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RESUMO 
 
A cidadania ocidental é descrita pela conquista ordenada de 
direitos, e que o Brasil terminou por se espelhar, mas construiu 
uma cidadania de direitos incompleta, em que ainda carece de 
direitos civis. Foi com a Constituição Federal de 1988 que 
ocorreu o desenvolvimento desses direitos e das instituições 
ligadas à eles. A crise de legitimidade do Estado tem causas 
externas e internas, que só serão amenizadas com a adoção 
de medidas que visem completar o processo de formação da 
cidadania e garantir a participação e o controle social por meio 
da transparência e da informação. 
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ABSTRACT 
 
The western citizenship is described the ordinate rights 
conquest, and that Brazil ended up being mirrored, but it built 
an incomplete citizenship of rights. It was with of the Federal 
Constitution of 1988 that carried the development of the civil 
rights and of the institutions connected with the civil element. 
The crisis with the adoption of measures that aim to complete 
the process of formation of the citizenship and to guarantee the 
participation and the social control through the transparency 
and information. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidadania ocidental é compreendida como fruto da conquista de direitos que 

se encadeiam numa sequência lógica e cronológica que compreende a liberdade civil, a 

participação política e os direitos sociais amalgamados em uma formação de lutas e 

conquistas ao longo de vários séculos, que em todo o processo manteve sempre abertos os 

olhos insistentes da educação. São, pois, elementos de uma cidadania de direitos guiada 

pelo Estado, que garante e propicia a condição para a atuação cidadã integral e com 

igualdade qualitativa em uma sociedade de classes (MARSHALL, 1967). O Brasil seguiu a 

linha de uma cidadania de direitos imposta pelo Estado, com tímida participação política e 

acanhada intimidade com os direitos civis, resquícios de períodos marcados pela 

escravidão, pelo grande latifúndio, pelo clientelismo, pelas fraudes eleitorais, pela 

instabilidade política e pela forte repressão à liberdade individual e à vida pública dos 

cidadãos brasileiros durante o período da ditadura militar (CARVALHO, 2002). 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

os institutos do voto, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular garantiram a 

participação e o controle social da população, mas ainda carecem de novos mecanismos de 

participação, de ampla liberdade individual e de fortes instituições correlatas ao elemento 

civil (BENEVIDES, 2002). Em oposição a essa empatia, a globalização e a tecnologia 

tornam viável a oferta de informações públicas e privadas a um grande número de pessoas, 

o que as permitem participarem das decisões estatais, ao tempo que também são 

responsáveis pela caótica situação política do Estado. Essa crise de legitimidade impõe 

reformas na atuação do Poder Público para com a sociedade, exigindo canais de 

negociação entre eles e de mecanismos de participação e controle social (VIEIRA, 2001).  

Com isso, a Lei de Acesso à Informação surge como marco regulador da 

transparência dos órgãos públicos, contribuindo para o fortalecimento da cidadania de 

obrigações e ofertando novos meios de participação, ampliando o espaço de negociação 

entre o Estado e a sociedade, bem como criando novos meios de comunicação e interação 

entre os polos da Administração Pública (HEINEM, 2014). Assim, a regularização legal da 

transparência administrativa denuncia os percalços e as dificuldades do Estado, tanto na 

organização institucional quanto na sua estrutura política e no arcabouço cultural dos 

brasileiros no que toca o patrimônio e o interesse público, revelando a cidadania no país 

como um sistema carente do elemento civil e das instituições ligadas a esses direitos, além 

de dotado de frágeis valores culturais da transparência e do acesso à informação, 

decorrência da trajetória histórica de construção do espaço público no Brasil, marcado pelo 



 

 

                  

autoritarismo no Executivo, pelos conchavos no Legislativo, pela falta de informação nos 

órgãos estatais e pela pessoalidade na Administração Pública. 

