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Mas afinal, o  que é ser cidadão? 

 
 A palavra cidadania tomou conta do nosso cotidiano. Está presente nos 

discursos dos políticos, dos educadores, das ONGs, bem como revelado nos jornais, 

rádio e televisão. Nunca se ouviu falar tanto sobre cidadania, em nossa sociedade, 

como nos últimos anos.  

A história da cidadania confunde-se com a história das lutas pelos direitos 

humanos. A cidadania está em permanente construção, é uma conquista da 

humanidade, construída através daqueles que sempre lutam por mais direitos, 

melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam frente às dominações, 

seja do Estado, de outras instituições ou pessoas que não desistem de privilégios, da 

opressão e das injustiças contra uma maioria desassistida e que não se consegue 

fazer ouvir.  

 
 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1948 
 

Artigo 1°  
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 
e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.  
 
Artigo 2°  

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 
Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento 
ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no 
estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, 
seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação 
de soberania.  

 
Artigo 3° 

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  
 
Artigo 4°  

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, 
sob todas as formas, são proibidos.  
 
Artigo 5°  

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes.  
 

www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm. 
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A idéia de cidadania é muito antiga, remonta a polis grega, há cerca de 2.500 

anos, e foi mudando ao longo da história. Não é de hoje que o homem tenta criar 

mecanismos para viver em uma sociedade justa e igualitária. Essa concepção está 

vinculada ao surgimento da vida na cidade, à participação nas decisões sobre os 

rumos da vida social e ao exercício de direitos e deveres. 

 Os direitos como conhecemos hoje não surgiram do nada. Ao contrário, são 

resultado de muitas lutas de outras gerações e, mesmo com as Constituições 

denominadas modernas e democráticas, ainda é preciso lutar para que os direitos 

expressos nas leis sejam efetivamente cumpridos na vida cotidiana. Há, por exemplo, 

direitos conquistados no passado que estão sendo perdidos com a economia 

globalizada, como alguns direitos trabalhistas. No Brasil, há outros que não são 

garantidos para todos, como o acesso à saúde, educação, moradia e lazer.  

Ser cidadão é ter consciência de que é sujeito de direitos. Direitos à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. 

Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem de ser consciente das suas 

responsabilidades enquanto parte integrante de uma coletividade. 

A ignorância escraviza o homem, pois, impede-o de ver-se como escravo, capaz 

de reagir contra a hegemonia do poder. A falta de condições materiais, a pobreza 

obriga-o a dependência para sobreviver. Por isso, não é suficiente ao indivíduo ter 

consciência crítica para fazer-se histórico e competente. 

 Indivíduos que conhecem seus direitos e deveres, não são passíveis de 

manipulação ou dominação, sentem-se como parte da sociedade - verdadeiros 

cidadãos - que ajudam a definir as regras da sociedade, lutam para que elas sejam 

cumpridas e aperfeiçoadas. Possuem "qualidade política", que segundo Pedro Demo: 

O contrário de pobreza política é “qualidade política”, designando 
especialmente a dinâmica da cidadania individual e, sobretudo coletiva. 
Implica a capacidade de construir consciência crítica histórica, 
organizar-se politicamente para emergir sujeito capaz de história 
própria, e arquitetar e impor projeto alternativo de sociedade. (2006, 
p.31) 

 
 Cidadania pressupõe comprometimento coletivo em todos os espaços da vida 

social, tornando-se um hábito. Se existe um problema, não se pode esperar a solução 

de braços cruzados. Ser cidadão é reivindicar, buscar soluções, pressionar os órgãos 

governamentais e ser responsável pelo rumo da sua comunidade.  
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Atividades 

 
– Pesquise em jornais, revistas e internet notícias que denunciem a violação dos 

direitos humanos. 

 
– Com base nas informações pesquisadas, vamos organizar um debate em sala de 

aula, respondendo: por que existe tanta injustiça social, se ouvimos falar em direitos 

humanos quase que diariamente? 

 

A ditadura militar foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil. 

Houve dezenas de mortos, centenas de torturados, entre muitas outras violações dos 

direitos humanos. A música de protesto retratava as crenças por uma sociedade mais 

igualitária, abordando temas sociais, econômicos e políticos. Pra não dizer que não 

falei de flores de Geraldo Vandré ficou conhecida como um hino de oposição e 

resistência ao regime militar.  

 

– Vamos ouvir a música de Geraldo Vandré e conforme a sua preferência musical, 

pesquise e traga para a sala de aula, uma canção atual que contenha críticas à 

violação dos direitos humanos. Com o resultado da pesquisa vamos organizar um 

debate em sala de aula. 
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Mude o país, discuta política. 

 

 Quando se fala em cidadania, logo, pensa-se no direito ao voto, exclusivamente 

na cidadania civil e política. E há uma generalização na sociedade, de que qualquer 

outra forma de participação política é excluída, ou, pelo menos, desencorajada. 

