada pela propriedade, que, mesmo ge-

rando desigualdade, deveria ser tutelada como elemento vivificador da existência 
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humana e estimulador da previdência. Passaria, assim, a ser invocada não para con-

testar as diferenças, mas para recordar a igual proteção oferecida pela lei 102. 

Opera-se, definitivamente, a associação da cidadania à nacionalidade, inclusive com a 

perda de seu caráter constitucional, pois a aquisição, posse, perda e reaquisição da condição 

de francês passou a ser disciplinada pelo Código Civil, cujos efeitos se fizeram sentir, no Sé-

culo XIX, na maioria dos códigos europeus. O princípio da nacionalidade passa a ser o ele-

mento ou a ideologia unificadora. O povo, “a nação, dotada de própria individualidade, passa 

a ser o sujeito político”. Concepção que viria a perdurar durante o período em que se mantive-

ram os Estados liberais, todo o Século XIX, parte do Século XX 
103

 e, em larga medida, es-

praiando-se pelo Século XXI. 

É neste contexto, mas com o olhar voltado à Inglaterra dos Séculos XVIII, XIX e XX, 

que Thomas Humprey Marshall investiga a experiência britânica de cidadania, fundando sua 

construção teórica na difusão do ideal de igualdade jurídica, expandido para as esferas política 

e econômica. Relaciona, outrossim, o desenvolvimento da cidadania ao surgimento dos direi-

tos civis, políticos e sociais, relatando a contribuição para a garantia destes últimos. Divide, 

pois , o conceito de cidadania em três partes, denominados de elemento civil, elemento políti-

co e elemento social 
104

. 

O elemento civil seria composto dos direitos necessários à liberdade individual, tais 

como as liberdades de ir e vir, de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de con-

cluir contratos válidos e o direito à justiça. Este, por sua vez, distingue-se dos demais, por-

quanto configura, em condições de igualdade, o direito de defender e afirmar direitos, por 

meio de um devido processo legal. Por isso, considera que as instituições mais intimamente 

associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. 

O elemento político deve ser compreendido, em Marshall, como o direito atribuído ao 

cidadão de participar no exercício do poder político, seja na qualidade de membro de um or-

ganismo investido da autoridade política, seja na condição de eleitor dos membros de tal or-

ganismo, cujas instituições correspondentes seriam o parlamento e os conselhos do Governo 

local — leia-se, da Inglaterra. 
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O elemento social relaciona-se ao sistema educacional e aos serviços sociais. Trata-se 

de tudo aquilo compreendido entre o direito a um mínimo de bem-estar econômico e seguran-

ça e o “direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civiliza-

do de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”. E complementa, afirmando que 

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma co-

munidade. Todos aquêles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos 

e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine 

o que êstes direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é 

uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em 

relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser 

dirigida 105. 

Segundo Marshall, o princípio da igualdade dos cidadãos, próprio da cidadania, con-

trasta com o da desigualdade de classes. Enquanto historicamente, sobretudo a partir da Idade 

Média, a cidadania tornou-se arcabouço da desigualdade social legitimada, o desenvolvimento 

dos direitos civis no Século XVIII, dos direitos políticos, no Século XIX, e dos direitos soci-

ais, no Século XX, formaram o substrato necessário à igualdade dos cidadãos, ao menos no 

que diz respeito aos direitos, agora dotados de uma universalidade imanente. Ora, “Quando a 

liberdade se tornou universal, a cidadania se transformou de uma instituição local numa naci-

onal” 
106

. Esse caráter de universalidade fora conseguido a duras penas, como mostra a Histó-

ria. Por outro lado, é de se ressaltar que esta mesma universalidade é fruto da construção his-

tórica dos direitos, isso mesmo em sua atribuição subjetiva. Embora tenha havido a previsão 

de direitos civis, políticos e sociais, o atendimento destes mesmos direitos não se efetuou au-

tomaticamente, sendo válido afirmar que as normas apenas garantiram o direito de reivindicá-

los 
107

. 

Não obstante isso, o próprio Marshall reconhece como próprio da sociedade capitalista 

do século XIX “tratar os direitos políticos como um produto secundário dos direitos civis. Foi 

igualmente próprio do século XX abandonar essa posição e associar os direitos políticos direta 

e independentemente à cidadania como tal” 
108

. De todo modo, é com propriedade que infun-

de a ideia de que só é possível falar em cidadania quando há garantia efetiva de liberdade, o 

que se evidencia ao longo de sua obra. Todavia, há outra categoria fundamental: a educação, 

pressuposto essencial da liberdade. Para Marshall, “O direito à educação é um direito social 
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de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em 

perspectiva”, ou seja, deveria ser considerado como o direito de o cidadão adulto ter sido bem 

educado. A educação é, portanto, “um pré-requisito necessário da liberdade civil” 
109

. E conti-

nua: 

Tornou-se cada vez mais notório, com o passar do século XIX, que a democracia po-

lítica necessitava de um eleitorado educado e de que a produção científica se ressen-

tia de técnicos e trabalhadores qualificados. O dever de auto-aperfeiçoamento e de 

autocivilização é, portanto, um dever social e não somente individual porque o bom 

funcionamento de uma sociedade depende da educação de seus membros. E uma 

comunidade que exige o cumprimento dessa obrigação começou a ter consciência de 

que sua cultura é uma unidade orgânica e sua civilização uma herança nacional. De-

preende-se disto que o desenvolvimento da educação primária pública durante o sé-

culo XIX constituiu o primeiro passo decisivo em prol do restabelecimento dos di-

reitos sociais da cidadania no século XX 110. 

Deveras, as deficiências na educação de um povo constituem-se num dos principais 

obstáculos, talvez o maior, à construção da cidadania. Conquanto sejam válidos os elementos 

conceituais propostos por Marshall, elementos estes, aliás, que tornaram o seu texto um clás-

sico contemporâneo, e ainda que a concepção de cidadania difundida no Ocidente tenha o 

mesmo substrato, um ideal semelhante, os traços evolutivos esboçados por ele referem-se à 

Inglaterra dos Séculos XVIII, XIX e XX, fato este que, por si só, já induz à conclusão de que 

n’outros países, como no Brasil, os caminhos e descaminhos da cidadania, embora com os 

mesmos componentes, tenha se dado de maneira diversa, com avanços e retrocessos. 

Nessa linha de raciocínio, é possível verificar pelo menos duas importantes distinções 

no processo evolutivo brasileiro: em primeiro lugar, no Brasil, enfatizou-se em maior grau um 

dos grupos de direitos, o social, em relação aos outros; em segundo lugar, a sequência do de-

senvolvimento fora, em parte, invertida, porque, em larga medida, os direitos sociais foram 

adquiridos precedentemente aos demais. Isso impacta o modo de enxergar a cidadania, a partir 

da realidade histórico-cultural de um dado país ou região 
111

. 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA CIDADANIA NO BRASIL E O LEGADO 

DAS CONSTITUIÇÕES ANTERIORES 
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No Brasil, a análise da evolução de sua cidadania revela a possibilidade de se identifi-

carem alguns traços semelhantes às experiências histórico-culturais anteriormente descritas — 

não se olvidando, é claro, as características próprias de nossa sociedade e de nossa história. 

Um bom exemplo é a confusão dos conceitos de cidadania e nacionalidade, durante toda a 

História político-Constitucional brasileira, e até mesmo em recentes edições de manuais e 

tratados de Direito Constitucional. Por outro lado, também o tratamento Constitucional dado à 

cidadania e à nacionalidade sofre a influência da concepção difundida pelo Code Napoleon, 

reduzindo algumas Cartas Políticas a cidadania à nacionalidade. 

Não obstante a diversidade de classificações, é possível a análise da evolução Político-

Constitucional brasileira distinguindo-se três grandes fases, a Colonial, a Monárquica e a Re-

publicana, que marcam os períodos, primeiro, em que o Brasil se encontrava sob a autoridade 

de Portugal; segundo, com a mudança do status colonial devido à chegada de Dom João VI ao 

Brasil em 1808, assinalando a marcha rumo à independência; terceiro, a proclamação da Re-

pública e os seus desenvolvimentos posteriores, até os dias atuais. 

O Brasil-Colônia (Fase Colonial, de 1500 a 1808), como não poderia deixar de ser, 

pois se encontrava vinculado ao Reino de Portugal, não possuía Constituição própria. A orga-

nização colonial, a despeito de um período inicial dotado de certa unidade, com um sistema de 

governadores-gerais, viria a fragmentar-se e dispersar-se, com o rompimento em 1572 do sis-

tema unitário instituído em 1549 com Tomé de Sousa, criando-se o dual, que retornaria cinco 

anos depois para, em seguida, dar lugar novamente ao modelo dual, havendo ocasião de se 

dividir, em 1621, a Colônia em dois Estados — o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão 

—, que passaria, ainda, por novas e sucessivas fragmentações, com o surgimento de novos 

centros autônomos. Desencadear-se-ia, ainda, um processo de múltiplos rompimentos, em que 

o governo geral divide-se em governos regionais, estes em capitanias gerais a que se subordi-

navam capitanias secundárias e cada capitania se dividia em comarcas, distritos e termos, os 

centros de autoridade local. Essas estruturas, de certo modo, já delineavam a estrutura que o 

Estado brasileiro viria a tomar com a Independência. Os fatores reais de poder encontrados 

“na dispersão do poder político durante a colônia” e a “formação de centros efetivos de poder 

locais” forneceriam a “característica básica da organização política do Brasil na fase imperial 
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e nos primeiros tempos da fase republicana, e ainda não de todo desaparecida: a formação 

coronelística oligárquica” 
112

. 

Como é elementar, inexistia, à época, legislação nacional a tratar da cidadania, direta 

ou indiretamente. Aliás, a sociedade brasileira, predominante e quase inteiramente rural, ou 

melhor definindo, os povos que aqui viviam e os recém-chegados viviam à base de uma agri-

cultura simples, da caça, pesca e coleta, como fins eminentemente de subsistência 
113

. O Bra-

sil servia de mera fonte de matéria-prima para Portugal, que se utilizava ilimitadamente dos 

recursos naturais existentes, principalmente do pau-brasil. Era habitado por comunidades in-

dígenas e suas terras distribuídas através do sistema de capitanias hereditárias, cujos núcleos 

formaram vilas que mais tarde viriam a se transformar em grandes centros urbanos nacionais. 

As relações existentes entre os donos das capitanias hereditárias pouco, ou quase nada, dife-

renciavam-se dos vínculos de subordinação existentes entre os senhores feudais e os seus vas-

salos. Uma sociedade já excludente em sua formação, baseada num coronelismo oligárquico, 

principalmente no que diz respeito às culturas indígenas, cujos povos foram quase inteiramen-

te dizimados, e aos negros, os quais, nas mais das vezes, viviam como escravos. 

No período monárquico (1808 a 1889) se formara uma nobreza brasileira, “assentada 

sobre a base dos grandes latifúndios, numerosa, rica, orgulhosa, esclarecida pelas ideias no-

vas, que revolucionam os centros cultos do Rio e de Pernambuco” e uma “aristocracia intelec-

tual, graduada na sua maioria pelas universidades européias, especialmente a Universidade de 

Coimbra” 
114

. É somente nesta fase que a primeira Constituição brasileira, a Constituição Polí-

tica do Império do Brasil (CPIB), é elaborada sob forte influência do pensamento de Benja-

min Constant, cuja vigência teve início aos 25 de março de 1824. Tal influência é sentida com 

o acréscimo do Poder Moderador ao princípio da divisão e harmonia entre os poderes, em 

formulação quadripartida, logo no art. 10 da CPIB, que dispunha: “Os Poderes Politicos reco-

nhecidos pela Constituição do Imperio do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder 

Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial”. 

A CPIB prescrevia, em seus arts. 98 e 99, que a chave da organização política brasilei-

ra era o Poder Moderador, atribuído exclusivamente ao Imperador, pessoa inviolável e sagra-
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da, Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, a quem cumpria velar incessan-

temente pela manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Pecu-

liarmente, previu-se, também que o Imperador, exatamente por ser uma pessoa inviolável e 

sagrada, não se sujeitava a responsabilidade alguma. 

A Religião Católica Apostólica Romana continuou a ser a Religião do Império, embo-

ra todas as outras religiões fossem permitidas, mas com seu culto doméstico ou particular, em 

casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo (CPIB, art. 5). Mesmo as-

sim, após registrar as palavras de Pimenta Bueno e Rodrigues de Souza, segundo os quais a 

mais bela perfeita Constituição Monárquica do Século XIX resume um complexo dos mais 

luminosos princípios do direito Público filosófico, José Cretella Jr. chegou a qualificá-la co-

mo um verdadeiro hino à liberdade 
115

. Com efeito, a Constituição Política do Império do Bra-

sil, conquanto tenha assegurado direitos civis e políticos, como também proibido várias práti-

cas aviltantes ao ser humano, ao abolir as penas cruéis 
116

, não se pode afirmar, com vistas aos 

caracteres da sociedade da época, que o seu texto tenha irrompido o plano da efetividade, do-

tando-se de ampla eficácia social. 

Cidadania e nacionalidade se confundem na CPIB, o que é particularmente evidencia-

do no art. 6 do Título 2º. Sob o título “Dos Cidadãos Brazileiros” são abordadas apenas hipó-

teses de nacionalidade a considerar brasileiros: (i) os nascidos no Brasil, quer sejam ingênuos, 

ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua 

Nação; (ii) os filhos de pai brasileiro, e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país es-

trangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Império; (iii) os filhos de pai brasileiro, que 

estivesse em país estrangeiro em serviço do Império, embora eles não venham estabelecer 

domicílio no Brasil; (iv) todos os nascidos em Portugal, e suas possessões, que sendo já resi-

dentes no Brasil na época, em que se proclamou a Independência nas Províncias, onde habita-

vam, aderiram a esta, expressa ou tacitamente, pela continuação da sua residência; (v) os es-

trangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua Religião. 
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A expressão “São Cidadãos Brazileiros”, seguida dos qualificativos constantes dos in-

cisos I a V, demarcam bem a redução da cidadania à nacionalidade também no Brasil do Sé-

culo XIX. Ao lado da aquisição, a CPIB regulava a perda, que ocorria se o cidadão se natura-

lizasse em país estrangeiro, se aceitasse, sem licença do Imperador, emprego, pensão ou con-

decoração de governo estrangeiro, bem como se fosse banido por Sentença, e a suspensão dos 

“direitos de cidadão”, que se operava por incapacidade física ou moral e por sentença conde-

natória à prisão, ou degredo, durante a duração de seus efeitos. 

A Fase Republicana iniciar-se-ia apenas em 1889. Com a proclamação da República, 

assume a presidência do governo provisório o Marechal Deodoro da Fonseca, que, por meio 

do Decreto nº 29, de 3 de dezembro de 1889, nomeia comissão para elaborar a nova Consti-

tuição, formada por cinco membros — Saldanha Marinho (Presidente), Américo Brasiliense 

de Almeida Mello (Vice-Presidente), Antônio Luiz dos Santos Werneck, Rangel Pestana e 

Magalhães Castro. Mas a segunda Constituição do Estado seria promulgada apenas aos 24 de 

fevereiro de 1891. O modelo quadrífido é substituído pela estrutura tripartida, inspirada na 

doutrina de Montesquieu, e é instituído o presidencialismo. As bases para a sua elaboração 

foram fornecidas pela Constituição dos Estados Unidos da América, cujos princípios funda-

mentais foram adotados pelos constituintes pátrios, sob a influência de Rui Barbosa, assim 

como foram modelares as Constituições da Suíça e da Argentina 
117

. 

Adotou-se o regime representativo e fora estabelecida a autonomia de Estados e Muni-

cípios. Embora a Constituição dos Estados Unidos do Brasil (CEUB) tenha erigido formoso 

arcabouço formal, mais uma vez, dada a desvinculação com a realidade histórico-social brasi-

leira, não teve eficácia social, não regera os fatos a que se propôs e não fora respeitada. A 

CEUB de 1891, tal a Constituição de 1824, confundiu cidadania e nacionalidade, como se 

pode constatar de uma simples leitura do Art. 69 do Título IV (Dos Cidadãos Brasileiros), 

prescrevia, no caput, “São cidadãos brasileiros”, para, nos incisos, enumerar as seguintes hi-

póteses de nacionalidade: (i) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residin-

do este a serviço de sua nação; (ii) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, 

nascidos em país estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; (iii) os filhos de pai 

brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, embora nela não venham domi-

ciliar-se; (iv) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não de-

clararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conser-
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var a nacionalidade de origem; (v) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e 

forem casados com brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, 

salvo se manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; (vi) os estrangeiros por ou-

tro modo naturalizados. 

Apesar disso, distinguem-se cidadão e eleitor (CEUB, art. 70), assim considerados os 

maiores de 21 anos de idade alistados na forma da lei. Mesmo assim, constatam-se critérios 

excludentes, pois não poderiam se alistar os mendigos, os analfabetos, as praças de pré, exce-

tuados os alunos das escolas militares de ensino superior, e os religiosos de ordens monásti-

cas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de 

obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual, sendo, portanto, 

inelegíveis. 

Tal qual a Constituição anterior, a CEUB (art. 71) também regulava os casos de sus-

pensão (por incapacidade física ou moral, e por condenação criminal, enquanto durarem os 

seus efeitos) e perda (por naturalização em país estrangeiro e por aceitação de emprego ou 

pensão de Governo estrangeiro, sem licença do Poder Executivo federal) dos direitos de cida-

dão, que poderiam ser readquiridos nos termos da lei federal. 

No lapso dos anos da CEUB de 1891 aprofundaram-se as disparidades entre a realida-

de social e o Texto Magno, em que o coronelismo fora, de fato, o poder real e efetivo, a pre-

valecer sobre a Constituição — neste caso, verificou-se aquilo que Lassalle previra: a preva-

lência dos fatores reais de poder em detrimento da Constituição folha de papel 
118

. Este con-

texto fomentou as condições necessárias ao movimento revolucionário de 3 de outubro de 

1930, alastrado por todo o território nacional, que culminaria com a deposição do Presidente 

Washington Luís, no dia 24 de outubro daquele ano. E, em novembro, assumiria Getúlio Var-

gas, o qual viria a passar os seguintes 15 anos no poder. Tem início um novo Governo, princí-

pio da Era Vargas (1930-1945), vindo a ser promulgada a terceira Constituição aos 16 de 

julho de 1934.  

Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934 há uma maior precisão no uso 

dos termos nacionalidade e eleitor, identificando-se corretamente as realidades a que corres-

pondem. Por exemplo, o art. 107 expressava as situações de perda da nacionalidade pelo bra-

sileiro que: a) por naturalização, voluntária, adquirir outra nacionalidade; b) aceitar pensão, 

emprego ou comissão remunerados de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da Re-
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pública; c) tiver cancelada a sua naturalização, por exercer atividade social ou política nociva 

ao interesse nacional, provado o fato por via judiciária, com todas as garantias de defesa. Por 

outro lado, o art. 108 identificava os eleitores como sendo os brasileiros de um e de outro se-

xo, maiores de 18 anos, alistados na forma da lei, além de prescrever as restrições ao alista-

mento àqueles que não soubessem ler e escrever; aos praças-de-pré, salvo os sargentos, do 

Exército e da Armada e das forças auxiliares do Exército, bem como os alunos das escolas 

militares de ensino superior e os aspirantes a oficial; aos mendigos; aos que estivessem, tem-

porária ou definitivamente, privados dos direitos políticos. 

Consideraram-se brasileiros os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, desde 

que este não resida a serviço do Governo do seu país; os filhos de brasileiro nascidos fora do 

país, estando os seus pais a serviço público ou se, ao atingirem a maioridade, optarem pela 

nacionalidade brasileira; os que já adquiriram a nacionalidade brasileira, os estrangeiros por 

outro modo naturalizados. Passaram a ser obrigatórios o alistamento e o voto para homens e 

mulheres, desde que estas exercessem função pública remunerada, também versando sobre 

suspensão (por incapacidade civil absoluta e pela condenação criminal, enquanto durarem os 

seus efeitos, segundo o art. 110) e perda (nos casos do art. 107; pela isenção do ônus ou servi-

ço que a lei imponha aos brasileiros, quando obtida por motivo de convicção religiosa, filosó-

fica ou política; pela aceitação de título nobiliárquico, ou condecoração estrangeira, quando 

esta importe restrição de direitos, ou deveres para com a República) dos direitos políticos. 

