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RESUMO   
 

 

A Evolução da Cidadania no Mundo 

 

O conceito de cidadania é uma ideia moderna, apesar de existir desde a antiguidade durante o período da 

idade média foi deixada de lado e em seu lugar as pessoas tem a definição de súditos, ou seja, devem 

obediência ao rei ou senhor feudal em troca da segurança exercida por eles. Com a formação dos estados 

nacionais modernos os homens e mulheres ocupantes de um território continuam na condição de súditos, 

porém agora devem respeito e pagam seus impostos somente a um senhor, o rei, a sociedade do antigo 

regime não tinha uma mobilidade social nem direitos políticos aos súditos, a condição social era marcada 

pelo nascimento e os participantes da política eram somente os aristocratas. 

 

Com o renascimento comercial e cultural no século XIV e XV a classe burguesa começa a crescer em número 

e em poder econômico, assim essa classe começa a notar as injustiças do antigo regime e começa a contesta-

las como por exemplo os privilégios sociais da aristocracia como a isenção de impostos. No século XVII na 

Inglaterra temos então as revoluções inglesas, uma série de batalhas entre os monarquistas, defensores do 

antigo regime, e os burgueses que pediam igualdade jurídica e um parlamento fixo que limitasse os poderes 

parlamento ou seja os representantes eleitos da burguesia. 

 

Mais tarde no fim do século XVIII, inspirados por uma corrente de pensamento chamada iluminismo os 

franceses fazem a sua própria revolução que destrona o rei e coloca uma assembleia no lugar de comando, 

a Revolução Francesa foi um enorme avanço contra o antigo regime, pois além de contar com a participação 

maciça da população ela ainda termina com os privilégios, econômicos, políticos e sociais da aristocracia e 

França, no entanto, a declaração somente iguala em direitos de tratamento, ou seja, não há mais penas 

diferentes para os mesmos crimes por exemplo. Porém a declaração e a constituição francesa excluem o 

direito do voto a pessoas de renda mais baixa. 

 

Por isso dizemos que a Revolução Francesa de 1789 foi um movimento de ideologia burguesa que pretendia 

acabar com os privilégio da aristocracia (clero e nobreza) e não uma liberação de direitos e uma igualdade 

absoluta de direitos para todos os homens, assim, nesse modelo podemos diferenciar os homens dos 

cidadãos classificando os cidadãos como sujeitos de direitos plenos e os homens que tem direitos restritos e 

não tem voz política ao contrário da burguesia que se encaixando dentro do perfil de renda poderia votar e 

ser votado. 

 

Porém com as lutas liberais e socialistas do século XIX (1820,1830 e 1848) as camadas mais pobres começam 

a pressionar ou até mesmo derrubar os governos por mais direitos e pela efetivação da cidadania para todos 

os homens, começamos a notar a diferenciação dos direitos também em direitos políticos, civis e sociais. 

Nos políticos podemos elencar o direito ao voto, a elegibilidade (ser eleito) e o de representatividade (eleger 

representantes). Nos direitos civis temos as liberdades básicas como a de fé e credo, de reunião (poder 

realizar marchas, protestos etc.) o direito de expressão e de pensamento, esses direitos são fundamentais 

para o pleno exercício dos direitos políticos. Por último nós temos os direitos sociais que são os que garantem 

a vida e a dignidade humana como direito a saúde, alimentação, educação e moradia, direitos sem os quais 

é impossível exercer as outras duas categorias. 

 

Construção da Cidadania Brasileira 

 

Nossa explicação começa junto com a primeira Constituição Brasileira de 1824, a carta outorgada (imposta) 

por D. Pedro I depois do fechamento da Assembleia Constituinte no mesmo ano, apesar de seguir conceitos 
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liberais como a divisão dos três poderes ela ainda era extremamente atrasada, já que continuava com a 

escravidão, centralizava os poderes na mão do imperador com um quarto poder o Poder Moderador (que 

poderia intervir no executivo, legislativo e judiciário) e instituía o voto censitário, ou seja, os votantes e 

votados somente poderiam exercer seu direito mediante uma comprovação de renda excluindo 90% da 

população brasileira. 