2. A CIDADANIA DE DIREITOS 

 

O fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido. Os parâmetros 

da cidadania ocidental são a liberdade, a participação e a igualdade. Todos obtidos da 

prática consuetudinária de desmembrar a cidadania em três partes: os direitos civis, os 

políticos e os sociais (CARVALHO, 2002). Isso decorre de 1873, em que Marshall (1967)2 

discutiu o problema da igualdade social, da redução do trabalho, da valorização da 

educação, do lazer e dos valores públicos e privados dos cidadãos preservando os 

elementos essenciais do mercado livre. Para ele, a cidadania exigia uma espécie de 

igualdade básica associada à participação social integral. Essa participação se apoiava em 

valores internos do indivíduo e não, externos, ou seja, impostos pelo Estado. “A cidadania é 

um status concedido àqueles indivíduos considerados membros integrais de uma sociedade, 

com direitos e obrigações iguais” (MARSHALL, 1967, p. 76). Assim, apesar dos cidadãos 

terem obrigações e conquistarem direitos, o exercício da cidadania dependia da esfera 

pública concedida pelo Estado. A cidadania era um status, um título concedido, que deveria 

se estender a todos por força do princípio da igualdade. 

Mas, até mesmo para essa construção da igualdade qualitativa, em que os 

cidadãos poderiam exercer seus direitos e suas obrigações livremente, o processo foi longo, 

lógico e cronológico. Marshall (1967) traz uma análise histórica da cidadania inglesa, a qual 

permite dividir a cidadania em três elementos: o civil, o político e o social. A cidadania só 

existe na confluência desses direitos e na existência de suas correlatas instituições, ou seja, 

depende da concessão de direitos, em que o cidadão, apesar de livre, é dependente do 

espaço assegurado pelo Estado. Nessa análise, o elemento civil refere-se aos direitos à 

liberdade individual, que são ligados aos Tribunais de Justiça, ante as reivindicações dos 

direitos de igualdade. O elemento político liga-se ao direito de participar do poder político, 

seja no Parlamento ou nos conselhos do governo local. E o elemento social corresponde 

aos direitos do bem-estar econômico e da segurança ao direito de participação social, que 

são assegurados pelas instituições do sistema educacional e do serviço social. Dessa 

percepção, a formação dos direitos civis, depois das conquistas políticas e, por fim, dos 

direitos sociais, ocorreram em três séculos, um longo período de efervescência da 

constitucionalização e de desenvolvimento do Estado-nação. Nesse contexto, Marshall 

(1967) visualizava a cidadania inserida em um arcabouço jurídico que possibilitasse ao 
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Estado a liberdade, a participação política e o bem-estar dos cidadãos numa sociedade de 

classes e de diferenças econômicas. Era a cidadania de direitos. 

A cidadania exige (...) um sentimento direto de participação numa comunidade 
baseado numa lealdade a uma civilização que é um patrimônio comum. 
Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma 
lei comum. Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais 
direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos (MARSHALL, 1967, p. 
84). 

No Brasil, não foi diferente, se construiu uma cidadania de direitos. Porém, 

trilhou o caminho diferente desse processo da cidadania inglesa. Essa trajetória 

primeiramente deu ênfase ao direito social e só depois desenvolveram os outros direitos. O 

Brasil foi muito maculado pelos resquícios da escravidão e do grande latifúndio, onde por 

muito tempo imperou o coronelismo e as arbitrariedades do poder local. Além disso, 

consistiram em um empecilho ao exercício dos direitos políticos, além de negação dos 

direitos civis, já que todas as atividades do Estado eram realizadas em serviço do poder 

privado. Do Império à Revolução de 1930, os direitos civis e políticos estavam 

comprometidos com a escravidão, com o coronelismo e com as fraudes eleitorais. É a partir 

de 1930 que se dá inicio a uma regular formação da cidadania no Brasil, mesmo com 

conquistas de direitos e de instituições intermitentes (CARVALHO, 2002). 

[...] não se pode negar que o período de 1930 a 1945 foi a era dos direitos sociais. 
Nele foi implantado o grosso da legislação trabalhista e previdenciária. O que veio 
depois foi aperfeiçoamento, racionalização e extensão da legislação a número maior 
de trabalhadores. Foi também a era da organização sindical, só modificada em parte 
após a segunda democratização, de 1985. Para os beneficiados, e para o avanço da 
cidadania, o que significou toda essa legislação? O significado foi ambíguo. O 
governo invertera a ordem do surgimento dos direitos descrita por Marshall, 
introduzira o direito social antes da expansão dos direitos políticos. Os trabalhadores 
foram incorporados à sociedade por virtude das leis sociais e não de sua ação 
sindical e política independente. Não por acaso, as leis de 1939 e 1943 proibiram a 
greve. (CARVALHO, 2002, p.124).    