O tempo de vigência da Carta de 1934 foi, porém, curto. Já aos 10 de novembro de 

1937, foi instituída a Polaca, como ficou conhecida a Constituição de 1937, como fruto do 

golpe de Estado comandado por Getúlio Vargas, através de Decreto-Lei referendado pelos 

Ministros Francisco Campos, Souza Costa, Eurico Gaspar Dutra, Henrique Guilhen, Marques 

dos Reis, Pimentel Brandão, Gustavo Capanema e Agamenon Magalhães. Era o início do Es-

tado Novo, estágio marcado por profundas contradições. 

Sob o título da “Da Nacionalidade e da Cidadania” (arts. 115 a 121) a Polaca tratava 

dos direitos políticos, com regras semelhantes às anteriores. Eram reputados eleitores os brasi-

leiros de um e outro sexo, maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei, exceto os anal-

fabetos, os militares em serviço ativo, os mendigos e os que estiverem privados temporária ou 

definitivamente, dos direitos políticos. Eram, ainda, inelegíveis os inalistáveis, salvo os ofici-

ais em serviço ativo das forças armadas, os quais, embora inalistáveis, eram elegíveis. 

Tratavam o nacional (art. 115) e o eleitor (117) em artigos separados, contemplando, 

outrossim, os casos de perda da nacionalidade (art. 116) e suspensão e perda dos direitos polí-
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ticos (arts. 118 e 119), com a possibilidade de reaquisição (art. 120). Não obstante isso, a apli-

cação da Constituição não encontrava amparo no seio do Estado Novo. Na prática, a ditadura 

de Vargas concentrava em suas mãos os Poderes Executivo e Legislativo, legislando através 

de decretos-leis aplicados por ele mesmo, na qualidade de órgão executivo. Os muitos con-

trastes e contradições que marcaram esse período culminariam, no pós-guerra, com a eclosão 

de movimentos a favor da redemocratização do país e, em 29 de outubro de 1945, a deposição 

de Getúlio Vargas pelos Ministros Militares. 

Instalada a Assembleia Constituinte, foi promulgada, no dia 18 de setembro de 1946, a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, cujo paradigma de elaboração fora o 

modelo delineado pela primeira Constituição Republicana, mas conjugada com a orientação 

da Constituição de 1934, como bem ressalta Cretella Jr. (1992, p. 32). 

No sistema Constitucional de 1946, o sufrágio era universal e direto, em clara contra-

posição à Polaca. O voto era secreto, assegurada a representação proporcional dos partidos 

políticos, na forma que a lei estabelecer (art. 134), e juntamente com o alistamento eram, via 

de regra, obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos (art. 133). Os critérios de naciona-

lidade (art. 129) e as regras concernentes ao eleitor em dispositivos distintos (arts. 131 e 132), 

abrangidos pelo Capítulo I, Da Nacionalidade e da Cidadania, do Título IV, Da Declaração 

de Direitos. 

Os direitos políticos somente poderiam ser suspensos ou perdidos nas restritas hipóte-

ses do Art. 135, suspendendo-se em caso de incapacidade civil absoluta ou por condenação 

criminal, enquanto durarem os seus efeitos, e perdidos nos mesmos casos de perda da nacio-

nalidade, mas também pela recusa por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política e 

pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira que importe restrição de direito 

ou dever perante o Estado (art. 135). 

Embora tenha cumprido a sua tarefa de redemocratizar o país, novamente não se pôde 

falar em eficácia social, porquanto sua fonte, ao revés da sociedade brasileira, fora, como dito, 

a Constituição de 1891, tendo mesmo quem afirmasse que “nasceu de costas para o futuro, 

fitando saudosamente os regimes anteriores” 
119

. Mas não demorou a que viesse um novo gol-

pe, passadas as sucessivas crises que culminaram com o suicídio de Getúlio. Após o período 

conturbado entre a morte de Vargas e a eleição de Kubitschek, sucedido por Jânio Quadros 

que, sete meses depois de assumir, renuncia, João Goulart é deposto pelos militares no 1º de 
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abril de 1964. Inaugura-se, então, o regime dos atos institucionais, com a promulgação da 

Magna Carta de 1967. 

A Constituição do Brasil de 1967 assimilou as características básicas da Carta de 1937, 

preocupando-se fundamentalmente com a segurança nacional. Houve forte retrocesso quanto 

às conquistas democráticas obtidas até então, a despeito do Texto Constitucional prescrever, 

em seu art. 143, que “O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos casos pre-

vistos nesta Constituição, fica assegurada a representação proporcional dos partidos políticos, 

na forma que a lei estabelecer”. 

De todo modo, sua sistemática é precisa, tal modo a distinguir perfeitamente cidadania 

e nacionalidade. A começar pelo Capítulo I, Título II, em que se consignou unicamente “Da 

Nacionalidade”, tratando-se efetivamente dos respectivos critérios, a teor do art. 140, que 

classificava os brasileiros em natos e naturalizados, com algumas restrições a estes últimos, 

como, por exemplo, a reserva aos brasileiros natos dos cargos de Presidente e Vice-Presidente 

da República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Fede-

ral de Recursos, Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador de Estado e de 

Território de seus substitutos. Contudo, só admitia restrições aos brasileiros que já estivessem 

contidas na própria Constituição. 

Ademais, o art. 8º, inciso XVII, alínea “o”, comandava competir à União legislar sobre 

nacionalidade, cidadania e naturalização, no mesmo sentido do art. 55, inciso II, sempre com 

referências distintas a nacionalidade e a cidadania. 

O Texto Constitucional sofreu ampla reformulação com a EC-1, de 30 de outubro de 

1969, alterando-se até mesmo a denominação: a Constituição do Brasil passou a chamar-se 

Constituição da República Federativa do Brasil. As alterações foram tão profundas, que mui-

tos constitucionalistas a qualificam como uma nova Constituição 
120

. Contraditoriamente, tal-

vez este tenha sido, para a cidadania brasileira, o período mais sombrio e ao mesmo tempo 

mais luminoso, ante o engajamento político jamais visto no país, com o clamor das mais di-

versas classes e segmentos da sociedade brasileira pela democracia. Diretas Já! foi o slogan 

do movimento, cujo auge foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elabo-

rou a Constituição de 1988. 

                                            
120 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.p. 87. 
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4 CIDADANIA: DIREITO FUNDAMENTAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

A polissemia do signo cidadania é patente. O capítulo pretérito demonstra a amplitude 

e a gama de dificuldades derivadas das tentativas de significação do termo, assim como evi-

dencia os desafios inerentes ao tratamento teórico de um tema, por assim dizer, transversal e 

que desperta interesse de várias áreas do conhecimento, como a Ciência Política, a Sociologia 

e a Filosofia, por exemplo. Ocorre que, em tais segmentos do saber científico e filosófico, há 

muito, pelo menos desde a Antiguidade, existem fragmentos de textos, reflexões e teorizações 

sobre a cidadania. A despeito disso, as ciências do Direito têm sido pródigas e pouco se dedi-

caram ao tratamento teórico-científico (dogmático) e jusfilosófico (zetético). Ciências do Di-

reito (no plural), porque este (enquanto realidade) é demasiado amplo para ser compreendido 

pela Jurisprudência. É tamanha a realidade abarcada que Miguel Reale estabelece uma dis-

criminação do saber jurídico, a distinguir dois planos 
121

, integrados em implicações recípro-

cas: (i) o empírico ou científico-positivo, a abranger a Teoria Geral do Direito e a Lógica Ju-

rídica (relacionadas ao ser), a Sociologia Jurídica, a História do Direito, a Etnologia Jurídica, 

a Psicologia Jurídica (ligadas ao fato), a Política do Direito (orientada ao valor) e a Jurispru-

dência ou Ciência do Direito (dirigida à norma); (ii) o transcendental ou filosófico, atinente à 

Filosofia do Direito, que, por sua vez, compreende a Ontognoseologia Jurídica 
122

 (ser), a Cul-

turologia Jurídica (fato), a Deontologia Jurídica (valor) e a Epistemologia Jurídica (norma). 

Apesar da gama de disciplinas ou saberes voltados à análise do fenômeno jurídico, 

mesmo assim, pouco se tem dedicado à cidadania. No entanto, a complexidade, a amplitude e 

a profundidade, deveras, devem servir de estímulo à pesquisa e à reflexão teórica na área jurí-

dica, o que não tem sido tão frequente, conquanto se perceba e se reconheça um certo esforço 

                                            
121  REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 305. 

122  A título de clareza, pela peculiaridade da produção teórica de Reale, é oportuno registrar que a Ontognoseo-

logia Jurídica é por ele entendida como “a parte geral da Filosofia do Direito destinada a determinar em que 

consiste a experiência jurídica, indagando de suas estruturas objetivas, bem como a saber como tais estrutu-

ras são pensadas, ou seja, como elas se expressam em conceitos”. E arremata: “A Ontognoseologia Jurídica 

é, pois, o estudo crítico da realidade jurídica e de sua compreensão conceitual, na unidade integrante de seus 

elementos que, como veremos, são suscetíveis de serem vistos como valor, como norma e como fato, impli-

cando perspectivas prevalecentemente éticas, lógicas e histórico-culturais. Daí o posterior desenvolvimento 

da pesquisa em três partes especiais, destinadas respectivamente ao estudo de cada um dos aspectos da expe-
riência jurídica”, a saber, a Epistemologia Jurídica (o problema da vigência e dos valores lógicos do Direito), 

a Deontologia Jurídica (problema do fundamento do Direito) e a Culturologia Jurídica (o problema da eficá-

cia social do Direito) (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 301. Grifos 

no original). 
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para superar essa lacuna, sem olvidar a circunstância de que o mercado editorial, em incontá-

veis títulos, menciona cidadania, ainda que o texto não o aborde expressamente, e, às vezes, 

nem mesmo indiretamente, de maneira a sequer justificar o título. Um problema comum, to-

davia, é a frequente confusão terminológica, que acaba por ora ampliá-la demasiadamente, de 

modo vago e impreciso — algo do tipo cidadania é o direito a ter direitos ou o direito à vida 

em sentido pleno, por exemplo —, ora por restringi-la indevidamente a um de seus aspectos 

ou mesmo confundi-la — v.g., direito de votar e ser votado (capacidade eleitoral ativa e pas-

siva), nacionalidade, pessoa 
123

. 

Com efeito, no âmbito jurídico, compreender a cidadania está a exigir uma conforma-

ção teórico-prática que abranja, a um só tempo, uma delimitada realidade histórico-cultural e 

um contexto normativo, que tenha como ponto de partida e de chegada a Constituição. Nesse 

ínterim, a pesquisa deve considerar o contexto brasileiro atual para, então, examinar o texto 

normativo contido na Constituição, em busca de uma concepção material e não apenas formal 

da cidadania, como sempre recomenda Paulo Bonavides, à procura de uma “perfeita adequa-

ção do constitucional ao real” 
124

. Claro que essa perfeição não será atingida, ao menos não 

nestas linhas, embora seja guia, vetor desta produção intelectual, a constatar a insuficiência da 

legitimação pelo procedimento e a necessidade de uma legitimação pelo conteúdo a associar 

os princípios fundamentais (CRFB, art. 1º) a uma compreensão concreta de democracia 
125

. 

 

4.1 A CIDADANIA NO CONTEXTO BRASILEIRO ATUAL: O CONTEÚDO NORMA-

TIVO-FACTUAL DO INCISO II, DO ART. 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

 

Uma interpretação da contextura atual da cidadania é feita por Bernardo Sorj. Dentre 

os desafios da experiência democrática na América Latina, mais especificamente no Brasil, o 

conhecimento da cidadania é tratado como fundamental à imagem irreal proporcionada pelo 

                                            
123  Exemplo do esforço editorial são alguns recentes lançamentos editoriais que se ocupam do tema, mesmo que 

de forma parcial, como: CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a administração pública e a constituição. In: 

Temas de direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 83-102. MARTINEZ JR., Eduardo. 

Educação, cidadania e Ministério Público: o artigo 205 da Constituição e sua abrangência. São Paulo: 

Verbatim, 2013. MORAES, Alexandre; KIM, Richard Pae (Coord.). Cidadania: o novo conceito jurídico e a 

sua relação com os direitos fundamentais individuais e coletivos. São Paulo: Atlas, 2013. Contudo, tais obras 
ainda apresentam, em larga medida, as mesmas indistinções e imprecisões terminológicas. 

124  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 185. 

125  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 659. 
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maniqueísmo analítico gerado pela representação dos países desenvolvidos como mundo ideal 

e desejável, enquanto os países latino-americanos como um mundo de carências e mistifica-

ções. No entanto, o conceito de cidadania suscita o desafio “de distinguir entre o significado 

associado ao seu uso pelo senso comum, com forte carga normativa, e uma noção mais rigo-

rosa que possua um valor empírico-analítico” 
126

. Segundo Sorj, 

Trata-se de um problema particularmente agudo na América Latina, onde, nas últi-

mas décadas, a cidadania ou o “acesso à cidadania” se transformou em sinônimo 
“acesso ao mundo ideal”, sendo utilizado nesse sentido por praticamente todos os 

movimentos sociais, ONGs, mas também por empresas (“empresa-cidadã”), organis-

mos internacionais e políticas públicas. A cidadania, portanto, passou a ser polissê-

mica, com conotações fundamentalmente normativas 127. 

É imperativo, pois, reconhecer que o fenômeno da cidadania é complexo e historica-

mente definido, cujo ideal de cidadania plena desenvolvido no Ocidente, a reunir liberdade, 

participação e igualdade de todos, seja talvez intangível, todavia, tem sido usado como um 

importante “parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em cada 

momento histórico”, afirma José Murilo de Carvalho 
128

. 

Na tentativa de conceituar cidadania, Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky recons-

troem o percurso histórico da cidadania, desde sua pré-história — analisadas as suas feições 

na comunidade dos Hebreus, na Grécia e Roma Clássicas, no Cristianismo e no Renascimento 

—, passando pelos seus alicerces — Revoluções Inglesa, Americana e Francesa —, desenvol-

vimento — Socialismo, direitos sociais, mulheres, cidadania política, minorias, liberdade de 

expressão, meio ambiente —, chegando-se ao Brasil — Índios, quilombos, trabalhadores, 

brasileiras, democracia, cidadania ambiental, terceiro setor 129. Na introdução à obra, Jaime 

Pinsky, ao se perguntar o que é ser cidadão, responde que “é ter direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também part icipar no 

destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos”. E continua: 

Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 

aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 

educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila. Exercer a 
cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais 130-131. 

                                            
126  SORJ, Bernardo. A democracia inesperada: cidadania, direitos humanos e desigualdade social. Rio de Ja-

neiro: Jorge Zahar, 2004. p. 21. 

127  SORJ, Bernardo, op. cit., p. 21. 

128  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. p. 9. 

129  PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. 

130  PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.), op. cit., p. 9. 
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Nada obstante, basta ser pessoa para ser titular dos direitos fundamentais de primeira, 

segunda e terceira geração. Assim, exercer cidadania plena não é ter “direitos civis, políticos e 

sociais”. É certo que ser cidadão pressupõe tais direitos, mas com estes não se confunde a 

cidadania. Essa confusão terminológica obscurece e mistifica a cidadania, além de contribuir 

para a construção da imagem irreal e abstrata, quase uma utopia, conforme denunciado por 

Sorj. Daí a imprescindibilidade das distinções conceituais que serão examinadas adiante. 

Outra abrangente abstração é expressada por Maria de Lourdes Manzini Covre, para 

quem a cidadania “como o próprio direito à vida no sentido pleno”. E complementa: “Trata-se 

de um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em termos de atendimento às 

necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o mais abran-

gente, o papel do(s) homem(s) no Universo” 
132

. Nada mais fluido e disperso do que um direi-

to à vida em sentido pleno. Ora, qual o sentido pleno da vida? Do ponto de vista filosófico, 

essa questão é inesgotável! Porém, tendencialmente metafísica. Por outro lado, na área jurídi-

ca, o direito à vida afigura-se como um direito fundamental de primeira geração, de natureza 

individual, que não se confunde com a cidadania, conquanto ambos (vida e cidadania) guar-

dem estreita relação com o papel do homem no universo. 

Essas metateorias, fundadas em proposições demasiado vagas e imprecisas, são produ-

zidas em todas as áreas do saber e podem ser facilmente encontradas, sejam em artigos, sejam 

em livros. Especificamente sobre a cidadania, uma das poucas, para não dizer raras, obras 

dedicadas a analisar concretamente a realidade brasileira é a de Pedro Demo, na qual são 

examinadas as relações entre cidadania e mercado, centrando-se no contexto social de meados 

da década dos noventa, de cunho marcadamente neoliberal, que, em larga medida, mantém-se 

atual. Segundo Demo, pode-se definir cidadania como a “competência humana de fazer-se 

sujeito, para fazer história própria e coletivamente organizada” 
133

, afirmando que a cidadania 

é fator essencial para o progresso democrático. Há, para Demo, três tipos de cidadania: a tute-

lada, a assistida e a emancipada. Enquanto a cidadania tutelada exprime a ideia de manipula-

                                                                                                                                        
131  Assevera Norberto Luiz Guarinello que “A essência da cidadania, se pudéssemos defini-la, residiria precisa-

mente nesse caráter público, impessoal, nesse meio neutro no qual se confrontam, nos limites de uma comu-

nidade, situações sociais, aspirações, desejos e interesses conflitantes. Há certamente, na história, comunida-

des sem cidadania, mas só há cidadania efetiva no seio de uma comunidade concreta, que pode ser definida 

de diferentes maneiras, mas que é sempre um espaço privilegiado para a ação coletiva e para a construção de 

projetos para o futuro” (PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São 
Paulo: Contexto, 2003. p. 46). 

132  COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é Cidadania. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002. (Coleção 

Primeiros Passos; 250).p. 11. 

133 DEMO, Pedro. Cidadania Tutelada e Cidadania Assistida. Campinas: Autores Associados, 1995. p. 1. 
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ção, submissão e apropriação privada da coisa pública, e a assistida proteção e civilização, 

mas ambas baseadas na pobreza política, a cidadania emancipada constituiria uma terceira 

via, um porvir, um Estado Alternativo em que o cidadão erige-se em ente autônomo, dotado 

de competência para construir sua história própria e reúne as condições para participar colet i-

vamente. Estas três espécies de cidadania ficam mais evidentes quando analisados os quadros 

comparativos elaborados por Demo, mostrando o Estado visto pelos tipos de cidadania, estes 

frente a algumas dimensões sociais e a algumas relações sociais, os quais são reproduzidos na 

parte final, em anexo. 

A crítica veemente de Pedro Demo é dirigida, fundamentalmente, à cidadania tutelada, 

por expressar “o tipo de cidadania que a direita (elite econômica e política) [do Brasil] cultiva 

ou suporta, a saber, aquela que se tem por dádiva ou concessão de cima”. Aliada à pobreza 

política, que mantém os bloqueios à competência política, o resultado é a própria negação ou 

repressão da cidadania pela manutenção do “clientelismo e o paternalismo principalmente, 

com o objetivo de manter a população atrelada a seus projetos políticos e econômicos”, sem 

olvidar da “reprodução indefinida da sempre mesma elite histórica” 
134

. Mas também não 

poupa o modelo de cidadania assistida, visto que esta ainda expressa a pobreza política, em-

bora de forma mais amena, a permitir elaborar um embrião da noção de direito, mas do direito 

à assistência, que até chega a integrar toda democracia. Todavia, os benefícios estatais têm 

contribuído para a marginalização social. Assim é que, continua Pedro Demo, “ao preferir 

assistência à emancipação, labora também na reprodução da pobreza política, à medida que, 

mantendo intocado o sistema produtivo e passando ao largo das relações de mercado, não se 

compromete com a necessária equalização de oportunidades” 135. Ocorre que atrelar a popula-

ção a um conjunto de benefícios estatais acaba por maquiar a marginalização social e criar um 

discurso intrínseco e velado de desmobilização social. 

A cidadania tutelada (liberal) é subserviente ao mercado, livre e regulador absoluto, 

enquanto a cidadania assistida (neoliberal) tem o papel de civilizá-lo, ao passo que a cidadania 

emancipada (pós-liberal) tem a expectativa de dobrar, dissuadir o mercado, que se tornaria um 

meio, um instrumento da cidadania, através de um processo de emancipação, que passa pelas 

seguintes etapas: em primeiro lugar, a consciência crítica, que possibilita acabar com a mani-

pulação e a pobreza política; em segundo lugar, desfeita a pobreza política, emerge a compe-

                                            
134  DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida. Campinas: Autores Associados, 1995. p. 5. 

135  DEMO, Pedro, op. cit., p. 6. 
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tência para propor alternativa; em terceiro lugar, a necessidade de organização política coleti-

va 
136

. 