 

Em 1891 temos uma nova constituição, com a proclamação da república em 1889 o presidente Marechal 

Deodoro da Fonseca manda confeccionar uma nova constituição, mesmo com um maior grau de 

participação política da população, já que fora excluído o critério de renda, foram ainda colocadas algumas 

proibições como o voto de militares, religiosos e analfabetos, ainda tínhamos um outro problema quanto ao 

voto aberto que abria margens para a manipulação e para a coerção dos eleitores em zonas eleitorais mais 

distantes das capitais, ainda tínhamos um fator do próprio governo (dominado pelas elites fazendeiras) que 

descuidava do lado social não dando a devida atenção ás pessoas mais carentes o que gerou diversas revoltas 

como a Revolta da Vacina em 1904. 

 

Após 1930 e a tomada de poder por Getúlio Vargas em um revolução do mesmo ano temos diversas mudanças 

em vários quadros da política, na Constituição de 1932 a Assembleia Constituinte, eleita pelo povo, acabou 

com diversas proibições, incluiu direitos sociais como direito ao trabalho,  deu o voto ás mulheres e acabou 

com o voto aberto dando maior segurança e legitimidade para as eleições, além disso é criada a CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalhistas) um importante avanço nos direitos civis e sociais. No entanto, a partir 

de 1937 temos a instalação da ditadura do Estado Novo, nesse momento, Vargas que estava mais alinhado 

com as ideologias fascistas proíbe todos os partidos, organizações e direitos políticos dos cidadãos e 

persegue sistematicamente seus opositores. 

 

Depois de Vargas conhecemos um período de democracia e plenos direitos políticos, mas de intensa 

instabilidade política e econômica, um encadeamento de fatores desde o suicídio de Vargas até o governo 

de João Goulart (Jango) acabou por instalar uma ditadura civil-militar no Brasil. Essa segunda ditadura caçou 

desde os primeiros dias diversos políticos opositores, cancelou diversos direitos políticos e sociais e fechou 

o congresso nacional (representantes do povo) por diversas vezes, para legitimar suas ações cria em 1967 

uma nova constituição sem praticamente nenhum direito político e com mecanismos de repressão aos 

opositores. Assim mergulharíamos em anos de repressão política e cerceamento dos direitos de uma maneira 

em geral, além do claro abandono das áreas sociais e um aumento da pobreza e da fome. 

 

Porém, com o fim da prosperidade do Milagre Econômico a população começa a contestar o regime, os 

pequenos municípios ainda podiam eleger seus prefeitos e o partido da Arena (partido do governo) começa 

a perder espaço para o outro único partido o MDB (partido da oposição), assim, depois de anos de pressão 

popular o governo começa a editar leis que vão lentamente redemocratizando o Brasil, a começar pela Lei 

da Anistia de 1979 que da o perdão á todos os envolvidos em crimes políticos nos anos anteriores. 

 

Na década de 1980 temos uma aceleração desse processo e finalmente o fim da ditadura com a eleição 

indireta (ou seja, pelo congresso) de um presidente civil, Tancredo Neves, que apesar de ter falecido antes 

da sua posse foi um grande marco para a redemocratização já que todos os outros presidentes eram militares, 

assim em 1986 é feita uma nova Assembleia Constituinte com representantes eleitos pelo povo e em 1988 é 

terminada a Constituição Cidadã de 1988, essa carta consolida diversos direitos que foram tirados do povo 

como o direito pleno ao voto homens e mulheres independentes de sua classe social, ocupação e até mesmo 

analfabetos tem o direito de voto. 

 

Além desses avanços são contemplados os direitos civis e sociais em sua totalidade, podemos conferir no 

Artigo 5º da constituição todos os direitos básicos para a vida humana como moradia, saúde, educação, 

transporte etc. Na constituição de 1988 temos ainda pela primeira vez o reconhecimento do crime de racismo 

que foi colocado como crime inafiançável, temos ainda a seguridade dos direitos indígenas ás terras 

historicamente ocupadas por eles. Vemos que o caminho para o alcance da cidadania sofreu percalços e 

avanços inúmeros, e ainda estamos caminhando nesse sentido pois mesmo que a constituição preveja 

diversos direitos aos cidadãos ainda temos que fazer valer esses direitos. 