Essa antecipação dos direitos sociais ocorreu na era Vargas, em que para 

sustentar a ditadura, Getúlio Vargas adotou medidas populares, entendia-se isso, não como 

direitos, mas como favores em troca do qual se deviam gratidão e lealdade ao governante. 

Com a Constituição de 1946 se experimentou um período com ares democráticos, com 

eleições regulares, liberdade de imprensa, plebiscito, formação de sindicatos, manifestações 

sociais pela reforma de base, realização da “Marcha da família com Deus pela Liberdade” 

com cerca de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro, dentre outros aspectos, até que veio o 

golpe de 1964, que instaurou a ditadura militar, de ampla repressão à liberdade de imprensa 

e à participação política (CARVALHO, 2002). 

 Com a Constituição de 1988, a redemocratização do país foi implantada e os 

direitos civis ganharam notoriedade. A liberdade de expressão e de imprensa foi 

restabelecida. Foi criado o habeas data e o Mandado de Injunção. O racismo e a tortura 

foram criminalizados. Os consumidores e o meio ambiente foram protegidos e os Juizados 

Especiais, instaurados (CARVALHO, 2002). 



 

 

                  

 Apesar de crescentes, os direitos civis no Brasil ainda são os mais deficientes, 

como a segurança individual, a integridade física e o acesso a justiça. Ademais, as 

principais instituições das liberdades individuais estão fragilizadas. A polícia é temida ou não 

é confiada, ante o seu histórico de servir ao Estado e não ao cidadão e o acesso ao 

Judiciário é limitado, caro, além de lento e ineficiente. Diante disso, percebe-se que a 

cidadania de direitos no Brasil ainda é incompleta. Ademais, a crise de legitimidade do 

sistema representativo é fruto de sua história, em que o Executivo é supervalorizado e o 

Parlamento desprezado (CARVALHO, 2002). 

A ausência de ampla organização autônoma da sociedade faz com que os 
interesses coorporativos consigam prevalecer. A representação política não funciona 
para resolver os grandes problemas da maior parte da população. O papel dos 
legisladores reduz-se, para a maioria dos votantes, ao de intermediários de favores 
pessoais perante o Executivo. O eleitor vota no deputado em troca de promessas de 
favores pessoais; o deputado apóia o governo em troca de cargos e verbas para 
distribuir entre seus eleitores. Cria-se uma esquizofrenia política: os eleitores 
desprezam os políticos, mas continuam votando neles na esperança de benefícios 
pessoais (CARVALHO, 2002, p.223/224). 

 

3. A CRISE DE LEGITIMIDADE DO ESTADO 

 

A cidadania recebe também interferências do cenário internacional, uma delas é 

a globalização da economia em ritmo acelerado, que promovem mudanças na relação entre 

Estado e sociedade. E um desses focos de mudanças é a ”redução do papel central do 

Estado como fonte de direitos e como arena de participação” (CARVALHO, 2002, p.225). 

Como não surgiram novas instituições democráticas, a tecnologia e a globalização tornaram 

as instituições do Estado paralisantes. Elas paralisaram tanto os movimentos de defesa dos 

cidadãos, quanto os capitalistas que desprezam as instituições públicas. Em velocidades 

diferentes, o Estado e a tecnologia construíram um mundo do individualismo e da solidão, 

danificando o espaço público e a crença no cotidiano democrático, estabelecendo relações 

complexas entre governantes e governados fruto do descrédito da classe política, que atinge 

parlamentares e instituições democráticas. Esse enfraquecimento do Estado exige 

respostas que podem ser encontradas em uma nova teoria da legitimidade considerando as 

transformações econômicas e tecnológicas, assim como os pilares do consensualismo 

(GENRO, 2000). 