Em se considerando que, no contexto de uma sociedade global capitalista, marcada pe-

la interdependência econômica, não há emancipação que não passe pelas relações de mercado 

137
, manifestação recorrente de todas as sociedades, são grandes os desafios. De um lado, 

“avançar em políticas públicas que favoreçam a cidadania”, e a principal delas é a educação; 

de outro, “incentivar que a sociedade organizada consiga, cada vez mais e melhor controlar a 

elite e o Estado” 
138

, cujo desafio maior é a capacidade de associação pluralista e efetiva. 

Apesar de não se dedicar aos aspectos jurídicos, Pedro Demo produziu uma obra e 

uma visão de cidadania constitucionalmente adequada, formal e materialmente. Um dos pou-

cos pontos criticáveis diz respeito ao porvir da cidadania emancipada. De certo modo, é cor-

reto dizer que, em regra, a considerar a generalidade da população brasileira e a pobreza polí-

tica ainda existente, o Brasil não possui uma cidadania emancipada, enquanto característica 

social predominante. Todavia, não se pode dizer que inexistem entes autônomos, dotados de 

aptidão para construir história própria e que reúnem condições para participar coletivamente. 

Infelizmente, isso ainda pode ser considerado exceção. Entretanto, conquanto se verifique a 

simultaneidade existencial dos três tipos de cidadania (tutelada, assistida e emancipada), em 

maior ou menor grau, com grandes variações, a depender das delimitações espaciais do ver-

dadeiro continente brasileiro, é esta a cidadania normada pela Constituição Federativa de 

1988: a cidadania emancipada! 

 

4.1.1 As necessárias distinções conceituais no âmbito jurídico 

 

                                            
136  DEMO, Pedro. Cidadania tutelada e cidadania assistida. Campinas: Autores Associados, 1995. p. 133-58. 

137  Quanto a este aspecto, o Prof. Hamilton Vieira Sobrinho, em debate realizado na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, em Mossoró, teceu os seguintes comentários: “é importante frisar que o capital enquan-

to realidade econômica e humana (pois é um objeto de desejo do homem) é a única categoria totalmente 

avessa à Democracia e, consequentemente, à cidadania. O capital é ‘indemocratizável’, por sua própria natu-

reza. Porém, é possível democratizar os espaços em que o capital se reproduz (empresa, Estado, o próprio 

mercado) para refrear-lhe o ímpeto”, concluindo que “Somente com base nesse pressuposto, creio eu, que 
não se possa falar em emancipação sem incluir-se as relações de produção/mercado. Do contrário, podería-

mos, perigosamente, relegar a cidadania emancipada a simples alteração no modo da produção, o que histori-

camente se revelou falso”. 

138  DEMO, Pedro, op. cit., p. 146. 
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A imagem irreal, o abstracionismo e as frequentes confusões terminológicas abrem es-

paço ou tornam exigíveis distinções conceituais. Isso porque, no meio jurídico, há uma ten-

dência, de certo modo e até certo ponto generalizada, em identificar cidadania e nacionalida-

de, e cidadania e capacidade eleitoral, fruto principalmente da herança cultural e da influência 

da concepção de cidadania desenvolvida a partir do Código de Napoleão. Conquanto não se 

objetem os íntimos laços existentes, é de mister reconhecer-se que são conceitos distintos, que 

compreendem realidades diversas. 

Uma das principais indistinções verificadas, talvez a mais comum, é entre nacionali-

dade e cidadania. Acriticamente usados não só pelo senso comum, mas também em trabalhos 

acadêmicos e técnico-científicos, nas mais variadas áreas, inclusive na área jurídica, é habitual 

tomar-se uma pela outra, em orações do tipo: “João adquiriu a cidadania italiana” ou “Maria 

possui dupla cidadania”. À evidência, tecnicamente, está-se a referir à nacionalidade e não à 

cidadania. Com efeito, nacionalidade é o vínculo constituído pelo nascimento (nacionalidade 

primária) ou pela naturalização (nacionalidade adquirida) entre o cidadão e o território de um 

Estado 
139

. Trata-se do direito humano reconhecido na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Resolução nº 217 A (III), da Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas em 1948, cujo Artigo XV expressa o direito humano a uma nacionalidade e a 

garantia respectiva contra a privação arbitrária, seja da própria nacionalidade, seja do direito 

de mudá-la. 

A nacionalidade, na clássica lição de Pontes de Miranda, é o laço a unir juridicamente, 

sob um aspecto, o indivíduo ao Estado, e, sob outro, até certo ponto, o Estado ao indivíduo 
140

. 

Ou seja, configura o “vínculo político e pessoal que se estabelece entre o Estado e o indiví-

duo, fazendo com que este integre uma dada comunidade política, o que faz com que o Estado 

distinga o nacional do estrangeiro para diversos fins” 
141

. Aliás, a própria definição de Estado 

encontra íntima e indissociável relação com a ideia de nacionalidade, enquanto elemento hu-

mano do Estado, assim como com as noções de povo, população e nação 
142

, as quais, entre-

                                            
139  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2005.pp. 

319-20. 

140  PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, de 1969. 2. ed. São 
Paulo: RT, 1970. T. IV, p. 347. 

141  MENDES, Gilmar Ferreira et all. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 715. 

142  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013.p. 628. 
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tanto, não serão analisadas detidamente, exatamente por não se incluírem nos objetivos da 

presente pesquisa. 

A cidadania, de outra feita, é formada por um complexo de direitos e garantias a col-

matar e dotar de unidade de sentido a participação, efetiva e não apenas formal, nos processos 

decisórios (em sentido amplo) e no exercício do poder na sociedade democrática. É válido 

salientar que esse não é um posicionamento isolado. Exemplo disso é o entendimento mani-

festado por Ingo Wolfgang Sarlet, para quem o exercício da cidadania, a participação do indi-

víduo no processo do poder e o acesso ao espaço público, no âmbito de um dado Estado, em-

bora constitua um conjunto de prerrogativas conferidas aos nacionais, nem sempre exclui os 

estrangeiros 
143

. E prossegue: 

Se a nacionalidade representa o vínculo jurídico-político do indivíduo com o Estado 

e sua respectiva ordem jurídica, a cidadania, que, em regra, pressupõe a nacionalida-

de (mas não necessariamente), bem como os direitos e deveres fundamentais que lhe 

são correlatos, guarda estreita relação com o assim designado status activus (da ci-
dadania) do indivíduo, ou seja, com os seus direitos (competências) de participação 

ativa na formação da vontade política (estatal) e, nesse sentido, do processo demo-

crático e decisório 144. 

Esta a compreensão que, desde outrora, já há alguns anos, vem sendo advogada por es-

te acadêmico, no sentido de que a cidadania pode até, em determinados casos, pressupor a 

nacionalidade, mas com esta não se confunde, nem esgota este conceito, que é uma das mais 

fundamentais estruturas da democracia, senão o principal alicerce da democracia constitucio-

nal, inclusive e sobretudo, da brasileira 
145

.  

Costuma-se, também, classificar a cidadania em ativa, que seria o direito de votar, e 

passiva, o direito de ser votado. Em verdade, trata-se de um importante componente do com-

plexo de direitos políticos, a saber, a capacidade eleitoral, sob dois aspectos: (i) ativo, ou seja, 

direito de votar (CRFB, art. 14), “o reconhecimento legal da qualidade de eleitor no tocante 

                                            
143  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013.p. 628. 

144  SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 658. 

145  CARLOS SOBRINHO, Aurinilton Leão. Apontamentos para um conceito jurídico de cidadania. Direito e 

Liberdade (ISSN 1809-3280). Mossoró: v.1, p. 31-72, 2005. CARLOS SOBRINHO, Aurinilton Leão; OLI-

VEIRA, Ítalo José Rebouças de. Cidadania, acesso à justiça e meio ambiente: uma reflexão sobre a participa-
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do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2005. 
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ao exercício do sufrágio” 
146

; (ii) passivo, direito de ser votado, “a susceptibilidade de ser elei-

to” 
147

. Consoante se verá no capítulo a seguir, apesar de a capacidade eleitoral incluir-se no 

regime jurídico de participação e, portanto, compor o plexo de posições e situações jurídicas 

derivadas do direito de cidadania, não o exaurem, contudo, sendo este consideravelmente 

mais amplo e abrangente. 

Não raro, essa imprecisão terminológica é ampliada para abranger os direitos políticos, 

expressão que se refere “ao direito de participação no processo político como um todo, ao 

direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, livre, direto, secreto e igual, à autonomia de 

organização do sistema partidário, à igualdade de oportunidade dos partidos” 
148

, cujas pres-

crições da Constituição constam no Capítulo IV (Dos Direitos Políticos, arts. 14 a 16), segui-

do do Capítulo V (art. 17), a versar sobre os Partidos Políticos. Como se pode facilmente per-

ceber, uma simples leitura dos segmentos em menção (arts. 14 a 17) é suficiente para consta-

tar que os direitos e garantias aí constantes relacionam-se, em específico, ao Estado-

Legislador e ao Estado-Administração, como princípios, regras e condições para que os cida-

dãos possam integrar, na condição de membros, o Executivo e o Legislativo (nos âmbitos 

Federal, Estaduais, Municipais e Distrital), estabelecendo as normas básicas da política parti-

dária. Tal associação, pelos mesmos motivos já expostos, é inapropriada. 

Outra sinonímia inadequada é estabelecida entre pessoa e cidadão. Pessoa é “o ser a 

que se atribuem direitos e obrigações” 
149

. É “todo aquele sujeito de direitos. É aquele que 

titulariza relações jurídicas na órbita do Direito” 
150

. Isso no plano jurídico, porquanto, como 

bem acentua Washington de Barros Monteiro, distinguem-se pelo menos três acepções de 

pessoa: (i) a primeira, comum (vulgar), como sinônimo de ser humano; (ii) a segunda, filosó-

fica, a designar o ente dotado de razão a realizar um fim conscientemente; (iii) a terceira, jurí-

dica, a nomear o ente físico (pessoa física ou natural) ou moral (pessoa jurídica) suscetível de 

direitos e obrigações 
151

. Portanto, pessoa, juridicamente, pode qualificar tanto o ser humano 

considerado como titular da relação jurídica (CC, art. 1º), ou seja, as pessoas naturais, também 
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denominadas físicas ou individuais, quanto a coletividade de pessoas ou unidade patrimonial, 

dotadas de unidade orgânica, criadas com o objetivo de realizar uma dada finalidade, desde 

que obedecidos os requisitos normativos (CC, arts. 40 a 52) 
152

. 

Toda pessoa, indistintamente, é dotada de personalidade, não importando idade, está-

gio mental, cor, sexo ou qualificação. Conforme Caio Mário da Silva Pereira, a personalidade 

não depende “da consciência ou vontade do indivíduo”, isto é, trata-se de “qualidade que não 

decorre do preenchimento de qualquer requisito psíquico e também dele inseparável” 
153

, atri-

buídos às crianças recém-nascidas, às pessoas com deficiência mental ou mesmo àquelas pes-

soas a quem faltam reações psíquicas ou perfeito estado de consciência e discernimento, to-

das, sem exceção, são pessoas. Por isso mesmo são seres dotados de personalidade. 

Pessoa e personalidade são, pois, institutos do Direito Civil, enquanto cidadania é um 

signo afeito ao Direito Constitucional. Na perspectiva civil-constitucional, imbricam-se, so-

bretudo pela incidência e densidade normativa do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Aliás, os problemas teórico-práticos decorrentes dessa complexa relação não são poucos, des-

de as discussões respeitantes ao início da personalidade até a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Todavia, por não fazerem parte dos objetivos desta pesquisa, não serão aborda-

dos 
154

. 

Se todo cidadão é pessoa, nem toda pessoa é cidadão. Por óbvio, a pessoa jurídica ja-

mais poderá cidadã. Por outro lado, várias pessoas não o serão, como o nascituro, a criança 

recém-nascida, a pessoa com deficiência incapacitante, dentre outras, que são pessoas, de fato, 

reconhecidas como tal pela ordem jurídica brasileira. Ora, o cidadão é uma pessoa formal e 

materialmente qualificada, apta a construir história própria e coletivamente organizada. A 

Constituição Republicana, logo em seu art. 1º, talvez o mais rico e essencial da ordem consti-

tucional, traz em si um rol de princípios, a estabelecer o núcleo do sistema constitucional bra-

sileiro, dentre os quais, apenas para citar os concernentes ao Estado brasileiro, o princípio 
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democrático, assegurando a representação e participação direta nos atos de Poder; o princípio 

republicano, que institui a forma republicana de governo; e o princípio federativo, segundo o 

qual a federação configura a forma de Estado brasileira. 

O Estado Constitucional Democrático de Direito, como dito, foi adotado expressamen-

te pela República Federativa do Brasil como “conceito-chave” do novo regime instaurado 

após a vigência da Carta Constitucional de 1988. Consoante José Afonso da Silva, concreta-

mente, a democracia deve consistir num processo de convivência social instituído numa soci-

edade livre, justa e solidária (CRFB, art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser 

exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos (CRFB, art. 1º, pará-

grafo único). Não somente. Deve, também, ser: 

participativa, porque envolve a participação crescente do povo no processo decisório 

e na formação dos atos de governo; pluralista, porque respeita a pluralidade de 

idéias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos 

divergentes e a possibilidade de convivência de formas de organização e interesses 
diferentes da sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa humana das 

formas de opressão que não depende apenas do reconhecimento formal de certos di-

reitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições 

econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício 
155

. 

O Estado Constitucional Democrático de Direito legitima-se, portanto, pela participa-

ção cidadã, não apenas indiretamente, mas também de forma direta nas decisões e diretrizes 

do Ente Estatal, de seus atos de poder. Essa intervenção pode efetivar-se através do uso de 

instrumentos erigidos em função dos princípios embasadores do sistema constitucional brasi-

leiro, mencionando-se, v. g., o voto direto e secreto (art. 14, caput), elegendo-se os seus repre-

sentantes por intermédio de pleito eleitoral periódico, e diretamente, por meio do plebiscito 

(art. 14, I), do referendo (art. 14, II), da iniciativa popular (art. 14, III), da ação popular (art. 

5º, LXXIII) — afinal, todo poder emana do povo, “o ente soberano do Estado” 
156

. 

Partindo-se da premissa de que a cidadania é o principal alicerce da democracia, bem 

assim do próprio desenvolvimento, é indispensável incluí-la na formulação teórica do Estado 

Constitucional Democrático de Direito da República Federativa do Brasil. Ora, a cidadania é 

um dos fundamentos da República, o que significa que é um dos princípios explicativos da 

ordem jurídico-constitucional brasileira, e como tal informa, no labor exegético do intérprete, 

a fixação do conteúdo e alcance das normas que compõem todo o ordenamento jurídico naci-
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onal, seja na análise da vigência, eficácia ou efetividade, três problemas fundamentais da juri-

dicidade 
157

, seja na solução de casos concretos, em situações individualizadas. 

Cidadania pressupõe liberdade, igualdade e garantia de direitos humanos. Assim, ci-

dadania não significa a garantia de direitos civis, políticos e sociais, senão a competência hu-

mana para ser sujeito de direitos, em plenas condições de atuar em sociedade, além de ser 

capaz de participar e influir nos destinos da Sociedade. 

Há que se distinguir, por conseguinte, duas dimensões constitutivas da cidadania: a 

primeira, interna ou intrínseca, diz respeito a um atributo do ser humano, a saber, a capacida-

de de fazer-se sujeito, de se conduzir autônoma e conscientemente, orientado por valores; a 

segunda, externa ou extrínseca, corresponde à participação democrática nos processos decisó-

rios. Mantém, assim, conexões com a liberdade e o Estado Constitucional Democrático de 

Direito. Com aquela, porque é ela a capacidade ou o poder de autodeterminação racional hu-

mana, que, embora condicionado natural e socialmente, não é determinado pela história; com 

este, dada a exigência de participação do cidadão para a legitimidade do Estado 
158

. 

Desse modo, ser cidadão é ter aptidão para participar do processo decisório dos desti-

nos da Sociedade, o que pressupõe, no atual estágio histórico, a garantia de direitos civis, polí-

ticos e sociais. Evidentemente, o conceito de cidadania não pode ser fixado sob o prisma ex-

clusivamente formal. Ser cidadão significa, pois, incluir-se no ordenamento jurídico de um 

Estado, que, por sua vez, encontra limite nos direitos subjetivos atribuídos àquele, o qual, no 

âmbito de um Estado Constitucional Democrático de Direito possui, além do direito de votar e 

ser votado, assim como a participação democrática, em plenas condições de influir em todas 

as instâncias sociais, incluindo-se o controle e fiscalização dos atos de poder emanados do 

Estado (lato sensu), em suas esferas (Federal, Estaduais, Municipais e Distrital). Assenta-se, 

pois, no direito de participar e influir nos atos de Poder, que encontra respaldo numa compre-

ensão coerente e integral da Constituição da República — e até mesmo numa interpretação 
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sistemática 
159

 —, considerados os meios e instrumentos erigidos com a finalidade de dar-lhe 

concretude. 

Noutros termos, no caso específico da cidadania, didaticamente, pode-se afirmar que 

as normas de direito (principalmente as integrantes do regime jurídico de participação) repre-

sentam disposições constitucionais e legais baseadas num fato de ordem política, a saber, o 

fato de, na época contemporânea, as necessidades do Estado Constitucional Democrático de 

Direito, para legitimar-se, exigirem relações adequadas entre os cidadãos e entre estes e o 

Estado, com vistas a assegurar um valor fundamental àquele modelo de Estado, o valor da 

participação, participação não sentido formal, mas material a considerar que o cidadão é uma 

pessoa formal e materialmente qualificada, apta a construir história própria e coletivamente 

organizada. 

 

4.1.2 Conteúdo relacional entre cidadania e dignidade da pessoa humana 

 

A noção de dignidade não é das mais simples. Mesmo assim, não se duvida que qual-

quer pessoa seja capaz de reconhecer um tratamento como indigno, por mais que não consiga 

expressar conceitualmente. Daí porque Bonavides fala em princípios sensíveis 
160

 e inclui 

entre estes a dignidade da pessoa humana. É digno aquele que merece estima, que é honrado, 

importante, cujo caráter é atribuído ao indivíduo pelo simples fato de ser humano. É um valor 
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interior, moral, de interesse geral, ao contrário do preço, que representa um valor exterior, 

particular e patrimonial, vinculado ao mercado 
161

. 

A dignidade da pessoa humana, assim como vários outros conceitos que interessam ao 

Direito – como, por exemplo, todos aqueles dispostos no caput e incisos do art. 1º da Consti-

tuição da República: democracia, soberania, cidadania, livre iniciativa e pluralismo –, somen-

te é compreendida com o recurso a outros saberes, especialmente associados à Filosofia, à 

Política, à História e à Sociologia. No entanto, a sua consagração como fundamento da Repú-

blica Federativa do Brasil, expressa no inciso III, do art. 1º, da Constituição da República bra-

sileira, confere-lhe conteúdo jurídico e modifica substancialmente o sentido antes conferido 

apenas pelo Código Civil de tutela do indivíduo, para conferir um renovado humanismo em 

que se tutela a vulnerabilidade humana 
162

. 

Não obstante isso, há pouco, com a promulgação, sanção e publicação do Código Civil 

(2002), muito se discutiu sobre a preservação do modelo tradicional do Código Civil de 1916. 

Dizia-se: “estamos diante de um novo-velho Código” ou um “velho-novo Código”, mesmo 

após a exposição de motivos do saudoso Miguel Reale, que tão bem definiu os princípios ve-

tores da elaboração normativa: (i) eticidade, como parâmetro de superação do formalismo 

jurídico, no sentido de que não só os valores técnicos, mas principalmente os valores éticos 

devem integrar o processo de interpretação. Daí a adoção das chamadas cláusulas gerais; (ii) 

socialidade, no sentido de superar o individualismo característico do Código Civil de 1916; e 

(iii) operabilidade, no intuito de facilitar a compreensão, interpretação e aplicação das normas 

civis, através da adoção de novos modelos jurídicos, precisão terminológica e, mais uma vez, 

cláusulas gerais. O Código Civil, pois, passa a ser compreendido como lei básica, mas não 

global, como diria Reale, no sentido de que é fundamental ao ordenamento jurídico-civil que, 

não obstante, submete-se às normas constitucionais, dotadas de supremacia, exatamente por 

se estar no contexto de um Estado Constitucional Democrático de Direito. Além disso, a in-

serção de novos princípios e das chamadas cláusulas gerais incluem o Código Civil (2002) na 

contextura de um sistema aberto, ou seja, uma “ordem axiológica ou teleológica de princípios 

jurídicos gerais”, nas palavras de Canaris 
163

, cujas consequências teórico-práticas são a in-
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completude do conhecimento científico e a mutabilidade dos valores jurídicos fundamentais 

164
. 

A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio constitucional o fez al-

cançar todos os setores da ordem jurídica e ser decisivo no processo de constitucionalização 

do direito, especialmente do direito civil. Enquanto princípio constitucional, a dignidade da 

pessoa humana confere unidade axiológica e lógica necessárias à recriação dos institutos jurí-

dicos e das categorias do Direito Civil, como bem acentua Maria Celina Bodin de Moraes, 

para quem o substrato material de tal princípio pode ser desdobrado em quatro postulados: (i) 

o sujeito ético reconhece a existência dos outros como iguais a ele e, portanto, (ii) merecedo-

res do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; (iii) é dotado de vontade livre, 

de autodeterminação; (iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não 

vir a ser marginalizado 
165

. 

Para Jorge Reis Novais, a dignidade da pessoa humana conforma o direito  

a um mínimo de existência condigna que se traduz, não apenas na referida exigência 
de não ser privado desse mínimo, mas também na exigibilidade, juridicamente reco-

nhecida, de prestações destinadas a garantir a todos os cidadãos um mínimo de ajuda 

material que lhes permita levar uma vida condigna 166. 

Viola-se a dignidade quando a pessoa é reduzida a objeto, quando deixa de ser qualifi-

cada e tratada como um sujeito autônomo e fim em si para ser tratada como instrumento ou 

meio de realização de fins alheios. Eis a fórmula objeto desenvolvida por Dürig e acolhida 

pelo Tribunal Constitucional alemão. 

A pessoa humana será inconstitucionalmente degradada e coisificada quando o Es-

tado a afecte desnecessária, fútil ou desproporcionadamente ou quando proceda a 

uma instrumentalização da autonomia individual ou a uma redução objectiva, das 

oportunidades de livre desenvolvimento da personalidade que não sejam justificadas 

pela estrita necessidade de realização de fins, valores ou interesses dignos de prote-

ção jurídica e efectuadas segundo procedimentos e com sentido e alcance constituci-

onalmente conformes. A dignidade da pessoa humana e o direito fundamental ao de-

senvolvimento da personalidade ou, noutra perspectiva, a liberdade geral de acção 
nele fundada, confere aos cidadãos, em Estado de Direito, uma pretensão jurídico-

constitucionalmente protegida de não terem a sua liberdade individual negativamen-

te afectada a não ser quando tal seja estrita e impreterivelmente exigido pela prosse-

                                            
164  Também este caráter é questionável. É consideravelmente profundo e excede os limites da presente reflexão 

o debate acerca da natureza do direito e das concepções sistêmicas, críticas e coerentistas, por exemplo. 

165  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e conte-
údo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. pp. 118-9. 

166  NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra, 2011. p. 64. 
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cução, por parte dos poderes públicos, de outros valores igualmente dignos de pro-

tecção jurídica 167. 

A dignidade da pessoa humana é a tal ponto abrangente que a composição equilibrada 

entre valores que, igualmente dignos de tutela jurídica, entrem em estado de tensão num dado 

caso concreto, deve pautar-se necessariamente por este princípio. De acordo com o preceito 

encartado no art. 1º, inciso III, da Constituição da República de 1988, é um princípio constitu-

cional e, como tal, passível de produzir efeitos jurídicos concretos. Tanto que Ingo Wolfgang 

Sarlet a define como  

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz mere-

cedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, im-
plicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asse-

gurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida sau-

dável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos des-

tinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos 
168. 

A dignidade da pessoa humana é critério de valoração da legitimidade da atuação do 

Estado e fundamento para a invalidação de atos de quaisquer dos poderes, desde que impor-

tem violação da dignidade da pessoa humana. Obriga, pois, o “Estado a conformar toda a sua 

ordem jurídica num sentido consentâneo e vincula todos os poderes do Estado a interpretar e a 

aplicar as respectivas normas em conformidade” 
169

, além de conferir unidade de sentido ex-

plicativo ao chamado sistema constitucional de direitos fundamentais e orientar as margens de 

abertura e atualização do respectivo catálogo. E o Estado vincula-se a tal ponto à proteção da 

dignidade da pessoa humana, enquanto valor constitucional objetivo, que o dever de tutela 

abrange desde antes do nascimento até após a morte, independentemente de sua não titulari-

dade subjetiva nestes casos 
170

. 

São os direitos da personalidade que instrumentalizam o princípio da dignidade da 

pessoa humana em sua concreção. Ora, os aspectos fundamentais da personalidade são abran-

gidos pelos chamados direitos da personalidade: (i) a integridade física (vida, direito ao corpo, 

à saúde ou inteireza corporal, ao cadáver etc.); (ii) a integridade intelectual (direito à autoria 

científica e/ou literária, à liberdade religiosa e de expressão etc.); e (iii) a integridade moral ou 

                                            
167  NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra, 2011. p. 57. 

168  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Fede-

ral de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62. 

169  NOVAIS, Jorge Reis, op. cit., p. 52. 

170  NOVAIS, Jorge Reis, op. cit., p. 59. 
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psíquica (direito à privacidade, ao nome, à imagem etc.) 
171

. E a própria Constituição da Re-

pública faz referência expressa, embora de forma esparsa, a tais direitos, por exemplo, no art. 

5º, incisos III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XLIX. Assim, parece evidente que os direitos da 

personalidade estão alçados ao nível constitucional e qualificam-se como direitos fundamen-

tais, seja porque estão formalmente previstos como tal, seja porque, materialmente, o são por 

decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Outra constatação é possível: a mútua implicação e polaridade entre dignidade da pes-

soa humana e direitos da personalidade, pois, na medida em que estes garantem à pessoa dig-

nidade, buscam no princípio da dignidade da pessoa humana o seu fundamento mais basilar. 

Considerada a qualificação da República Federativa do Brasil como um Estado Cons-

titucional Democrático de Direito, que fundamenta na dignidade da pessoa humana e na cida-

dania, observa-se, de plano, um primeiro ponto de contato: possuem a mesma natureza e efi-

cácia normativa irradiantes para todo o sistema jurídico-normativo brasileiro. Isso, todavia, 

não responde integralmente à questão sobre o conteúdo relacional entre os referidos princí-

pios. É sabido que são corolários da dignidade da pessoa humana a igualdade, a integridade 

física e moral – psicofísica, da liberdade e da solidariedade. Nesse sentido, argumenta Maria 

Celina Bodin de Moraes, do reconhecimento da existência de outros iguais dimana o princípio 

da igualdade; se os iguais estão a merecer idêntico respeito à sua integridade psicofísica é 

necessário construir o princípio que protege essa integridade; em se considerando a pessoa 

dotada de vontade livre, impende garantir-lhe, juridicamente, a liberdade; como ela (a pessoa) 

faz parte de um grupo social, desta circunstância decorre o princípio da solidariedade social 

172
. 

Ocorre que nos contextos de aplicação de todos esses direitos fundamentais está em 

jogo um processo decisório. E é exatamente neste contexto em que se torna essencial o respei-

to ao direito fundamental de cidadania. Isso porque cidadania, como dito, não se restringe ao 

exercício de direitos políticos, em sua acepção clássica. No âmbito do Estado Constitucional 

Democrático de Direito, exercer cidadania significa ser incluído e ter voz ativa na formação 

da decisão estatal, sobretudo quando isso implique na possibilidade de se restringir direito 

fundamental. Assim, por exemplo no caso de conflito entre uma situação jurídica subjetiva 

                                            
171  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Lu-

men Juris, 2007. pp. 106-182. 

172  MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade da pessoa humana: substrato axiológico e conte-

údo normativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito priva-

do. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 119. 
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existencial e uma situação jurídica patrimonial, não só deve prevalecer a existencial 
173

, mas 

se deve garantir ao sujeito a participação na formação da decisão estatal. Isso, genuinamente, 

é também cidadania. Com efeito, “num Estado baseado na dignidade da pessoa humana é a 

pessoa que é fim em si, como indivíduo singular [...] o Estado é o instrumento que não existe 

para si, mas que serve as pessoas individuais, assegurando e promovendo a dignidade” 
174

. 

Daí a correlação entre cidadania e dignidade da pessoa humana: garantir a legítima e 

livre participação da pessoa no processo decisório em sentido amplo, noutras palavras, asse-

gurar o exercício da cidadania, significa respeitar a pessoa como indivíduo singular e torna 

possível ao sujeito zelar para que o Estado, efetivamente, seja um instrumento que sirva às 

pessoas individuais e assegure e promova a dignidade. Ora, quando a pessoa tenha de ser su-

jeito de imposições estatais que afetem o seu direito de autodeterminação, a dignidade da pes-

soa humana, segundo Novais, exige, pelo menos, que em tais circunstâncias seja dada ao in-

divíduo a possibilidade de participar em condições de liberdade e igualdade na formação da 

vontade democrática. Ou seja, a cidadania aparece aqui como um corolário da dignidade da 

pessoa humana. Mas vai ainda além. E esta é mais uma interação entre dignidade da pessoa 

humana e cidadania, porque, aquela exige, também, que as imposições que afetem a sua liber-

dade de autodeterminação não sejam inigualitárias, arbitrárias, excessivas, desproporcionais 

ou desarrazoadas, e, ainda, que não seja afetado ou esvaziado um núcleo mínimo de possibili-

dades de levar uma vida digna em condições de liberdade e de autoconformação que vêm im-

plicadas na necessária consideração do indivíduo como sujeito 
175

. Tudo isso está a exigir um 

processo decisório, conformado pela cidadania, que alcança todo o processo de desenvolvi-

mento das imposições estatais admissíveis, em qualquer dos poderes, a assegurar a pessoa 

como o sujeito, o titular do direito e o ponto de referência objetivo da relação jurídica 
176

. 

 

4.2 FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO DE CIDADANIA 
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Uma resposta óbvia, direta e excessivamente formalista à questão seria: a cidadania é 

um direito fundamental porque o direito constitucional positivo vigente o qualifica como tal. 

Todavia, deporia contra a linha desenvolvida até aqui, bem como contra a multiplicidade de 

pontos de vista possíveis, principalmente em se considerando os problemas relativos aos fun-

damentos filosóficos dos direitos fundamentais 
177

.  

Nada obstante, parte-se da premissa de que, para um direito ser caracterizado como 

fundamental, é necessária a obediência a critérios formais e materiais, simultaneamente, sem 

olvidar a advertência para as infindáveis controvérsias existentes. Isso porque tanto a funda-

mentalidade formal, quanto a material, por si sós, são insuficientes para edificar uma constru-

ção teórica segura e consistente, porque abrangem apenas uma parte dos aspectos envolvidos. 

Aquela, por desconsiderar o conteúdo dos direitos e a própria realidade histórico-cultural; 

essa, por desprezar o direito constitucional positivo. 

 

4.2.1 A dupla fundamentalidade do direito à cidadania 

 

São considerados formalmente fundamentais todos os direitos e garantias assim desig-

nados pela Constituição, bem como os que receberam desta o caráter de imutabilidade ou foi 

estabelecido um processo dificultoso de mutação 
178

. Nesse ínterim, como bem acentua Sarlet, 

a fundamentalidade formal está sempre ligada ao direito constitucional positivo por, pelo me-

nos, três elementos: em primeiro lugar, a hierarquia normativa decorrente do status constitu-

cional, visto que os direitos fundamentais integram uma constituição escrita, que se situa no 

ápice da ordem jurídica de um Estado; em segundo lugar, em decorrência da qualidade de 

normas constitucionais, a reforma é limitada, formalmente, por um procedimento diferenciado 

(emendas constitucionais), e, materialmente, por expressa vedação à supressão de dados valo-

res e princípios (cláusulas pétreas); em terceiro lugar, a aplicabilidade direta e imediata das 

normas de direitos fundamentais a vincular as entidades públicas e, em determinados casos, 

                                            
177  Quanto aos fundamentos filosóficos dos direitos fundamentais, embora se reconheça a relevância, a multipli-

cidade de enfoques e a inesgotabilidade dos profundos desenvolvimentos conduziria a uma busca que, além 
de exceder os limites da presente pesquisa, ainda poderia resultar em construções metateóricas a desconside-

rar tanto o direito constitucional positivo e a realidade histórico-cultural brasileira, o que se deseja evitar, já 

que a cidadania é vista aqui sob a perspectiva do Estado Constitucional Democrático de Direito brasileiro. 

178  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 561. 
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“mediante as necessárias ressalvas e ajustes, também os atores privados” 
179

 — trata-se da 

questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Por outro lado, é consabido que cada modo de ser do Estado incorpora os seus direitos 

fundamentais específicos, de acordo com a realidade histórico-cultural, as ideologias e os va-

lores e princípios consagrados na Constituição 
180

. Ou seja, implica análise de conteúdo, ou, 

nas palavras de Sarlet, “da circunstância de conterem, ou não, decisões fundamentais sobre a 

estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, porém, no que diz com a posição nestes 

ocupadas pela pessoa humana” 
181

. 

A considerar tanto a relevância do bem jurídico tutelado, quanto a relação com a dig-

nidade da pessoa humana, assim como os óbices formais e materiais à mutação, a conclusão, 

razoável e constitucionalmente adequada, a que se chega é a de que a cidadania deve, sim, ser 

incluída, formal e materialmente, no rol dos direitos fundamentais. Ora, a Constituição de 

1988 a consagra expressamente como fundamento da República. Além disso, a cidadania in-

clui-se entre as chamadas cláusulas pétreas, de acordo com as normas contidas no art. 60, § 4º, 

incisos I e IV, da Constituição, seja porque integra a própria noção brasileira de federação, 

enquanto fundamento basilar, seja porque enfeixa uma série de situações e posições jurídicas, 

enfim, direitos e garantias individuais relacionadas à participação democrática. 

À fundamentalidade estão intimamente ligados os aspectos (ou dimensões) subjetivos 

e objetivos dos direitos. Consoante Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, ocorreu uma rede-

finição e classificação dos direitos fundamentais a partir de seus efeitos ou dimensões, da fun-

ção subjetiva (clássica) à função objetiva 
182

. A dimensão subjetiva corresponde ao status ne-

gativus, que impõe um dever de abstenção ao Estado e do direito que o titular tem de resistir à 

intervenção do Estado em sua esfera de liberdade individual. Ao passo que o cidadão é o su-

jeito ativo, o sujeito passivo é o Estado. E o conteúdo desta relação é plural, a compreender 

direitos, liberdades, pretensões e poderes de naturezas diversas e que constituem posições 

jurídicas complexas. Isso decorre do próprio caráter do direito à cidadania, que requalifica 

todo o regime jurídico de participação, cada vez mais abrangente e inclusivo. Esse redimensi-

                                            
179  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 
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onamento da participação, como efeito imediato da cidadania, exige também uma requalifica-

ção dos espaços de liberdade e até das formas de exercício de poder, passando pelos direitos 

prestacionais, sobretudo a educação, na perspectiva de construir e promover a cidadania 

emancipada. Essa construção é, à obviedade, paulatina, num processo formativo de uma tradi-

ção e de uma cultura de participação democrática, não apenas formal, mas material.  

Nesse contexto, o Estado ora é sujeito passivo de abstenções, ora titular de deveres 

prestacionais. Por exemplo, numa reunião pacífica, o Estado não só deve abster-se de intervir, 

mas deve garantir a segurança dos partícipes e coibir possíveis atos de violência. Dir-se-ia, 

pois, que se estaria a tratar apenas do direito de reunião, nesse caso. No entanto, o influxo da 

cidadania neste plexo de posições jurídicas implica e requalifica a participação, como efeito 

irradiante da cidadania enquanto valor e princípio, ou seja, sua dimensão objetiva. Para que 

essa participação não seja puramente formal ou facilmente manipulável. O direito de reunião, 

assim ressignificado, ostenta a virtude de contar com a cidadania emancipada, emancipação 

esta só conseguida com o amplo acesso, em igualdade de oportunidades, à informação e, prin-

cipalmente, à educação. Com isso, a contextura torna-se ainda mais densa, porque os deveres 

prestacionais do Estado adquirem novo conteúdo material, na medida em que se torna insufi-

ciente e constitucionalmente inadequada a participação meramente formal e potencial, as ci-

dadanias tutelada e assistida. 

Esse aspecto ou dimensão subjetiva, que, aliás, tem sido uma concepção a um tempo 

criticada e por muitos defendida, denota que a proteção constitucional dos direitos fundamen-

tais assume a forma de direitos subjetivos, cujo conteúdo, contudo, não é uniforme. Varia, 

exatamente por constituírem os direitos fundamentais posições jurídicas complexas, no que 

diz respeito às liberdades, pretensões e poderes das mais diversas naturezas, que, inclusive, 

podem dirigir-se a destinatários diversos. Isso acaba por impactar no grau de exigibilidade e 

conduz a problemas concretos de aplicação das normas de direitos fundamentais e de promo-

ção dos direitos sociais. 

A esse aspecto (dimensão subjetiva) transcende a chamada dimensão objetiva, a qual 

ofereceria critérios de controle da ação estatal e sua percepção independeria do titular (sujeito 

de direitos), dimensão esta que apresenta quatro aspectos: caráter de normas de “competência 

negativa”: o que está sendo ofertado ao indivíduo é retirado do Estado, independentemente de 

exigência judicial; critério de interpretação e configuração do direito infraconstitucional: tra-

ta-se do efeito de irradiação dos direitos fundamentais. “As autoridades estatais devem inter-

pretar e aplicar todo o direito infraconstitucional, sobretudo por meio das assim chamadas 
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cláusulas gerais como a boa-fé no direito civil, de modo consoante aos direitos constitucio-

nais” 
183

; limitação dos direitos fundamentais apenas quando for interesse do seu titular, em-

bora questionem este aspecto; dever estatal de tutela, ou seja, de proteção ativa dos direitos 

fundamentais 
184

. Específica e exemplificativamente, no caso da cidadania, como dito, enfei-

xam-se direitos a ações negativas, direitos a prestações, liberdades e poderes, sempre de acor-

do com a situação concretamente considerada. 

 

4.2.2 Classificação do direito fundamental à cidadania 

 

Classificar os direitos fundamentais não tem se apresentado uma tarefa das mais sim-

ples. Aliás, a variedade é tamanha que permite até mesmo publicar uma monografia sobre o 

assunto 
185

. Classificar é o modo de categorizar, inventariar ou agrupar ideias, signos, coisas 

ou animais. Alinhada ao pensamento sistemático, a classificação atende à necessidade humana 

de ordenação, de maneira que os critérios desenvolvidos e usados para tanto são sempre dis-

cutíveis, em qualquer área. De todo modo, apesar disso, são úteis à compreensão e, por isso, 

bastante usuais. Nesse ínterim, seja pelo uso generalizado, seja pela atualidade, mas princi-

palmente pela utilidade e adequação ao estudo dos direitos fundamentais, examinar-se-ão du-

as concepções distintas de categorização: a teoria dos quatro status, de Georg Jellinek, e a 

teoria geracional. 

A dupla dimensionalidade dos direitos fundamentais lhes origina múltiplas funções 
186

. 

Tais papeis exercidos pelos direitos fundamentais foram bem observados por Georg Jellinek. 

Apesar de desenvolvida na segunda metade do Século XIX, a teoria dos quatro status ainda se 

mantém atual e serve para explicar a relação estabelecida entre Estado e indivíduo, além de se 

apresentar como relevante contributo para as classificações dos direitos fundamentais 
187

. Sta-
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tus, de acordo com Jellinek, é “uma relação com o Estado que qualifica o indivíduo” 
188

. 

Constituem, pois, situações jurídicas e não propriamente direitos, embora possam dar origem 

a direitos, deveres e proibições 
189

, e abrangem os status subjectionis, libertatis, civitatis e 

ativus. 

O status subjectionis conforma uma posição de subordinação do indivíduo ao Estado, 

ou seja, uma “determinada posição que possa ser descrita com o auxílio das modalidades de 

dever, proibição e competência — ou de seu converso, a sujeição” 
190

. Aqui, o indivíduo é 

titular de deveres derivados da competência estatal de vinculá-lo juridicamente por meio de 

mandamentos e proibições. 