Essa crise de legitimidade é sentida na distorção representativa promovida pelos 

sistemas eleitorais, na falta de controle dos eleitores sobre os seus representantes, na 

incoerência do programa eleitoral para as prioridades das práticas dos eleitos, na burocracia 

dos atos públicos, no autoritarismo das administrações e na manutenção da reprodução da 

desigualdade e da exclusão social, ante a impotência do Estado de contra-atacar as 

amarras da globalização econômica (PONT, 1991). A representação política não mais 



 

 

                  

satisfaz ou exprime a vontade do povo. A insatisfação popular pelo sistema representativo e 

na consolidação de institutos da democracia semidireta é crescente, o que carece de 

aperfeiçoamento e correções (BENEVIDES, 2002). 

Para isso, é preciso o ingresso direto do cidadão no exercício legislativo e nas 

políticas governamentais nos moldes de uma democracia semidireta, para correção das 

deformidades do sistema representativo e garantia de maior participação popular. A 

representação obscurece negócios escusos, é manipulada por interesses de grupos que 

não aparecem, mas que são partes de uma negociação nociva para a democracia 

(BENEVIDES, 2002). Essa crise no sistema representativo clama pelo aperfeiçoamento nos 

instrumentos de governabilidade e pela recuperação da legitimidade dos representantes do 

povo, pois evidencia a omissão do Estado no atendimento de necessidades fundamentais 

dos cidadãos (VIEIRA, 2001) 

Diante da insuficiência crônica dos serviços públicos, a sociedade desenvolveu um 
modelo misto de Estado, sendo regulador e provedor. Deve-se, então, essa 
instituição ser um ente promotor da harmonia dos interesses em jogo, o que, como 
dito, obriga que um ato unilateral deva ser antecedido, o mais rápido possível, da 
consensualidade. E essa concepção parte da premissa de que é possível e 
necessário estabelecer uma cidadania ativa, que impõe um espaço de consenso 
entre administrado e o ente público ao campo decisório estatal (HEINEM, 2014, 
p.11-12). 

Nessa esteira, reformar o Estado requer melhorias na governança e nos canais 

de negociação com a sociedade. “A existência de canais permanentes de negociação junto 

aos diversos órgãos do Estado permitirá a institucionalização da participação da cidadania 

nas decisões governamentais” (VIEIRA, 2001, p.86). Assim, ante essa tendência crescente 

de maior participação popular e capacitação de controle social por meio de canais 

simbióticos com os administrados, surgiram as experiências de administração participativa 

na produção legislativa e nas políticas governamentais das gestões municipais do Partido 

dos Trabalhadores (CARVALHO, 2002), foram elaboradas leis que garantiram ao cidadão o 

controle sobre programas contemplados por verbas federais (Lei nº 10.257/2001), o 

acompanhamento de licitações (Lei nº 8.666/1993), o acesso a relatórios contábeis (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), a participação em consultas populares para análise do edital e da 

minuta de contratos das parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/2004), o acesso a 

informações dos dados públicos (Lei de Acesso a Informação), além da adoção de medidas 

administrativas que possibilitaram a participação popular, como a da Controladoria-Geral da 

União, que criou um banco de informações sobre pessoas físicas e jurídicas sancionadas 

pela Administração Pública dos diversos entes federativos (HEINEM, 2014) e do uso de 

ferramentas virtuais disponibilizadas pela Câmara dos Deputados, como as salas de bate-

papo, o uso das redes sociais, a ouvidoria, o item “Fale com o Deputado”, o aplicativo “Sua 

Proposta pode virar lei”, o “Portal e-Democracia”, e também pelo Senado Federal, como a 



 

 

                  

“Ouvidoria do Senado Federal”, o “Alô Senado”, o “Portal e-cidadania, o aplicativo “e-

legislação”, dentre outros (OLIVEIRA; RODEGHERI, 2014). 

Assim, é crescente o uso da internet para aprimorar os canais de negociação do 

Estado com a sociedade através da informação, também é ascendente o incremento da 

democracia direta no sistema representativo. Apesar dessas demandas, os administradores 

da coisa pública no Brasil ainda carregam as notas do autoritarismo em suas ações. Mesmo 

diante da legalidade, termos como “interesse público” e “supremacia” camuflam o ato ilegal 

de um agente em ato legítimo. A promoção da equidade e de harmonia entre administrados 

e administradores é o remédio para as desigualdades entre esses polos (HEINEM, 2014). 