O status negativus (libertatis) é o campo das ações facultativas. Trata-se da “esfera in-

dividual de liberdade imune ao jus imperii do Estado, que, na verdade, é poder juridicamente 

limitado” 
191

. É o espaço de liberdades. Como bem acentua Alexy, “da mesma forma que o 

espaço de liberdades é o conteúdo do status negativo, o espaço de obrigações é o conteúdo do 

status passivo”. E prossegue: 

Toda negação de uma liberdade que faça parte do conteúdo do status negativo impli-

ca um dever ou uma proibição equivalente, que faz parte do conteúdo do status pas-

sivo; toda negação de um dever (ou uma proibição) que faça parte do conteúdo do 

status passivo implica uma liberdade equivalente, que faz parte do conteúdo do sta-
tus negativo, desde que não seja estabelecida uma nova proibição (ou um novo de-

ver) de conteúdo equivalente. Toda ampliação do espaço (jurídico) de obrigações é, 

por razões lógicas, uma redução do espaço (jurídico) de liberdade 192. 

Já no status positivus assegura-se ao indivíduo a pretensão de exigir do Estado ações 

positivas, inclusive fazendo uso das instituições estatais. Salienta Alexy que o cerne desse 

status centra-se no direito titularizado pelo indivíduo e destinado ao Estado a ações positivas, 

a “um fazer positivo do Estado” 
193

. 

O status activus é composto pelo conjunto de competências que atribuam ao indivíduo 

um modo de participação no Estado, no processo de formação da vontade estatal. Neste espa-

                                            
188  JELLINEK, Georg. System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. ed. Tübingen: Mohr, 1905. p. 83. Apud 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. (trad. Virgílio Afonso da Silva). São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 255. 

189  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. (trad. Virgílio Afonso da Silva). São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 262. 

190  ALEXY, Robert, op. cit., p. 257. 

191  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 312. 

192  ALEXY, Robert, op. cit., p. 261. 

193  ALEXY, Robert, op. cit., p. 266. 
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ço, a capacidade do indivíduo de agir juridicamente é ampliada e as competências apresen-

tam-se sob a forma de faculdades 
194

.  

A cidadania se enquadra no status activus, campo em que se enfeixam direitos a ações 

negativas, direitos a prestações, liberdades e poderes, sempre de acordo com a situação con-

cretamente considerada. 

Por outro lado, os direitos fundamentais, tradicionalmente, são classificados em gera-

ções. Não sem críticas. Diz-se que, por sua imprecisão terminológica, as gerações conduziri-

am à conclusão de que são sucessivas e, por isso, substituem-se, umas às outras 
195

. Fala-se, 

ainda, que a classificação é de validade dogmática duvidosa, pois mais importante do que o 

momento histórico é o conteúdo dos direitos 
196

. 

Apesar disso, a perspectiva histórico-geracional continua relevante e útil ao estudo crí-

tico dos direitos fundamentais 
197

. Aliás, a própria crítica padece da mesma imprecisão que 

impinge. Ora, não existem gerações mutuamente excludentes, ou seja, ao surgir uma nova, a 

anterior não desaparece. Não são naturalmente opostas, antitéticas. Pelo contrário. As gera-

ções convivem, comunicam-se, influenciam-se mutuamente, de modo a, reciprocamente, dei-

xar marcas indeléveis. Veja-se o exemplo dos seres humanos, cujas cargas genéticas e cultu-

rais, das antigas às novas gerações, incorporam-se indelevelmente, sendo que essas sempre 

carregarão traços genético-culturais daquelas, e, em larga medida, com uma recíproca verda-

deira — não em termos genéticos, evidentemente. Criam-se, assim, novos componentes para a 

formação de uma nova geração, num sempre porvir. Por outro lado, o momento histórico não 

constitui uma mera abstração, vazia de qualquer conteúdo. Inversamente, os recortes históri-

cos são estabelecidos exatamente em função dos seus conteúdos, das características comuns 

que demarcaram um determinado período ou fase histórica. E isso não é diferente com as ge-

rações de direitos fundamentais, que são classificadas de acordo com o modo de ser e funções 

do Estado, bem como em razão dos caracteres histórico-culturais dos direitos. Por conseguin-

te, as gerações de direitos fundamentais não só coexistem historicamente, mas assimilam as 

                                            
194  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. (trad. Virgílio Afonso da Silva). São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 269. 

195  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Coimbra, 2012. p. 30. 

196  É o caso, por exemplo, de: SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracio-

nal ao sistema unitário. Uma proposta de compreensão. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 

197
  Sob essa mesma perspectiva, cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. pp. 560-78. Igualmente: SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: 

SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 265. MEN-

DES, Gilmar Ferreira et all. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 729. 
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influências e até assumem novos conteúdos a partir das transformações ocorridas no curso da 

História. Daí a artificialidade da crítica, a criar aparentes incongruências, que, contudo, não 

resistem a uma análise mais rigorosa. Assim, apresenta-se adequado o uso dessa perspectiva, 

ainda nos dias de hoje. 

Mais importante do que a terminologia é a demarcação histórica e a caracterização dos 

direitos afirmados em cada período — geração ou dimensão. Classicamente, os direitos fun-

damentais abrangem três gerações, que perpassam pelo próprio desenvolvimento do constitu-

cionalismo, processo este heterogêneo, plural e complexo, variável de acordo com as idiossin-

crasias de cada período, País e/ou Continente. 

O termo constitucionalismo permite identificar pelo menos quatro sentidos: (i) refe-

rência ao movimento político-constitucional cuja pretensão é limitar o poder arbitrário; (ii) 

imposição da adoção de Constituições escritas; (iii) indica os propósitos mais latentes e atuais 

da função e posição das constituições nas diversas sociedades; e, finalmente, (iv) numa acep-

ção mais restrita, o constitucionalismo limita-se à evolução histórico-constitucional de um 

determinado Estado 
198

. 

Esse mesmo elemento, a limitação do poder, é identificado por Canotilho 
199

, que, con-

tudo, identifica vários constitucionalismos – por exemplo, o inglês, o americano e o francês –, 

os quais prefere denominar de movimentos constitucionais. De todo modo, define constitucio-

nalismo, de forma abrangente, como uma “teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do go-

verno limitado indispensável à garantia de direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade”. Ressalta, ainda, que o constitucionalismo “moderno” 

representa “uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos” e que “O 

conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor”, para arrematar 

que, no fundo, é “uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teo-

ria do liberalismo” 
200

. 

Conquanto possa haver distintas formulações e até profundas divergências na aborda-

gem do tema, é possível identificar dois pontos essenciais e consensuais no constitucionalis-

mo: (i) a limitação do poder e (ii) a prevalência dos direitos fundamentais, que deixaram de 

ser apenas ideais políticos para serem vistos como autênticas normas jurídicas, normas estas 

                                            
198  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.1. 

199  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 

2003. p. 51. 

200  CANOTILHO, J.J. Gomes, op. cit., p. 51. Grifos constantes no original. 
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que integram a Constituição em seu mais completo sentido, constituída de princípios e de re-

gras, com inegável normatividade. 

Conquanto seja comum distinguir do constitucionalismo antigo o moderno 
201

, aquilo 

que se denomina de “constitucionalismo antigo” nada mais é do que um conjunto de antece-

dentes históricos que com o constitucionalismo não se confundem. Ora, não se pode dizer que 

anteriormente ao constitucionalismo chamado moderno existiu um movimento orientado à 

limitação do poder soberano, mas sim inúmeros fatos que conduziram a uma limitação, mais 

ou menos significativa. É o caso da democracia grega, que, mesmo manifestamente excluden-

te, parece mais adequado reconhecê-la como antecedente histórico mais aproximado do cons-

titucionalismo do que o Estado teocrático 
202

. 

A Magna Charta (1215) constitui o grande marco da Idade Média ao reconhecer direi-

tos individuais, ainda que meramente no plano formal. Com a promulgação desta, a nobreza 

inglesa, com a finalidade de ampliar a garantia de legalidade, passou a exigir respeito à law of 

the land. E foi justamente essa exigência de um julgamento de acordo com o regime jurídico 

local que antecedeu historicamente a expressão due process of law, que viria a ser consagrada 

pelo direito estadunidense. Conquanto a aquisição de direitos não tenha se estendido, de iní-

cio, a toda população inglesa, a Magna Charta representa, sem dúvida, um importante marco 

histórico, porque se constituiu como um legítimo instrumento para a efetivação de princípios 

e garantias fundamentais e lançou as bases de sustentação ao direito processual, motivo pelo 

qual alcançou destacada posição nos Estados Democráticos de Direito 
203

. 

É somente na Idade Moderna que surgem movimentos e documentos mais significati-

vos, dentre os quais: o Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Act (1679), o Bill of Rights 

(1689) e o Act of Settlement (1701). Nessa época, os pactos e forais de franquia foram mar-

cantes, porque buscavam resguardar direitos individuais, mas ainda sem o caráter universal 

dos dias atuais. Nos Estados Unidos, os chamados contratos de colonização – Compact (1620) 

e Fundamental Orders of Connecticut (1639) –, que transparecem a ideia de estabelecimento 

                                            
201  É o que faz, por exemplo, CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 52. 

202  No entanto, Karl Löewenstein identifica entre os hebreus, timidamente, o surgimento do constitucionalismo, 

considerando que se estabeleceu no Estado teocrático limitações ao poder político, uma vez que foi assegura-

do aos profeta legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que malferissem os preceitos bíblicos, 

além de citar a experiência das Cidades-Estados gregas como exemplo de democracia constitucional (LÖE-
WENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. 2. ed. Barcelona: 

Ariel, 1976. pp. 90-1). 

203  SILVEIRA, Paulo Fernando. Devido processo legal. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 80-85. LIMA, 

Maria Rosynete Oliveira. Devido processo legal. Porto Alegre: SAFE, 1999. 
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e organização do governo pelos próprios governados, e a Declaração de Direitos da Virgínia 

(1776) formam os principais documentos do constitucionalismo norte-americano, conjunta-

mente com as Constituições das ex-colônias britânicas da América do Norte, Constituição da 

Confederação dos Estados Americanos (1781).  

A Revolução Francesa (1789 d.C.), como é consabido, marca, na História do Ocidente, 

o início da Idade Contemporânea. E o denominado constitucionalismo moderno, cuja princi-

pal característica é o estabelecimento de constituições escritas como forma de conter o exercí-

cio do poder, é inaugurado formalmente pela Constituição norte-americana de 1787 e pela 

francesa de 1791, que trazia em seu preâmbulo a Declaração Universal dos Direitos do Ho-

mem e do Cidadão de 1789, passando o povo a ostentar a qualidade de titular legítimo do po-

der. 

Nesse primeiro momento preponderou o constitucionalismo liberal, profundamente in-

fluenciado pelo liberalismo clássico, que se pautava no individualismo, direito à livre empresa 

e à propriedade particular dos bens de produção, absenteísmo do Estado, livre concorrência e 

observância das “leis de mercado”, valorização da propriedade privada. A prevalência da con-

cepção liberal, como é de conhecimento vulgar, conduziria a uma forte concentração de renda 

e exclusão social, além de crises econômicas, motivo pelo qual o Estado é convocado a ocu-

par a condição de regulação e fiscalização da economia, buscando evitar abusos e limitar o 

poder econômico. 

Os direitos fundamentais de primeira geração são compostos pelas liberdades clássi-

cas. Estão a exigir do Estado, predominantemente, uma abstenção. Daí porque caracteriza o 

Estado liberal, fundado na tríade vida, liberdade e propriedade 
204

, fruto do pensamento bur-

guês do Século XVIII, em que foram demarcados os espaços onde o Estado não poderia inter-

vir. Tratam-se dos direitos de resistência ou de oposição ao Estado, aos quais correspondem 

os direitos civis e políticos — por exemplo, vida, igualdade formal, liberdades (expressão, 

imprensa, manifestação, reunião, associação etc.), propriedade, segurança, nacionalidade, 

direitos políticos, além de algumas garantias processuais (devido processo legal, habeas cor-

pus, direito de petição). Enquadram-se, primacialmente, no status negativus, a valorizar o 

                                            
204  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário. Uma 

proposta de compreensão. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 30-47. 
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“homem-singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que 

compõe a chamada sociedade civil” 
205

. 

A segunda geração (ou dimensão) é destinada a assegurar, predominantemente, direi-

tos prestacionais em favor do indivíduo e a cargo do Estado — igualdade material, educação, 

saúde, moradia, lazer, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assis-

tência aos desamparados —, mas também abrange liberdades sociais (liberdade de sindicali-

zação, greve) e direitos trabalhistas (férias, repouso semanal remunerado, salário mínimo, 

limitação da jornada de trabalho etc.) 
206

. 

Fundam, pois, a concepção política do Estado Social e é composta pelos direitos de 

igualdade. As normas de direito fundamental dirigem-se contra o Estado e a este vinculam, 

em sua função promocional, e tutelam direitos individuais 
207

, cujo pioneirismo é reconhecido 

primordialmente à Constituição do México de 1917 e, sobretudo, à de Weimar (1919) 
208

, que 

influenciariam a Constituição brasileira de 1934, a despeito de importantes antecedentes his-

tóricos 
209

. 

A partir do Século XX, principalmente no pós-guerra, o Direito Constitucional sofre 

uma profunda releitura, passando-se a discutir temas como o dirigismo comunitário, que seria 

o curso natural do dirigismo estatal, o constitucionalismo globalizado 
210

. Surgem novos direi-

tos (terceira geração ou dimensão), destacando-se os direitos à paz, à autodeterminação dos 

povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e à qualidade de vida, o direito à conservação e 

utilização do patrimônio histórico e cultural, e o direito à comunicação. A titularidade é atri-

buída ao gênero humano, “num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 

em termos de existencialidade concreta” 
211

. 

                                            
205  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 564. 

206  SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolfgang et all. Curso de 

direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 274. 

207  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário. Uma 
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208  BONAVIDES, Paulo, op. cit., p. 564. 

209  São reconhecidos como antecedentes históricos, previsões normativas que, de forma embrionária e isolada, 

instituíram direitos fundamentais de segunda geração nas Constituições francesas de 1793 e 1848, na Consti-
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Ingo Wolfgang, op. cit., p. 273. 

210  TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 37. 

211  BONAVIDES, Paulo, op. cit., p. 569. 
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A terceira geração é formada pelos direitos de fraternidade ou solidariedade, cujo mo-

delo de Estado apresenta uma estrutura complexa, simultaneamente omissiva e promocional. 

As normas de direitos fundamentais vinculam tanto o Estado quanto as pessoas e tutelam os 

direitos transindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos) 
212

. 

As três gerações ou dimensões, intimamente relacionadas aos princípios da Revolução 

Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), são admitidas amplamente pelos constituciona-

listas da atualidade, no Brasil e no exterior, com sutis variações. As maiores divergências tal-

vez digam respeito à possibilidade do advento de novas gerações. Existem várias ensaios e 

formulações teóricas que fazem referências a novas gerações 
213

. 

A quarta geração, segundo Bonavides, é composta pelos direitos à democracia, à in-

formação e ao pluralismo, dos quais “depende a concretização da sociedade aberta do futuro, 

em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano 

de todas as relações de convivência”. Uma democracia, nas palavras de Paulo Bonavides, 

necessariamente direta, uma vez que os avanços da tecnologia de comunicação já permitem 

instituí-la e sustentá-la legitimamente, legitimidade esta a pressupor informação adequada e 

aberturas pluralistas, livre das contaminações da mídia manipuladora, bem como do “herme-

tismo da exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder” 
214

. 

Trata-se a democracia do “princípio contemporâneo mediante o qual se confere legitimidade a 

todas as formas possíveis de convivência; poder-se-ia dizer o único legitimante da cidadania e 

da internacionalidade” 
215

.  

A democracia é princípio, e os princípios têm a sua normatividade, tanto conceitual 

como positivamente, já definida e reconhecida em algumas ordens constitucionais. 

Transformado num direito fundamental, o mais fundamental dos direitos políticos, 

direito, tornamos a repetir, de quarta geração, para assinalar o teor de normatividade 

de sua aplicação compulsiva, a democracia já não é unicamente o direito natural das 

declarações universais, políticas e filosóficas, dos séculos revolucionários, mas o di-

reito positivo das Constituições e dos tratados, de observância necessária, por conse-

guinte, tanto na vida interna como externa dos Estados 216. 

                                            
212  SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional ao sistema unitário. Uma 

proposta de compreensão. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. pp. 55-60. 

213  Apesar de Paulo Bonavides ser um dos principais expoentes a tratar dos direitos de quarta (direito à demo-

cracia) e até de quinta geração (direito à paz), na doutrina encontram-se outros autores a advogar a mesma te-

se, contudo, com distinto conteúdo. É o caso, por exemplo, de Artur Cortez Bonifácio, para quem a quarta 

geração compreende os direitos alinhados à bioética e à engenharia genética, enquanto a quinta geração, 

aqueles (direitos) advindos da realidade virtual. Cf. BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia 
constitucional. São Paulo: Método, 2004.p. 49. 

214
  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 571. 

215  BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 476. 

216  BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 477. 
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De princípio filosófico nas revoluções converter-se-ia em jurídico em elaborações pa-

cíficas de Estado a reger as relações deste com os cidadãos, bem como as relações mútuas dos 

Estados-Nação. Uma democracia concebida, substantiva e valorativamente, reverbera Bona-

vides, “erigida em princípio cardeal inspirador de toda a organização participativa da cidada-

nia, com liberdade, consenso e pluralismo” 217. E as bases desta democracia encontram-se dis-

postas por toda a Constituição de 1988.  

A democracia situa-se no ápice de uma infraestrutura fundada nos direitos de primeira, 

segunda e terceira gerações. Constitui o último estágio da globalização política, radicada na 

teoria dos direitos fundamentais e situada no seio da sociedade e do Estado repolitizados, na 

democracia globalizada, cuja constante axiológica é a cidadania. Aliás, os direitos de quarta 

geração “compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão-

somente com eles será legítima e possível a globalização política” 
218

. 

Destarte, uma vez que a cidadania encontra fundamento no princípio democrático, 

bem assim caracterizando-se a democracia como um direito fundamental de quarta geração, 

tendo-se em vista, ainda, a condicionalidade mútua entre democracia e cidadania, como tam-

bém a natureza do Estado brasileiro (Estado Constitucional Democrático de Direito), é válida 

a classificação da cidadania como direito fundamental de quarta geração. 

A cidadania é condição de possibilidade da democracia. Não há democracia sem cida-

dania. Por isso mesmo, acolhido o pensamento de Paulo Bonavides 
219

, classifica-se a cidada-

nia como direito fundamental de quarta geração, dada a imbricação e implicação recíproca, de 

mútua condicionalidade, existente entre democracia e cidadania. É um autêntico direito fun-

damental de quarta geração, a possuir elementos, posições e situações jurídicas de todas as 

demais gerações. 

 

4.2.3 Tipo normativo do direito fundamental à cidadania: titularidade, destinatário, 

âmbitos de vida e de proteção 

 

                                            
217  BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 477. 

218  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 572. 

219  Cf., em especial, BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 560-578. 
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O tipo normativo de um direito fundamental é composto pela titularidade (área de pro-

teção subjetiva) e pelos âmbitos de vida e de proteção (área de proteção objetiva). A termino-

logia, contudo, é equívoca e esclarecimentos se fazem necessários. 

A titularidade configura o nexo de pertencimento entre dado direito e determinada 

pessoa ou grupo de pessoas. Compõem a titularidade (ou área de proteção subjetiva) o titular 

e destinatário. No entanto, é comum encontrar indistinções entre o titular e o destinatário 220. 

Aliás, chega a ser usual a sinonímia titular e destinatário 221. Contudo, titular é o sujeito ativo, 

o detentor do direito (indivíduo ou grupo constitucionalmente protegido), enquanto o sujeito 

passivo é o destinatário do dever de respeitar o direito fundamental 222. No caso da cidadania, 

o titular é o cidadão e o destinatário o Estado. E essa relação, como dito, enfeixa um comple-

xo de posições jurídicas ativas e passivas. 

A equivocidade terminológica é amplificada no que diz respeito à área de proteção ob-

jetiva. O próprio Canotilho faz menção aos domínios existenciais sendo designados de várias 

formas: âmbito de proteção (Schutzbereich), domínio normativo (Normbereich), pressupostos 

de fato dos direitos fundamentais (Grundrechtstatestände). E deixa clara a preferência por 

âmbito normativo para designar os recortes das realidades da vida que preenchem o conteúdo 

juridicamente garantido 223. Nesse ínterim, na visão de Canotilho, o âmbito de proteção con-

siste no domínio da realidade protegido pela norma de direito fundamental. Do âmbito de pro-

teção distingue-se o conteúdo juridicamente garantido (âmbito normativo), este mais restrito 

do que aquele. Tomando-se o exemplo do direito de reunião (CRFB, art. 5º, XVI), do âmbito 

de proteção reunião, protegem-se somente as reuniões pacíficas, sem armas, em locais aber-

tos, que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Assim, não 

                                            
220  Não apenas de imprecisões terminológicas padece a titularidade. Em verdade, são inúmeros os problemas 

concretos, conforme SARLET, Ingo Wolfgang. O sistema constitucional brasileiro. In: SARLET, Ingo Wolf-

gang et all. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: RT, 2013. pp. 314-59. Tais problemas inspira-

ram trabalhos monográficos, por exemplo: NUNES, Anelise Coelho. A titularidade dos direitos fundamen-
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são todas as reuniões que merecem tutela constitucional. Ou seja, situar-se na área da realida-

de social não implica, lógica e necessariamente, uma proteção 224. 

Essa estrutura aproxima-se, em termos, daqueles focos principais da norma jurídica 

enunciados por Müller: o programa da norma e a área da norma. Parte-se do pressuposto de 

que a norma jurídica é mais do que o seu teor literal. Enquanto o programa da norma indica os 

espaços de ação metodicamente domináveis, a área da norma é a estrutura básica do segmento 

da realidade social, sempre identificada empiricamente 225. Nada obstante, esses conceitos 

integram a teoria e a metódica estruturante formuladas por Müller, ao passo que o âmbito de 

proteção e o âmbito normativo, na exposição de Canotilho, dizem respeito apenas ao tipo 

normativo de direito fundamental. 

Na dogmática alemã dos direitos fundamentais âmbito de proteção e âmbito normativo 

são tidos como sinônimos, divergentemente da formulação de Canotilho. Designam, pois, a 

área da vida, relação ou conjunto de relações sociais detentoras de especial proteção das nor-

mas de direito fundamental, diferentemente do âmbito de regulação, mais abrangente e em 

relação de continência com aquele (âmbito de proteção) que se identifica com o âmbito de 

vida. 

Este é o domínio da vida protegido pelos direitos fundamentais, o âmbito de prote-

ção dos direitos fundamentais. Por vezes, também se lhe chama âmbito normativo 

do direito fundamental, isto é, o domínio que a norma jurídico-fundamental recorta 

da realidade como objeto de proteção. Quando falamos em âmbito de regulação, 

tem-se em vista não o âmbito de proteção, mas o domínio da vida a que se aplica o 

direito fundamental e em que só ele vem determinar o âmbito de proteção 226. 

Compõe-se o âmbito de vida (âmbito de regulação ou área de regulamentação) de dois 

elementos: a descrição da situação ou relação fática, de cunho físico ou social, e a indicação 

de uma decisão do constituinte relativamente a esta situação, cujo destinatário principal da 

norma de dever ser é o próprio Estado. Já o âmbito de proteção (área ou núcleo de proteção) é 

o resultado da subtração da área de regulamentação dos casos e situações protegidos constitu-

cionalmente. A Constituição estabelece a área de regulamentação, ou seja, a delimitação da 

situação contextual ou relação de fato que será objeto de uma decisão estatal, mas também 

especifica a decisão de proteger dado direito fundamental somente sob determinados aspectos 
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ou condições. A Constituição além de enunciar a proteção às comunicações delimita as hipó-

teses nas quais uma comunicação não se encontra constitucionalmente amparada. Estão, por-

tanto, excluídas da tutela constitucional 
227

. 

Mas podem coincidir as áreas de regulamentação e de proteção. Isso se dá sempre que 

houver equivalência entre os dois círculos que representam tais áreas, ou seja, se o constituin-

te não excluir do recorte da realidade social sobre o qual incide a norma nenhuma conduta ou 

situação. Se o fizer, com o recurso, por exemplo, a expressões como “salvo se”, “a não ser 

que”, “sendo vedado”, o objetivo será o de restringir a área de proteção, ao excluir os casos 

descritos por estas locuções, de modo que algumas condutas abrangidas pela área de regula-

mentação permanecerão sem proteção constitucional. Numa situação de conflito, esta distin-

ção será fundamental, porque será necessário demonstrar não somente a existência de regula-

mentação constitucional de um direito, mas, sobretudo, os exatos limites da área de proteção 

do direito para saber se o respectivo titular está também garantido constitucionalmente 
228

. 

Especificamente em relação à cidadania, constata-se que a área de regulamentação é 

mais abrangente do que a área de proteção. A Constituição da República de 1988, aliás, é ge-

nérica ao tratar da cidadania. Uma simples e breve referência à cidadania como fundamento, 

além de previsões esparsas de participação democrática. De todo modo, é possível afirmar que 

as duas dimensões constitutivas da cidadania — a interna ou intrínseca, que diz respeito a um 

atributo do ser humano, a saber, a capacidade de fazer-se sujeito, de se conduzir autônoma e 

conscientemente, de forma crítica; a externa ou extrínseca, corresponde à participação demo-

crática nos processos decisórios — formam o âmbito de proteção do direito fundamental à 

cidadania.  

A democracia participativa instituída pela Constituição de 1988 exige que o Estado 

adote uma infraestrutura e crie instituições públicas pautadas no pluralismo, com amplo aces-

so à informação e abertura à cidadania. Isso implica na adoção de meios e instrumentos que 

privilegiem o diálogo entre os atores sociais que deve existir no curso dos processos decisó-

rios, como exigência fundamental para sua legitimidade. À evidência, essa tarefa, essa ação só 

é possível entre sujeitos capazes de fazer história própria e coletivamente organizada, sujeitos 

que tenham condições plenas de perceber-se como seres humanos — e, como tal, individual-
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mente merecedores de especial dignidade, pela simples circunstância de serem humanos — e 

como cidadãos, a integrar uma comunidade política, uma sociedade em cujos destinos têm o 

direito-faculdade e, por vezes, o direito-dever de participar e influir, de contribuir efetivamen-

te com as decisões do Estado e das instituições públicas e, em alguns casos, de instituições 

privadas que exerçam atividades de interesse público. 

O exame da conformidade constitucional, todavia, não se realiza puramente em abstra-

to. É necessário que o titular tenha ao menos tentado exercer o direito fundamental para que 

possa sofrer uma limitação. E mesmo se a análise não se pautar numa situação real, o estudo 

abstrato de uma medida normativa deve se pautar na verificação da potencialidade invasiva da 

medida, ou seja, se esta é apta a violar direitos fundamentais, o que pressupõe a verificar suas 

formas de exercício, efetivas ou potenciais, sempre tendo-se em mente que um direito pode 

ser exercido de forma positiva ou negativa, isto é, mediante ação ou abstenção de seu titular. 

Quando a área de proteção de um direito fundamental é invadida é que surgem os problemas 

jurídicos. E por intervenção deve-se entender qualquer ação ou omissão do Estado que impos-

sibilite, total ou parcialmente, a prática de um comportamento correspondente à área de prote-

ção de um direito fundamental. Este conceito é mais abrangente que o clássico, segundo o 

qual a intervenção deveria reunir quatro requisitos: (a) ser final, intencional e não representar 

consequência colateral indesejada pelo Estado; (b) derivar diretamente de uma ação estatal; 

(c) configurar um ato jurídico e não ter um efeito meramente fático; (d) ser imperativa, hábil a 

ser imposta, quando e se necessário, pelo aparelho do Estado 
229

. 

As intervenções estatais podem ser permitidas ou não permitidas, a depender da justi-

ficação constitucional da intervenção na área de proteção de direito fundamental. Será permi-

tida uma intervenção em quatro hipóteses: (a) se o comportamento não se situar na área de 

proteção do respectivo direito; (b) se representar a concretização de um limite constitucional 

derivado do direito constitucional de colisão; (c) quando a Constituição, mediante reserva 

legal, permite que a lei infraconstitucional restrinja o direito fundamental; (d) quando houver 

colisão entre dois direitos fundamentais ou um direito fundamental de um indivíduo e um 

princípio de interesse geral no momento da aplicação de normas do direito infraconstitucional. 

Observando-se os quatro casos, verifica-se que a primeira hipótese não chega a configurar 

uma intervenção no sentido técnico jurídico, visto que apenas a área de regulamentação é 
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atingida. Já a segunda e a terceira hipóteses qualificam-se como legislativas, ao passo que a 

última pode ser considerada administrativa ou jurisdicional 
230

. 

São proibidas e, portanto, violadoras de direitos fundamentais as intervenções estatais 

que não encontrem qualquer justificativa constitucional. Para tanto, será preciso examinar, 

minuciosamente, as normas garantidoras do direito em questão, a situação real e os interesses 

em jogo, bem como as condições de atuação das autoridades do Estado. 

Encontrando-se em jogo a cidadania, deve-se verificar se é possível, razoável e ade-

quada a participação direta do cidadão no processo decisório. Em caso negativo, não haverá 

intervenção. Em caso positivo, será preciso saber se intervenção é admitida constitucional-

mente. Será legítima a intervenção no âmbito de proteção do direito à cidadania quando: a) a 

participação direta for impraticável; b) embora praticável, o exercício da cidadania compro-

meta ou atinja outro direito fundamental, de modo a esvaziar o núcleo de proteção deste; c) 

mesmo que praticável, a participação direta deva ocorrer em momento específico, por funda-

das razões práticas. 

Tais hipóteses contemplam apenas a dimensão extrínseca da cidadania, sua face mais 

evidente. Todavia, em se considerando que as dimensões intrínseca e extrínseca da cidadania 

são incindíveis, e que entre essas se estabelecem nexos valorativos de mútua implicação, já 

que o cidadão é uma pessoa formal e materialmente qualificada, apta a construir história pró-

pria e coletivamente organizada, com importantes conexões com outros direitos fundamentais, 

alguns dos quais pressupostos (liberdade e educação, por exemplo), a intervenção estatal não 

esgota os problemas relacionados à efetividade do direito fundamental à cidadania. Ora, a 

ausência de políticas públicas adequadas e a ineficácia dos direitos sociais podem afetar dire-

tamente a cidadania. Como cobrar participação e habilidade ao diálogo democrático constru-

tivo de uma pessoa que não teve seus direitos básicos à moradia, ao pleno emprego e à segu-

rança alimentar assegurados? De alguém a quem não fora garantida, a tempo e modo, educa-

ção de qualidade?  

Portanto, os graus de eficácia do direito fundamental à cidadania são, portanto, especi-

almente condicionados pelos direitos prestacionais, principalmente os direitos sociais. Isso 

não quer dizer, contudo, que a cidadania plena não possa ser atingida por uma pessoa a quem 

o Estado não tenha garantido os direitos sociais básicos. No entanto, apenas excepcionalmente 
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um indivíduo que não teve acesso à educação, à moradia, ao pleno emprego e à segurança 

alimentar consegue ultrapassar as etapas da cidadania tutelada à cidadania emancipada. Por 

isso mesmo, o estudo crítico da cidadania, apresenta-se como um dos pontos fundamentais do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, enquanto fenômeno imanente a este, motivo 

pelo qual não pode ser relegada a um plano secundário, mas sim assumir a centralidade que 

lhe é reservada pela Constituição da República. 
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5 IMPLICAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS DA ATRIBUIÇÃO DO CARÁTER DE DI-

REITO FUNDAMENTAL À CIDADANIA  

 

A história reposicionou o ser humano ao centro da arena política e a este voltou os 

olhares das ciências e da filosofia, com maior ênfase. Não por acaso o segundo Pós-Guerra foi 

marcado pela renovação construtiva dos direitos humanos e as relações políticas foram requa-

lificadas. A dignidade da pessoa humana revigorou a teoria do Estado e as relações do Estado 

com os indivíduos. Daí a já tratada correlação entre cidadania e dignidade da pessoa humana: 

assegurar o exercício da cidadania significa respeitar a pessoa como indivíduo singular e torna 

possível ao sujeito zelar para que o Estado seja um meio que sirva às pessoas individuais e 

assegure e promova a dignidade, pois quando a pessoa tenha de ser sujeito de imposições es-

tatais que afetem o seu direito de autodeterminação, a dignidade da pessoa humana exige que 

em tais circunstâncias seja dada ao indivíduo a possibilidade de participar em condições de 

liberdade e igualdade na formação da vontade democrática.  

Nesse contexto, a cidadania aparece como um corolário da dignidade da pessoa huma-

na e vai além. Como dito, esta é mais uma interação entre dignidade da pessoa humana e ci-

dadania, porque, aquela exige que as imposições que afetem a sua liberdade de autodetermi-

nação não sejam inigualitárias, arbitrárias, excessivas, desproporcionais ou desarrazoadas, e, 

ainda, que não seja afetado ou esvaziado um núcleo mínimo de possibilidades de levar uma 

vida digna em condições de liberdade e de autoconformação que vêm implicadas na necessá-

ria consideração do indivíduo como sujeito 
231

.  

Tudo isso está a exigir um processo decisório, conformado pela cidadania, que alcança 

todo o processo de desenvolvimento das imposições estatais admissíveis, em qualquer dos 

poderes, a assegurar a pessoa como o sujeito, o titular do direito e o ponto de referência obje-

tivado da relação jurídica 
232

. Assim, a cidadania representa um acréscimo substancial e salu-

tar à dignidade da pessoa humana, visto que o cidadão emancipado é uma pessoa formal e 

materialmente qualificada, apta a construir história própria e coletivamente organizada, a par-

ticipar efetivamente dos processos decisórios.  
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Esse é um traço marcante de uma necessária e benfazeja repolitização dos espaços 

democráticos e atribuição de substância, de conteúdo material à participação (critério para 

aferir a qualidade da participação). Essa requalificação, essa revitalização de todos os espaços 

democráticos espraia-se pelo sistema constitucional por inteiro e fornece as bases para novas 

interpretações-aplicações-concretizações do texto constitucional e novas conformações dos 

atores, organismos e movimentos sociais, demonstrada a fundamentalidade do direito à cida-

dania, que se consubstancia no atributo pessoal, na faculdade e, sobretudo, capacidade de par-

ticipar e influir nos atos de Poder e atuar nos espaços democráticos.  

O ser digno é o humano que se compreende como ser no mundo e atua no mundo hu-

mano. É preciso ter em mente, como bem acentua Hannah Arendt, que “No homem, a alteri-

dade, que tem em comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o 

que vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres 

singulares” 
233

. Através do discurso e da ação os seres humanos podem se distinguir, pois “a 

ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, 

não como meros objetos físicos, mas enquanto homens”, para arrematar: 

Esta manifestação, em contraposição à mera existência corpórea, depende da inicia-

tiva, mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem 

deixar de ser humano. Isso não ocorre com nenhuma outra atividade da vita activa. 

Os homens podem perfeitamente viver sem trabalhar, obrigando outros a trabalhar 

para eles; e podem muito bem decidir simplesmente usar e fruir do mundo das coisas 

sem lhe acrescentar um só objeto útil; a vida de um explorador ou senhor de escra-
vos ou a vida de um parasita pode ser injusta, mas nem por isto deixa de ser humana. 

Por outro lado, a vida sem discurso e sem ação — único modo de vida em que há 

sincera renúncia de toda vaidade e aparência na acepção bíblica da palavra — está 

literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma vida humana, uma vez que não é 

vivida entre os homens 234. 

É somente com palavras e atos que o ser se torna humano e se insere no mundo huma-

no, como um verdadeiro segundo nascer. Isso não é imposto como o labor, nem pela utilidade, 

como o trabalho. Se a ação “corresponde ao fato do nascimento, se é a efetivação da condição 

humana da natalidade, o discurso corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condi-

ção humana da pluralidade, isto é, do viver como ser distinto e singular entre iguais”. São, 

pois, o discurso e a ação verdadeiramente livres intangíveis pela mera garantia formal das 

liberdades. É preciso também requalificá-las. E a cidadania exerce exatamente essa função de 

garantir esses aspectos da dignidade da pessoa humana, dos seres singular e paradoxalmente 

plurais. Sem o discurso, a ação seria subtraída tanto do seu caráter revelador quanto do seu 
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sujeito. E em lugar de “homens que agem” ter-se-ia “robôs mecânicos a realizar coisas que 

seriam humanamente incompreensíveis. Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não 

haveria ator; e o ator, o agente do ato, só é possível ser for, ao mesmo tempo, autor das pala-

vras”, visto que a ação é humanamente revelada pela palavra. Conquanto “o ato possa ser per-

cebido em sua manifestação física bruta, sem acompanhamento verbal, só se torna relevante 

através da palavra falada na qual o autor se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer” 

235
. E são o discurso e a ação as condições de possibilidade da própria cidadania, que só por 

eles se realiza. E a cidadania é um aspecto intrinsecamente humano da pessoa em si, mas 

também ambientada no Estado Constitucional Democrático de Direito. É a cidadania que dig-

nifica a pessoa. 

Além desse aspecto intrínseco, substancial, o direito fundamental à cidadania, já se 

demonstrou, encontra fundamento no princípio democrático ou Estado Constitucional Demo-

crático de Direito, insculpido na Constituição da República e também no regime jurídico de 

participação, em uma interpretação constitucional coerente e integral, ampara a presente as-

sertiva. Trata-se da articulação do referido art. 1º, caput, inciso II e parágrafo único, sobretudo 

com os arts. 3º, caput e incisos; 5º, caput, incisos e parágrafos; 6º; 7º, incisos IV, VII, XI, 

XIII; 8º a 17; 18, § 4º; 37, caput e incisos; 60; 62, § 1º, inciso I, alínea “a”; 70; 74, § 2º, dentre 

outros, todos da Constituição Republicana de 1988. Dentre esses, para além do art. 1º, caput, 

inciso II e parágrafo único, despertam especial interesse merecem ser ressaltados os comandos 

normativos dispostos no art. 5º, §§ 1º e 2º, posto que é certo que o direito fundamental à cida-

dania não está expresso no art. 5º. Isso não implica, entretanto, uma conclusão logicamente 

necessária no sentido de que não pode ser qualificada como um direito fundamental.  

A Constituição é incisiva ao firmar que os direitos e garantias expressos não excluem 

quaisquer outros que decorram do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ora, a cidadania, como 

dito, é uma derivação do Estado Constitucional Democrático de Direito. Decorre esse direito 

tanto do regime democrático, quanto da disposição expressa no inciso II, do art. 1º multirrefe-

rido, e das articulações com o regime jurídico de participação.  

Demais disso, não carece um direito fundamental, necessariamente, de concretização 

por meio de lei, já que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm apli-

cação imediata. Ainda que se exigisse, mesmo assim a ordem jurídica brasileira apresenta um 
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conjunto normativo a instituir um regime jurídico participativo, que será abordado a seguir. 

Obtém-se, então, um todo coerente, integral e harmônico, que ampara a construção teórica de 

cidadania ora defendida. Uma cidadania emancipada caracterizada como um direito funda-

mental de quarta geração. 

 

5.1 O DIREITO À CIDADANIA E O REGIME JURÍDICO DE PARTICIPAÇÃO NA RE-

PÚBLICA FEDERATIVA BRASILEIRA 

 

O ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de um abrangente regime jurídico de par-

ticipação. É este tão amplo que permite afirmar, a despeito dos problemas de efetividade e das 

vicissitudes que ostenta, sobretudo a pobreza política 
236

, que o Brasil, do ponto de vista da 

organização do Estado e dos institutos e organismos de participação, apresenta um modelo de 

democracia participativa e não representativa. Basta observar que até mesmo os poderes do 

Estado, via de regra, estão singularmente abertos à participação, em todas as esferas. Trata-se 

do regime jurídico de participação, que se constitui de um conjunto de direitos, garantias e 

deveres postos à coletividade, atribuídos ao cidadão com vistas a realizar o ideal democrático, 

e tornar efetivo o poder de participar democraticamente das instâncias sociais, bem como in-

fluir no e fiscalizar o Estado (lato sensu), como, por exemplo, a previsão do direito a um meio 

ambiente equilibrado e o respectivo dever da coletividade de defendê-lo (art. 225), podendo-

se igualmente mencionar o princípio da publicidade, o voto, o plebiscito, o referendo, a inicia-

tiva popular, o direito de petição, a ação popular e o processo. Permite-se, desse modo, a in-

fluência decisiva do povo na vida da Sociedade Política, orientando seus rumos, afinal, peran-

te o ordenamento constitucional vigente, o povo é o ente soberano do Estado, como se infere 

do dispositivo inserto no parágrafo único do art. 1º: “Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Com efeito, ao contrário do que se costuma divulgar, a democracia brasileira não é 

meramente representativa. É, isso sim, claramente participativa, calcada no direito fundamen-

tal à cidadania, que garante a participação direta e efetiva, procedimental e materialmente, nas 

três funções primaciais do Estado — Executivo, Legislativo e Judiciário —, tanto na arena 

político partidária, como fora dela, em toda e qualquer situação que resulte no exercício de 
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atos de poder por meio de decisões. Exigência natural do regime democrático, mas também 

decorrência da normatividade do princípio do devido processo legal, que constitui o conjunto 

de normas de proteção do indivíduo frente ao Estado, que somente poderá interferir na esfera 

de direitos de uma pessoa por meio de um processo justo, a garantir a obediência não apenas à 

forma do procedimento, mas também a participação significativa e satisfatória do indivíduo 

na tomada da decisão que o afeta (devido processo legal formal), decisão esta que deve ser 

razoável e constitucionalmente adequada (devido processo legal substancial). O devido pro-

cesso legal procedimental deve garantir ao cidadão uma proteção não apenas processual-

formal, mas processual-constitucional, de modo a promover a efetividade do processo. Em 

cada caso, é necessário que o Estado-Juiz zele e torne efetivo um contraditório equilibrado, e 

não somente que assegure às partes o direito à prova e às atividades instrutórias em geral 
237

. 