Para tanto, deve-se ter atenção especial no que se refere ao intenso autoritarismo e 

à falta de profissionalismo por vezes inseridos naqueles que se colocam e são 

sujeitos de relações jurídico-administrativas, como se o cidadão, por exemplo, fosse 

apenas um destinatário de medidas administrativas e legislativas, herança dos anos 

de clientelismo, de cordialismo, do paternalismo etc. Tornam-se, nesse caso, não 

mais sujeitos de direito, mas sim destinatários de direito (HEINEM, 2014, p.11-12). 

 

4. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A CIDADANIA DAS OBRIGAÇÕES 

 

Para Viera (2001), a cidadania de direitos defendida por Marshall (1967) é 

passiva, se dar pela aceitação dos direitos, mas carece do exercício ativo de 

responsabilidades cívicas, de uma cidadania ativa, mais participativa, com obrigações para 

com o público e com meios abertos de negociação entre a sociedade e o Estado. Assim, a 

cidadania construída e a nova série de demandas da atuação cidadã oriundas da 

insuficiência do papel do Estado enfrentam concepções contraditórias: a do individualismo 

(passiva e privada) e a outra da participação (ativa e pública). 

Na primeira, o papel de cidadão é visto de forma individualista e instrumentalista, 
segundo a tradição liberal iniciada com Locke. Os indivíduos são considerados 
pessoas privadas, externos ao Estado, e seus interesses são pré-políticos. Na 
segunda, prevalece uma concepção comunitarista oriunda da tradição de filosofia 
política proveniente de Aristóteles. Temos aqui uma cidadania ativa, e não mais 
passiva como no primeiro caso. Os indivíduos estão integrados numa comunidade 
política e sua identidade pessoal é função das tradições e instituições comuns 
(VIEIRA, 2001, p.228). 

A cidadania deve ser pensada como na segunda concepção, numa esfera ampla 

que envolva e supere as crises de legitimidade interna e externas do Estado. A crise interna 

se referente à representação política e a externa diz respeito aos efeitos da globalização nas 

fronteiras do Estado-nação. Essa esfera é a do consenso, da ação democrática, dialógica, 

da cidadania cosmopolita, calcada na democracia, na diversidade cultural, no 

desenvolvimento sustentável e na informação (VIEIRA, 2001). É imprescindível reforçar os 

instrumentos do voto, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular com outros institutos 

mais cotidianos, combinando representação política com democracia direta. A participação 



 

 

                  

popular urge de interação direta e aberta com o Poder Público, o voto já não supre as 

carências da legitimidade política (BENEVIDES, 2002). “O voto ganha cada vez menos 

importância no cenário de inserção política. A tendência exposta conduz a uma associação 

cada vez maior entre cidadão e Poder Público” (HEINEM, 2014, p.18). 

A criação de um espaço não-estatal para aperfeiçoar os instrumentos de 

governabilidade e criar novas estruturas de governança, assegurando a participação direta 

dos cidadãos, e assim, democratizando suas instituições, ajudará a superar a crise da 

representação política do Estado. Sob a cidadania, também é devido construir um novo 

espaço público fundado na ação da sociedade civil. (VIEIRA, 2001). As responsabilidades 

cívicas exigem cidadãos educados, como Marshall (1967) descreveu na formação da 

cidadania inglesa. Assim, ante o crescente número de informações, a educação é 

indispensável em tempos hodiernos, para o desenvolvimento do senso de responsabilidade 

cívica. 

A prestação de informação pela Administração Pública inspira um ar democrático 

de potência cidadã, de fortalecimento e crença nas instituições democráticas, e, 

consequentemente, de melhoria dos serviços públicos. A publicação de dados para efeito de 

conhecimento e avaliação por qualquer pessoa é possível em meios oficiais, como o portal 

da transparência e, em meios casuais, como as redes sociais. Com o crescente uso das 

ferramentas tecnológicas de comunicação, a Lei de Acesso a Informação considerou o 

espaço virtual, bem como a acessibilidade, a simplicidade e a veracidade das informações. 

Com isso, o número de informações públicas aumentou e a quantidade de pessoas que as 

acessam, também (HEINEM, Juliano, 2014). 