Sob este aspecto, o devido processo legal deve calcar-se não apenas na obediência à forma do 

procedimento, mas também na participação significativa e satisfatória do indivíduo na tomada 

da decisão que o afeta. 

Por outro lado, a aplicação do devido processo legal é uma forma direta de repelir a 

onipotência e a arbitrariedade. Não serve, única e exclusivamente, como garantia processual 

do cidadão, visto que, na acepção “substantiva” ou substancial, essa cláusula atua como ines-

gotável manancial de inspiração à criatividade hermenêutica. Mas não de forma ilimitada. E 

aqui aparece um dos problemas mais complexos da teoria do direito: a interpretação. Excede, 

todavia, os limites propostos ao presente trabalho o enfrentamento do tema. Contudo, é neces-

sário consignar que o intérprete-aplicador, como Autoridade do Estado, deve sempre buscar 

uma resposta que deve ser confirmada na Constituição, explicitando os motivos de sua com-

preensão, “oferecendo uma justificação (fundamentação) de sua interpretação, na perspectiva 

de demonstrar como a interpretação oferecida por ele é a melhor para aquele caso” 
238

, mais 

adequada à Constituição, tanto no âmbito do processo judicial, quanto nos procedimentos 

administrativos e, também, no processo legislativo, pois todas as decisões precisam ser razoá-

veis e adequadas. 

Do mesmo modo que o devido processo legal fornece a base unificadora e conforma-

dora das garantias processuais, a cidadania é o princípio-mor da participação democrática, 
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seja no processo, seja nas demais atividades administrativas do Estado, ou, ainda, em institui-

ções públicas e privadas que exerçam funções e atividades de interesse público. Aliás, a cida-

dania injeta nas dimensões formal e material do devido processo legal um novo conteúdo, na 

medida em que se erige como o critério aferidor da qualidade da participação. 

A seguir, os modos e meios de exercício da cidadania são sintetizados, com o fim de 

fornecer um panorama geral das possíveis relações que podem se estabelecer entre o cidadão, 

o Estado e a Sociedade, nos seios das quais se ambienta o direito fundamental à cidadania. E é 

exatamente aí onde surte os seus efeitos. 

 

5.1.1 Abertura ao exercício da cidadania no âmbito do Executivo 

 

O Executivo abre-se ao exercício da cidadania por meio da participação, que se efetiva 

de duas formas: a primeira, como garantia de fiscalização e controle dos atos administrativos 

pelos cidadãos; a segunda, como emanação do direito fundamental à cidadania e sua especial 

relação com o devido processo legal, na participação por meio do exercício do contraditório e 

da ampla defesa. 

No primeiro caso, é central o papel exercido pelo princípio da publicidade, norma esta 

a estabelecer o dever transparência na prática dos atos administrativos e, em regra, nas ativi-

dades do Estado-Administração, sendo admitido apenas excepcionalmente o sigilo. Ora, como 

bem ressalta Bandeira de Mello, no âmbito de um Estado Constitucional Democrático de Di-

reito não pode haver “ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e 

muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida” 
239

. As-

sim, os atos estatais são públicos e sujeitam-se à fiscalização popular, sempre que se tratar de 

assuntos que a todos interessam ou afetem individualmente um cidadão. 

A publicidade dos atos administrativos vem sendo concretizada de forma cada vez 

mais ampla. Exemplo disso é a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela 

Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu regras e prazos todos os 

Entes da Federação (União, Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal) para: a) libera-

ção ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 

                                            
239  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008.p. 114. 



108 

público; b) adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a 

padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e que permitam 

amplo acesso a qualquer pessoa física ou jurídica a informações referentes a: (i) quanto à des-

pesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no 

momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número 

do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurí-

dica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; 

(ii) quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 

inclusive referente a recursos extraordinários (LC-101/2000, art. 48-A). 

Foram instituídos instrumentos de transparência da gestão fiscal e fixada a regra da 

obrigatoriedade de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Tais 

instrumentos são os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos (LC-101/2000, art. 

48). 

Para assegurar a transparência da gestão fiscal foi estabelecido que, durante os proces-

sos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, deve-

se promover o incentivo à participação popular e realizar audiências públicas. Além disso, a 

execução orçamentária e financeira deve ser de pleno conhecimento e possibilitado o acom-

panhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas, em meios eletrô-

nicos de acesso público (LC-101/2000, art. 48, parágrafo único). 

Registre-se que, segundo prevê o art. 73-C, da LC-101/2000, alterada pela LC-

131/2009, “O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das de-

terminações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o 

ente à sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23”, ou seja, enquanto o Ente Federado não 

cumprir suas obrigações não poderá receber transferências voluntárias, sem prejuízo de even-

tual responsabilização nos âmbitos administrativo, civil e criminal, conforme o caso. 

Na prática, as dificuldades verificadas são muitas, principalmente nas cidades mais 

distantes das regiões metropolitanas e capitais do Estado. Tais empecilhos verificam-se desde 

a má qualidade da conexão de Internet, geralmente com velocidades que desestimulam o 

acesso aos dados, passando pela ausência de qualificação dos profissionais, sobretudo de Mu-

nicípios do interior, até chegar à falta de vontade política e o sério déficit educacional. Isso 

tem exigido um trabalho incessante de organizações não governamentais, do Ministério Pú-
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blico e dos órgãos de controle, como os tribunais de contas dos estados e o Tribunal de Contas 

da União, seja na promoção do diálogo e orientação, seja na fiscalização da adequação dos 

chamados portais da transparência. 

Por outro lado, o sufrágio universal, qualificado como o direito de votar atribuído à 

generalidade dos cidadãos, é, ao lado do voto direto e secreto, forma de exercício da soberania 

popular (CRFB, art. 1º, parágrafo único), mediante eleições periódicas, mas também por meio 

de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Neste caso, a garantia é de participação indireta, 

na qualidade de escolha de representantes.  

Em tese, não há um acréscimo ou uma vantagem adicional, ou efeito singular da cida-

dania. Todavia, a cidadania emancipada, a tornar-se uma característica global do Brasil, suge-

re que o efeito de seu exercício proporcione uma substancial melhora no quadro dos represen-

tantes eleitos, já que cidadãos politizados, capazes de construir história própria e coletivamen-

te organizada, à obviedade, possuem melhores condições analíticas e de decisão, embora se 

reconheça que não é possível demonstrar, logicamente, uma relação de causa e efeito, pois é 

apenas mais factível, mais provável que um cidadão emancipado decida melhor do que um 

assistido ou tutelado. 

 

5.1.2 Abertura ao exercício da cidadania no âmbito do Legislativo 

 

O Poder Legislativo, além de admitir a participação nos contextos do devido processo 

legal, também se submete à fiscalização e controle, como também às regras de transparência 

fiscal instituídas pela LC-101/2000, sem olvidar que os seus membros (vereadores, deputados 

estaduais, deputados federais e senadores) são escolhidos em eleições periódicos pelo sufrágio 

universal. Além disso, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo garantem o diálogo e a 

participação democrática dos cidadãos na atividade legislativa. 

A iniciativa popular é o instrumento através do qual é possível aos cidadãos apresen-

tar projetos de lei ao legislativo. É através da iniciativa popular que “se admite que o povo 

apresente projetos de lei ao legislativo, desde que subscritos por números razoáveis de eleito-

res, acolhida no art. 14, III, e regulada no art. 61, § 2º” 
240

. O plebiscito consiste numa consul-

ta popular prévia, com vistas a uma tomada de decisão político-institucional. O referendo, 
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conquanto também se constitua numa consulta popular, realiza-se posteriormente, com o in-

tuito de ratificar a aprovação de projeto de lei ou de Emenda à Constituição. Assim, os proje-

tos de lei aprovados pelo legislativo submetem-se à vontade popular, atendidos os critérios 

normativos, o que condiciona a aprovação do projeto à votação favorável do eleitorado.  

Comparativamente, o plebiscito é uma espécie de consulta popular. Embora semelhan-

te ao referendo, deste difere porque visa a “decidir previamente uma questão política ou insti-

tucional, antes de sua formulação legislativa”, enquanto o referendo “versa sobre aprovação 

de textos de projeto de lei ou de emenda constitucional, já aprovados”. Portanto, o referendo 

ou ratifica ou rejeita o projeto aprovado, ao passo que o plebiscito autoriza a formulação da 

medida requerida 
241

. 

No âmbito do Legislativo, tal qual ocorre no Executivo, não há propriamente um 

acréscimo ou uma vantagem adicional, ou efeito singular da cidadania. O seu efeito adviria, 

também pelos mesmos motivos, da substancial melhora proporcionada pelo exercício crítico 

da cidadania emancipada no quadro dos representantes eleitos. 

 

5.1.3 Abertura ao exercício da cidadania no âmbito judicial 

 

Ao lado das formas de exercício da soberania popular figuram as garantias processuais 

do direito de petição, da ação popular e do contraditório. 

O direito de petição aos Poderes Públicos (e não somente ao Judiciário) é assegurado a 

todos, independentemente do pagamento de taxas, pelo inciso XXXIV do art. 5º da Constitui-

ção, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se do direito de titu-

laridade individual de “invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma questão ou uma 

situação” 
242

, tanto para noticiar uma lesão concreta e requerer providência, quanto para pro-

por e pleitear uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade 
243

. 

A ação popular integra esse regime jurídico a partir do momento em que se concede 

ao cidadão a possibilidade concreta de cidadão atuar no sentido de anular atos administrati-

vos. É um meio constitucional à disposição da cidadania “para obter a invalidação de atos ou 
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contratos administrativos — ou a estes equiparados — ilegais e lesivos do patrimônio federal, 

estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subven-

cionadas com dinheiros públicos” 
244

. Caracteriza-se, assim, como instrumento para a corre-

ção ou anulação das ações do Poder Público, adequando-os aos fins colimados legalmente ou 

mesmo aos quais se destinava em virtude da natureza do ato. Figura como direito subjetivo 

público a uma administração proba e eficiente e a um meio ambiente ecologicamente equili-

brado. Não se olvide consistir, também, numa garantia de preservação da probidade, eficiên-

cia e moralidade administrativas, do meio ambiente e do patrimônio público em sentido lato.  

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, visando à anulação ato le-

sivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administra-

tiva, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, isento o autor de custas judiciais e 

dos ônus da sucumbência, exceto se agir com comprovada má-fé (CR, art. 5º, LXXIII). Na 

acepção de José Afonso da Silva, é “uma garantia constitucional política. Revela-se como 

uma forma de participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função que lhe 

pertence primariamente”, a oportunizar ao cidadão exercer diretamente a função fiscalizadora. 

Por outro lado, “é também uma ação judicial, porquanto consiste num meio de invocar a ati-

vidade jurisdicional visando a correção de nulidade de ato lesivo” (ao patrimônio público ou 

entidade de que o Estado participe; à moralidade administrativa; ao meio ambiente; ao patri-

mônio histórico e cultural). Destina-se, preponderantemente, à correção e não propriamente à 

prevenção, embora a lei possa estabelecer “a possibilidade de suspensão liminar do ato im-

pugnado para prevenir a lesão” 
245

. 

Da mesma maneira que para se legitimar a atuação do poder estatal exige-se a interfe-

rência do povo nas esferas legislativa e administrativa, como dito, não poderia ser diferente na 

atividade jurisdicional, só se podendo considerá-la genuína a partir do momento em que seja 

propiciado às pessoas afetadas em sua esfera de direitos pelo decisum do Estado-Juiz, oportu-

nidade de participar da preparação deste ato imperativo, cujo instrumento é o processo 
246

. 
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Esta assertiva encontra respaldo na Lex Mater ao estatuir em seu art. 5º: “LV – aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditó-

rio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Eis o princípio do contraditó-

rio. É por meio do exercício deste que se efetiva a participação dos interessados no processo 

para possibilitar-lhes influenciar na preparação do provimento, fornecendo os elementos ne-

cessários à formação da convicção do agente do poder. Importante, também, salientar a dupla 

destinação deste princípio. A primeira, diz respeito à instituição dos meios para a participação 

dos litigantes no processo, enquanto num segundo momento o contraditório é exercido pelo 

próprio Juiz na habilitação do seu julgamento, refletindo-se o direito dos litigantes e os deve-

res do Julgador 
247

. 

A própria noção de acesso à justiça e o problema de sua efetividade, que se relaciona 

intimamente com o direito fundamental à cidadania. É consabido que o desenvolvimento his-

tórico do princípio do acesso à justiça bem realça os percalços do seu caminhar, já que, nos 

séculos XVIII e XIX, havia uma concepção sobre o acesso à justiça como um direito natural, 

inerente a todo indivíduo. Todavia, não se tratava de preceito efetivamente posto em aplica-

ção, porquanto a classe dominante impunha uma filosofia de caráter estritamente individualis-

ta, tomando o acesso à justiça em seu aspecto meramente formal, ou seja, o Estado não deve-

ria permitir a violação do direito material, embora, na prática, este permanecesse inerte. A 

ordem jurídica existia, mas, por outro lado, só era implementada em favor daqueles que deti-

vessem o necessário poderio econômico para buscar a sua imposição ao caso concreto. A so-

ciedade organizada, galgando-se da filosofia do laissez-faire, relegava os que não podiam 

usufruir da justiça à própria sorte. 

Os fundamentos principiológicos e dogmáticos dominavam os estudos desenvolvidos 

acerca do acesso à justiça. Contudo, os aspectos práticos da questão, exatamente o seu ponto 

crítico, não se incluíam no âmbito das pesquisas jurídicas, pondo-se a questão no plano estri-

tamente formal, cujo debate se intensificaria principalmente em razão da difusão das ideias de 

Capelleti e Garth, através do clássico contemporâneo Acesso à Justiça, que, ao identificarem 

como principais obstáculos a serem transpostos ao significado de um direito ao acesso efetivo 
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à justiça — custas judiciais, possibilidades das partes, problemas relativos aos interesses difu-

sos, dentre os quais como mobilizar “energia privada para superar a fraqueza da máquina go-

vernamental” 
248

 —, apresentaram as chamadas ondas do movimento de acesso efetivo à Jus-

tiça: a primeira onda consistente na assistência judiciária aos pobres; a segunda onda, a repre-

sentação dos interesses difusos; a terceira onda, a necessidade de um novo enfoque de acesso 

à justiça, que centre esforços na criação e renovação de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos usados para processar ou prevenir disputas nas sociedades modernas 
249

. 

Esses problemas também são percebidos quando se observa a realidade brasileira, em-

bora a atual Constituição da República consagre o acesso à justiça em seu art. 5º, caput e inci-

sos XXXV, LV, LXXIV, dentre outros, como se vê, de maneira abrangente. Esta ampla ga-

rantia de acesso, costuma-se afirmar, consiste num direito público subjetivo, universalmente 

reconhecido, decorrência inevitável da assunção, pelo Estado, do monopólio na distribuição 

da Justiça. Assim é que o contraditório e mais “as garantias do ingresso em juízo, do devido 

processo legal, do juiz natural, da igualdade entre as partes — todas elas somadas visam a um 

único fim, que é a síntese de todas e dos propósitos integrados no direito processual constitu-

cional: o acesso à justiça”, acentua Dinamarco, para, em seguida, concluir: “Uma vez que o 

processo tem por escopo magno a pacificação com justiça, é indispensável que todo ele se 

estruture e seja praticado segundo essas regras voltadas a fazer dele um canal de condução à 

ordem jurídica justa” 
250

. 

Não obstante, a efetividade do acesso à justiça pressupõe não só a garantia, mas 

igualmente a efetividade do direito fundamental à cidadania. Isso porque o diálogo que deve 

existir no curso do processo 
251

, como exigência para sua legitimidade, só é possível entre 

sujeitos capazes de fazer história própria e coletivamente organizada, um sujeito que tenha 

condições plenas de perceber-se como ser humano — e, como tal, individualmente merecedor 

de dignidade — e como cidadão, a integrar uma comunidade política, em cujos destinos tem o 
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transparece na série de atos com que cada um procura influir no espírito do agente estatal (juiz etc.), para que 

a solução final lhe seja favorável” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil mo-

derno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.p. 101). 
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direito-dever de participar e influir. E mais do que nunca, está-se diante de um complexo pro-

blema, na medida em que envolve o desenvolvimento de novas mentalidades e ações — daí a 

essencialidade do processo educativo, que deve servir à formação de cidadãos — dos profis-

sionais do Direito, do Poder Público e, principalmente, da população, em cujas mãos se en-

contra o poder, ainda que em potencial, de transformar a realidade. Essas novas mentalidades 

e ações estão ainda em desenvolvimento. 

 

5.1.4 Outros meios e modos de exercício da cidadania no seio social 

 

Não só no âmbito das funções do Estado é exercida a cidadania. As normas que esta-

belecem direitos de participação por meio de conselhos comunitários e audiências públicas, 

por exemplo, constituem uma formidável maneira de inclusão da cidadania nos assuntos de 

interesse público. É cada vez mais comum a formação de conselhos municipais, como o Con-

selho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho da Saúde, para citar 

dois bons exemplos. E aqui, mais uma vez, surgem os problemas comuns, umbilicalmente 

ligados à pobreza política e ao aparelhamento dos órgãos de poder, também verificado no 

âmbito dos municípios. Isso porque, não raro, no âmbito municipal, os conselhos são forma-

dos apenas pela base aliada, o que lhes desvirtua e impede, ou, no mínimo, obstaculiza, o efe-

tivo exercício do direito fundamental à cidadania. 

Também o Ministério Público está obrigado a garantir a participação democrática. É 

bem verdade que o Parquet sempre esteve alinhado à noção de órgão defensor dos interesses 

coletivos. E a Constituição de 1988 alçou-o à categoria de função essencial à justiça e de de-

fensor dos valores democráticos, com o fim de preservar a ordem jurídica e o Estado Demo-

crático de Direito, atuando na salvaguarda dos interesses públicos e metaindividuais, por meio 

da fiscalização ao respeito a estes direitos, judicial ou extrajudicialmente, utilizando-se dos 

meios necessários à consecução de suas finalidades institucionais, além da defesa da Consti-

tuição. Por isso mesmo, no âmbito dos procedimentos extrajudiciais, como o inquérito civil, 

deve assegurar o exercício do direito à cidadania. Mas deve ir além: cabe também ao Ministé-

rio Público — e o mesmo se estende à Ordem dos Advogados do Brasil e à Defensoria Públi-

ca —, na qualidade de órgão garantidor e guardião da Constituição, da ordem jurídica e do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, atuar para combater a pobreza política e tornar 

efetivo o direito fundamental à cidadania. 
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5.2 OS RISCOS INERENTES AO EXERCÍCIO ACRÍTICO DO DIREITO FUNDAMEN-

TAL À CIDADANIA 

 

É perceptível que as questões postas e relações decorrentes da fundamentalidade do di-

reito à cidadania não são simples. Nem por isso devem deixar de ser propostas e analisadas, 

principalmente em se considerando que a educação tem sido voltada — e devotada, inclusive 

a jurídica — ao mundo econômico e não ao exercício pleno e legítimo da liberdade 
252

 e da 

cidadania.  

É interessante observar o quanto ainda existem discursos conservadores, voltados ao 

combate ao que se lhes apresenta hostil, estranho: o diferente, o múltiplo, o plural. A ideolo-

gia ocultou, em larga medida, a virtude cívica, o valor e o conteúdo da participação, da cida-

dania. Neste passo, é conveniente esclarecer em que sentido o termo ideologia encontra-se 

aqui empregado. Em abrangente síntese, Ovídio Baptista destaca os mais expressivos dentre 

os dezesseis significados registrados por Terry Eagleton: 

a) um corpo de idéias característico de um determinado grupo ou classe social; b) 

idéias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; c) comunicação 

sistematicamente distorcida; d) formas de pensamento motivas por interesses soci-

ais; e) o veículo pelo qual os atores sociais conscientes entendem o seu mundo; f) o 

processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural 253. 

Não por acaso estão sendo disponibilizados, de modo cada vez mais franco, simples, 

ágil e fácil, meios massivos de informação, talvez porque uma das consequências do acúmulo 

excessivo de informações seja justamente gerar o oposto: a não-informação 
254

. E isso torna 

simples o ato de legitimar uma ideia ou ação por meio da desinformação de massa. E o modo 

de produção do conhecimento, sobretudo o jurídico, não está imune à ideologia. A neutralida-

de, tradicionalmente apresentada como uma característica do conhecimento científico, único 

caminho adequado para conduzir à realidade, à verdade, à essência do homem e da natureza, 

converteu-se não em um mito, mas sim em uma ideologia, uma falsa ideia que usurpou do 

cientista a sua mais nobre e preciosa aptidão: a criticidade 
255

. E isso permitiu que as relações 

                                            
252  BAPTISTA, Ovídio. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 12. 

253  BAPTISTA, Ovídio, op. cit., p. 18. 

254  BAPTISTA, Ovídio, op. cit., p. 19. 

255  Um dos pensadores que ressalta com grande ênfase a necessidade de superação do modo tradicional de fazer 

ciência, não só na área jurídica, mas no campo das ciências sociais, é Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989. ____. 
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de poder não fossem importunadas por aqueles que detinham a mais desenvolvida capacidade 

de contestá-las. Resultado: as ciências foram aprisionadas em si mesmas, porque passaram a 

voltar-se exclusivamente a questões intrínsecas e olvidou suas relações com o meio social. E o 

direito, em larga medida, ainda permanece aprisionado a uma tradição subsuntiva e formalis-

ta, às vezes até de cunho meramente legalista e muitas vezes a confundir lei e direito. Os juris-

tas pouco se ocupam das relações de poder, ou se preocupam com estas, mesmo sabedores de 

que o direito é um produto do processo de institucionalização, pelos poderes constituídos, de 

valores, que se convertem em normas jurídicas, a despeito de, por vezes, os fatos sociais se-

rem desconsiderados. 

Enxergar a ideologia e desvelar as cargas histórico-conceituais, num enfrentamento da 

complexidade da linguagem e da realidade sociocultural é essencial ao desenvolvimento de 

um espírito cívico. Nesse ínterim, a ideologia é potencialmente prejudicial à efetividade das 

normas constitucionais de direitos fundamentais e até dos direitos humanos, principalmente 

quando se converte numa mera retórica utilitarista que serve apenas à legitimação de decisões, 

“sejam elas no sentido de favorecer a concretização ‘real’ da melhoria da qualidade de vida 

dos seres humanos ou no sentido de servir, ideologicamente, para estabilizar as relações e 

fazer prevalecer o interesse hegemônico”, pois “quanto mais inalcançável a realização dos 

direitos humanos, maior influência política ganha esta ideia, na retórica do poder, com textos 

declaratórios e cheios de promessas de um futuro melhor, explicando a carga simbólica destes 

direitos” 
256

. Usam-se os direitos humanos e até os direitos fundamentais apenas como fator 

de estabilização das relações sociais, sem qualquer compromisso com a concretização das 

normas constitucionais e/ou de direito internacional 
257

.  

É preciso, portanto, criar uma cultura e uma tradição participativa que possam condu-

zir a uma cidadania emancipada enquanto característica geral da sociedade brasileira. Isso 

                                                                                                                                        
Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. ____. Para um novo senso comum: a ciên-

cia, o direito e a política na transição paradigmática. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011). Também Ronald Dwor-

kin, dentre outros jusfilósofos, faz contundentes críticas à interpretação jurídica e à aplicação do direito, e, de 

certo modo, ao modelo de ensino jurídico (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de 

Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002). 

256  OLIVEIRA, Ramon Rebouças Nolasco de. O poder simbólico retórico dos direitos humanos no discurso 

jurídico dogmático. In: Revista Direito e Liberdade, v. 14, n. 1, p. 208-226, jan/jun 2012, ESMARN: Natal, 

2012. 

257  Há interessante estudo de alguns casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, no qual são explo-

radas causas concretas em que a expressão “direitos humanos” foi utilizada de modo ambivalente (ideológico 

ou mobilizador), aproveitando-se da carga simbólica desses direitos para legitimação de decisões que, no 
fundamento, prescindiam da menção direta aos direitos humanos (OLIVEIRA, Ramon Rebouças Nolasco de. 

O poder simbólico-ideológico dos Direitos Humanos e sua utilização regulatória pela retórica da dog-

mática jurídica. 170 f. Monografia [Especialização em Direitos Humanos]. Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Faculdade de Direito, Mossoró: 2012). 
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começa, necessariamente na base, motivo pelo qual se apresenta recomendável, sem embargo 

de outras medidas, ações e políticas públicas, a criação de mecanismos eficazes para tanto. 

Uma importante iniciativa poderia ser principiar criando e fixando a obrigatoriedade 

de uma disciplina de educação para a cidadania, que venha a fomentar uma cultura dos direi-

tos humanos já a partir das séries iniciais, talvez o ensino fundamental, durante o segundo 

ciclo (do quinto ao nono ano, período anteriormente chamado de ensino fundamental maior). 

Além disso, é imprescindível que haja o fortalecimento e a promoção dos direitos e garantias 

instituídos pelo regime jurídico de participação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A cidadania, conclui-se, é um direito fundamental de quarta geração. Ora, como já ex-

posto, a ordem jurídica brasileira atual a qualifica como um dos fundamentos da República, o 

que significa que é um dos princípios da ordem jurídico-constitucional brasileira, e como tal 

vincula a interpretação-aplicação-concretização das normas constitucionais. A pressupor a 

garantia e efetividade de direitos civis, políticos e sociais, significa a competência humana 

para ser sujeito de direitos, em plenas condições de atuar em sociedade, além de ser capaz de 

participar e influir nos destinos da sociedade, e é qualitativamente distinta da vida, da pessoa, 

da nacionalidade, dos direitos políticos. 

Considerada a qualificação da República Federativa do Brasil como um Estado Cons-

titucional Democrático de Direito, que fundamenta na dignidade da pessoa humana e na cida-

dania, observa-se, de plano, um primeiro ponto de contato: possuem a mesma natureza e efi-

cácia normativa irradiantes para todo o sistema jurídico-normativo brasileiro. Isso, todavia, 

não responde integralmente à questão sobre o conteúdo relacional entre os referidos princí-

pios. É sabido que são corolários da dignidade da pessoa humana a igualdade, a integridade 

física e moral — psicofísica, da liberdade e da solidariedade. Do reconhecimento da existên-

cia de outros iguais dimana o princípio da igualdade; se os iguais estão a merecer idêntico 

respeito à sua integridade psicofísica é necessário construir o princípio que protege essa inte-

gridade; em se considerando a pessoa dotada de vontade livre, impende garantir-lhe, juridi-

camente, a liberdade; como ela (a pessoa) faz parte de um grupo social, desta circunstância 

decorre o princípio da solidariedade social. 

Ocorre que nos contextos de aplicação de todos esses direitos fundamentais está em 

jogo um processo decisório. E é exatamente neste contexto em que se torna essencial o respei-

to ao direito fundamental à cidadania. Isso porque cidadania, como dito, não se restringe ao 

exercício de direitos políticos, em sua acepção clássica. No âmbito do Estado Constitucional 

Democrático de Direito, exercer cidadania significa ser incluído e ter voz ativa na formação 

da decisão estatal, sobretudo quando isso implique na possibilidade de se restringir direito 

fundamental. Assim, por exemplo no caso de conflito entre uma situação jurídica subjetiva 

existencial e uma situação jurídica patrimonial, não só deve prevalecer a existencial, mas se 

deve garantir ao sujeito a participação na formação da decisão estatal. Isso, genuinamente, é 

também cidadania. 
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Daí a correlação entre cidadania e dignidade da pessoa humana: garantir a legítima e 

livre participação da pessoa no processo decisório em sentido amplo, noutras palavras, asse-

gurar o exercício da cidadania, significa respeitar a pessoa como indivíduo singular e torna 

possível ao sujeito zelar para que o Estado, efetivamente, seja um instrumento que sirva às 

pessoas individuais e assegure e promova a dignidade. Ora, quando a pessoa tenha de ser su-

jeito de imposições estatais que afetem o seu direito de autodeterminação, a dignidade da pes-

soa humana, exige, pelo menos, que em tais circunstâncias seja dada ao indivíduo a possibili-

dade de participar em condições de liberdade e igualdade na formação da vontade democráti-

ca. Ou seja, a cidadania aparece aqui como um corolário da dignidade da pessoa humana. Mas 

vai ainda além. E esta é mais uma interação entre dignidade da pessoa humana e cidadania, 

porque, aquela exige, também, que as imposições que afetem a sua liberdade de autodetermi-

nação não sejam inigualitárias, arbitrárias, excessivas, desproporcionais ou desarrazoadas, e, 

ainda, que não seja afetado ou esvaziado um núcleo mínimo de possibilidades de levar uma 

vida digna em condições de liberdade e de autoconformação que vêm implicadas na necessá-

ria consideração do indivíduo como sujeito. Tudo isso está a exigir um processo decisório, 

conformado pela cidadania, que alcança todo o processo de desenvolvimento das imposições 

estatais admissíveis, em qualquer dos poderes, a assegurar a pessoa como o sujeito, o titular 

do direito e o ponto de referência objetivo da relação jurídica. 

A cidadania é condição de possibilidade da democracia. Não há democracia sem cida-

dania. Por isso mesmo, classifica-se a cidadania como direito fundamental de quarta geração, 

dada a imbricação e implicação recíproca, de mútua condicionalidade, existente entre demo-

cracia e cidadania. É um autêntico direito fundamental de quarta geração, a possuir elementos, 

posições e situações jurídicas de todas as demais gerações. 

A considerar tanto a relevância do bem jurídico tutelado, quanto a relação com a dig-

nidade da pessoa humana, assim como os óbices formais e materiais à mutação, a conclusão, 

razoável e constitucionalmente adequada, a que se chega é a de que a cidadania deve, sim, ser 

incluída, formal e materialmente, no rol dos direitos fundamentais. A Constituição de 1988 a 

consagra expressamente como fundamento da República. Além disso, a cidadania inclui-se 

entre as chamadas cláusulas pétreas, de acordo com as normas contidas no art. 60, § 4º, inci-

sos I e IV, da Constituição, seja porque integra a própria noção brasileira de federação, en-

quanto fundamento basilar, seja porque enfeixa uma série de situações e posições jurídicas, 

enfim, direitos e garantias individuais relacionadas à participação democrática. 
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A despeito da clarividência dos pontos constatados e argumentados ao longo dos capí-

tulos, é de mister reconhecer-se que a cidadania acabou por se dissociar da virtude cívica e 

perdeu completamente o sentido na imersão de categorias abstratas, que apenas reforçam uma 

espécie de desvalor, de desprezo pela participação, pelo diálogo, pelo debate democrático em 

sentido pleno. 

Num primeiro momento (Antiguidade Clássica), cidadão era o homem adulto apto a 

defender os interesses da polis através das armas. Com o passar do tempo, esta noção vai pau-

latinamente se transformando em sentimento subjetivo, que transcende os interesses individu-

ais, de bem comum em relação à polis. Cidadão seria, assim, o homem — livre, de grande 

despojamento pessoal e de participação (), condição essencial para a realização da 

comunidade política, segundo Aristóteles — que contribuísse ativamente para a organização 

da comunidade. Virtuosos e sábios eram aqueles cujos interesses pessoais se identificavam 

com a da cidade-Estado. Não gozavam do status de cidadão as mulheres, os escravos e os 

metecos (estrangeiros que viviam em Atenas).  

A vinculação ao território não poderia ser o fator essencial para se considerar um indi-

víduo cidadão, mas antes a participação ativa na comunidade, participação esta que represen-

tava um direito, de titularidade dos cidadãos, de participar, enquanto membros da polis, da 

magistratura, de fazerem parte de tribunais e tomar nas deliberações da Assembleia. A con-

cepção de que o reconhecimento da cidadania estaria a exigir virtude e sabedoria tem suas 

bases em Platão, para quem somente os filósofos reúnem as condições necessárias para go-

vernar a pólis, haja vista serem possuidores da virtude política. 

Desde então, o sentido da cidadania, construído a partir das noções de virtude cívica e 

status civitatis, é substancialmente modificado na Idade Médica, com a crescente sujeição do 

indivíduo, que se tornaria vassalo, à autoridade soberana. A sociedade se divide em três esta-

mentos, Clero, Nobreza e Vassalos, e o cidadão romano reduz-se ao súdito medieval, com a 

difusão do vínculo de vassalagem. 

Na modernidade, o conceito de cidadania é marcado por seu caráter abstrato e univer-

sal, que impedia sua determinação pelo local de nascimento do indivíduo ou a sua condição. 

Tomando como ideal para a ordem porvir o modelo grego de cidadão, baseado na virtude po-

lítica, da qual nasceria uma cidadania virtuosa, política, militante, condição para a igualdade. 

É na contemporaneidade que se opera, definitivamente, a associação da cidadania à 

nacionalidade, inclusive com a perda de seu caráter constitucional, pois a aquisição, posse, 
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perda e reaquisição da condição de francês passou a ser disciplinada pelo Código Civil, cujos 

efeitos se fizeram sentir, no Século XIX, na maioria dos códigos europeus. O princípio da 

nacionalidade passa a ser o elemento ou a ideologia unificadora. O povo, abstratamente con-

siderado, passa a ser o sujeito político. Concepção que viria a perdurar durante o período em 

que se mantiveram os Estados liberais, todo o Século XIX, parte do Século XX e, em larga 

medida, espraiando-se pelo Século XXI.  

Com efeito, ao passo que o cidadão é o sujeito ativo, o sujeito passivo é o Estado da 

relação jurídica de direito fundamental. E o conteúdo desta relação é plural, a compreender 

direitos, liberdades, pretensões e poderes de naturezas diversas e que constituem posições 

jurídicas complexas. Isso decorre do próprio caráter do direito à cidadania, que requalifica 

todo o regime jurídico de participação, cada vez mais abrangente e inclusivo. Esse redimensi-

onamento da participação, como efeito imediato da cidadania, exige também uma requalifica-

ção dos espaços de liberdade e até das formas de exercício de poder, passando pelos direitos 

prestacionais, sobretudo a educação, na perspectiva de construir e promover a cidadania 

emancipada. Essa construção é, à obviedade, paulatina, num processo formativo de uma tradi-

ção e de uma cultura de participação democrática, não apenas formal, mas material.  

A cidadania, conforme demonstrado ao longo deste trabalho, é o fator essencial para a 

consolidação das instituições democráticas. Trata-se de um direito fundamental de quarta ge-

ração, que se consubstancia no atributo pessoal, na faculdade e, sobretudo, capacidade de par-

ticipar e influir nos atos de Poder e atuar nos espaços democráticos. Um tal direito encontra 

fundamento no princípio democrático ou Estado Constitucional Democrático de Direito, ins-

culpido na Constituição Federal. Por outro lado, também o regime jurídico de participação 

instituído pela Constituição Federal de 1988, em uma interpretação constitucional coerente e 

integral, ampara a presente assertiva, conforme já amplamente debatido no presente texto. 

Importa salientar uma vez mais que não carece um direito fundamental, necessariamente, de 

concretização por meio de lei, já que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamen-

tais têm aplicação imediata. Obtém-se, então, um todo coerente e harmônico, que ampara a 

noção de cidadania ora defendida. Uma cidadania emancipada caracterizada como um direito 

fundamental de quarta geração. 

O regime jurídico-participativo compreende um conjunto de faculdades (direitos sub-

jetivos) e garantias atribuídas ao cidadão com vistas a realizar o ideal democrático, e tornar 

efetivo o poder de participar democraticamente das instâncias sociais, bem como influir e 

fiscalizar o Estado (lato sensu), dentre os quais podem-se mencionar o princípio da publicida-
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de, o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, o direito de petição, a ação popular e 

o processo. 

Especificamente em relação à cidadania, constata-se que a área de regulamentação é 

mais abrangente do que a área de proteção. A Constituição da República de 1988, aliás, é ge-

nérica ao tratar da cidadania. Uma simples e breve referência à cidadania como fundamento, 

além de previsões esparsas de participação democrática. De todo modo, é possível afirmar que 

as duas dimensões constitutivas da cidadania — a interna ou intrínseca, que diz respeito a um 

atributo do ser humano, a saber, a capacidade de fazer-se sujeito, de se conduzir autônoma e 

conscientemente, de forma crítica; a externa ou extrínseca, corresponde à participação demo-

crática nos processos decisórios — formam o âmbito de proteção do direito fundamental à 

cidadania.  

A democracia participativa instituída pela Constituição de 1988 exige que o Estado 

adote uma infraestrutura e crie instituições públicas pautadas no pluralismo, com amplo aces-

so à informação e abertura à cidadania. Isso implica na adoção de meios e instrumentos que 

privilegiem o diálogo entre os atores sociais que deve existir no curso dos processos decisó-

rios, como exigência fundamental para sua legitimidade. À evidência, essa tarefa, essa ação só 

é possível entre sujeitos capazes de fazer história própria e coletivamente organizada, sujeitos 

que tenham condições plenas de perceber-se como seres humanos — e, como tal, individual-

mente merecedores de especial dignidade, pela simples circunstância de serem humanos — e 

como cidadãos, a integrar uma comunidade política, uma sociedade em cujos destinos têm o 

direito-faculdade e, por vezes, o direito-dever de participar e influir, de contribuir efetivamen-

te com as decisões do Estado e das instituições públicas e, em alguns casos, de instituições 

privadas que exerçam atividades de interesse público. 

Encontrando-se em jogo a cidadania, deve-se verificar se é possível, razoável e ade-

quada a participação direta do cidadão no processo decisório. Em caso negativo, não haverá 

intervenção. Em caso positivo, será preciso saber se intervenção é admitida constitucional-

mente. Será legítima a intervenção no âmbito de proteção do direito à cidadania quando: a) a 

participação direta for impraticável; b) embora praticável, o exercício da cidadania compro-

meta ou atinja outro direito fundamental, de modo a esvaziar o núcleo de proteção deste; c) 

mesmo que praticável, a participação direta deva ocorrer em momento específico, por funda-

das razões práticas. 

Tais hipóteses contemplam apenas a dimensão extrínseca da cidadania, sua face mais 

evidente. Todavia, em se considerando que as dimensões intrínseca e extrínseca da cidadania 
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são incindíveis, e que entre essas se estabelecem nexos valorativos de mútua implicação, já 

que o cidadão é uma pessoa formal e materialmente qualificada, apta a construir história pró-

pria e coletivamente organizada, com importantes conexões com outros direitos fundamentais, 

alguns dos quais pressupostos (liberdade e educação, por exemplo), a intervenção estatal não 

esgota os problemas relacionados à efetividade do direito fundamental à cidadania. Ora, a 

ausência de políticas públicas adequadas e a ineficácia dos direitos sociais podem afetar dire-

tamente a cidadania. Não há como cobrar participação e habilidade ao diálogo democrático 

construtivo de uma pessoa que não teve seus direitos básicos à moradia, ao pleno emprego e à 

segurança alimentar assegurados, nem muito menos de alguém a quem não fora garantida, a 

tempo e modo, educação de qualidade. 

Os graus de eficácia do direito fundamental à cidadania são, portanto, especialmente 

condicionados pelos direitos prestacionais, principalmente os direitos sociais. Isso não quer 

dizer, contudo, que a cidadania plena não possa ser atingida por uma pessoa a quem o Estado 

não tenha garantido os direitos sociais básicos. No entanto, apenas excepcionalmente um in-

divíduo que não teve acesso à educação, à moradia, ao pleno emprego e à segurança alimentar 

consegue ultrapassar as etapas da cidadania tutelada à cidadania emancipada. 
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