Diante disso, é imprescindível compreender a noção do direito a informação 

dentro da esfera democrática, como sendo a faculdade que o cidadão tem de acessar uma 

“informação, um dado, documento etc, de caráter público, a ser entregue de maneira 

completa, verdadeira, adequada e oportuna e que estejam em poder de instituições estatais 

ou de quem lhe faça as vezes” (HEINEM, Juliano, 2014, p.16-17). Nesse sentido, não se 

deve olvidar que o cidadão tem interesse pelo andamento das coisas públicas, como 

projetos, metas, recursos, serviços e servidores públicos, o que lhe permitirá uma maior 

liberdade de expressão e de pensamento, além de pressionar a publicidade devida pelo 

Poder Público (HEINEM, 2014). 

Essa liberdade de expressão já estava prevista na Constituição Federal desde 

sua concepção, assim como a preocupação com a transparência administrativa, essa 

atenção “veio a reboque da superação de um período ditatorial, em que o sigilo muitas 

vezes foi pretexto para o conchavo, para os abusos, para os desvios” (HEINEM, 2014, p.42). 

Nesse contexto, a rede mundial de computadores é muito importante para a difusão de 



 

 

                  

informações e de modelagem da prática cidadã. A construção de um espaço público on-line 

e não-estatal permitirá o debate e a participação popular na política em assuntos 

governamentais e legislativos, permitindo ao cidadão uma relação ativa de participar e 

controlar o Poder Público (OLIVEIRA; RODEGHERI, 2014). 

  

5. CONCLUSÃO 

 

Como visto, muitos fatores interferem na crise de legitimidade do Estado, e eles 

vêm de todos os lados, tanto da organização interna do Estado quanto das relações 

internacionais, e se intensificam na inquietação da população em participar e controlar o 

Poder Público, como também das interferências da globalização econômica e da tecnologia. 

A cidadania exige um ambiente de diálogo e construção cívica de direitos, bem como a 

participação de instituições não-estatais, de meios eficientes de acesso a dados públicos e 

de liberdade de expressão e de pensamento para comentar e acrescentar pareceres sobre 

as discussões e deliberações públicas. 

Além de atender a essas demandas da crise de legitimidade do Estado, é 

preciso concretizar rapidamente os direitos civis no Brasil, corrigindo a deficiência da 

congruência dos elementos da formação cidadã nos moldes ocidentais, descaracterizando, 

assim, uma cidadania marcada pela troca de favores e pela fortaleza da figura do agente 

político local - ainda resquícios do clientelismo, e também pela falta de liberdade individual, 

segurança pública e integridade física, fechando, assim, o ciclo da cidadania de direitos 

concedidos pelo Estado e construindo o espaço do exercício das obrigações do cidadão, 

que é o campo da participação e do controle soberano da administração dos bens, 

atividades e serviços públicos. 

Nessa tarefa, o cidadão precisa de informação, liberdade de expressão e de 

pensamento, além de instituições judiciais fortes, sem as mazelas do corporativismo ou das 

negociações escusas e imorais, com instituições policiais democráticas e confiantes, 

concomitantemente, um eficiente sistema educativo voltado para as obrigações cívicas, que 

possa abranger desde a educação infantil à dos adultos, alimentando os mecanismos da 

cidadania ativa, com investimentos na qualidade do ensino em geral, principalmente, no 

ensino fundamental e no aumento dos institutos de participação e influência popular nas 

deliberações do Estado. 

Os representantes políticos devem se colocar mais abertos à sociedade, pois 

afinal, as informações e os recursos públicos, são do povo, e são a eles que devem ser 

prestados contas, ofertadas informações, serviços, orientações e obrigações para com o 

exercício da soberania popular. A Lei de Acesso à Informação regula não só esse espaço 



 

 

                  

como se torna caminho para a construção de uma cidadania de obrigações, em que o 

cidadão poderá exigir, atuar e concretizar ações nas estruturas do Estado. A Lei torna-se 

meio para a concretização de um novo espaço público em que amalgama as novas 

tecnologias, o mercado global, a cidadania cosmopolita, a democracia direta e o sistema 

representativo a partir da transparência e do respeito às liberdades individuais. 
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