É claro que a escolha dos nossos representantes para o poder executivo e para 

o poder legislativo constitui-se em uma importante forma de participação política ou de 

exercício de cidadania. Cabe salientar, contudo, que “participação política” não se 

reduz à escolha de representantes.  

 É comum também pensarmos que política não tem nada a ver com a nossa vida 

pessoal. Muitas pessoas não querem nem saber de política.  Todas as leis e medidas 

tomadas por aqueles que foram legitimamente eleitos, interferem direta ou 

indiretamente em nossa vida. Os impostos, o trânsito, a vida escolar, a vida 

profissional, etc.  

 A não participação ativa nos processos decisórios da sociedade civil pode ser 

explicada pelos longos regimes autoritários com os quais a sociedade brasileira já 

conviveu, que fizeram com que a maioria da população internalizasse que é 

desnecessário participar – pois sempre temos um “salvador” para resolver os nossos 

problemas. Ou que participar é perigoso – pois quem participar ativamente está sujeito 

a sofrer duras penalidades. 

 Independentemente do nível de participação de cada indivíduo, o fato de estar 

engajado numa agremiação, lutando por uma causa que ultrapasse o seu interesse 

individual (embora o inclua), reduz a passividade, elimina a apatia geral da sociedade. 

 A construção de uma sociedade verdadeiramente democrática inclui uma dupla 

dimensão: a política - que diz respeito à participação nas decisões, e a sócio-

econômica - que diz respeito à participação na riqueza gerada pelo trabalho de todos. 

 As decisões políticas sempre afetam, positiva ou negativamente, a todos 

aqueles que vivem em uma mesma sociedade. É necessário que se procure conhecer 

e discutir os fenômenos políticos que nos envolvem. Somente a partir de uma ampla 

discussão pode-se saber o que é melhor para a sociedade.  Quando se trata da 

participação no processo eleitoral, percebe-se, especialmente nos anos recentes, um 

certo desencanto e um profundo desinteresse pela política. Este comportamento em 

muitos casos, é motivado pela constatação de que grande parte daqueles que exercem 

mandatos públicos não cumprem o programa de seu partido ou as promessas feitas na 

campanha eleitoral. Também não é raro que se constate que muitos políticos procuram  
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apenas satisfazer os seus interesses ou os interesses dos grupos que financiariam a 

sua campanha. Uma boa parte daqueles que, supostamente, deveriam representar a 

sociedade, ignora esse compromisso. Um sério agravante dessa situação é o fato de, 

freqüentemente, virem à tona escândalos envolvendo políticos em graves casos de 

corrupção e de total falta de ética no exercício de sua atividade. 

 Quando falamos em consciência política significa que não devemos votar por 

impulso, ou porque disseram que tal candidato é melhor, por vantagens pessoais ou 

porque votamos no candidato mais forte para não “perdermos” o nosso voto. Significa, 

sim, que devemos escolher atentamente, analisando as propostas concretas de um 

partido ou candidato e as informações que aparecem nos programas dos partidos. 

Precisamos participar o tempo todo, mesmo depois das eleições.  

 
 

O Analfabeto Político 
(Berthold Brecht, 1898-1956) 

 

O pior analfabeto é o analfabeto político. 
 

Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.  
 

Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do 
aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. 

 
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que 

odeia a política. 
 

Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista, pilantra, o 

corrupto e lacaio dos exploradores do povo. 
 

– Vamos refletir com o poema:  “Analfabeto Político” de Berthold Brecht,  sobre a 

importância da participação política de todos os cidadãos. Caso contrário, serão 

sempre os mesmos que decidirão em nosso nome  

 
– Após a reflexão responda individualmente as questões abaixo e depois exponha 

para a turma as suas respostas. 

a) O que fazer para não ser Analfabeto Político? 

b) Quais as conseqüências para o Brasil da existência do Analfabeto Político? 

 
– Fazer uma pesquisa de opinião com os eleitores do seu bairro, procurando 

identificar como escolhem os seus candidatos. O resultado da pesquisa deverá ser 

apresentado em forma de gráfico. 
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O que o meio ambiente tem a ver com cidadania? 
 

A primeira questão que é preciso ter em mente quando se fala em respeito ao 

meio ambiente é que em relação ao homem isso significa nada mais nada menos do 

que melhoria da sua qualidade de vida.  Dependemos do ambiente natural para 

obtenção de nossos bens de consumo. A partir do momento que destruímos estes 

ambientes - que têm um limite de esgotamento - os resultados catastróficos se 

revertem para a própria humanidade. Em outras palavras, meio ambiente não é apenas 

fauna e flora. É tudo o que nos cerca e é nosso dever, enquanto cidadãos, cobrar do 

Governo ações para a sua conservação e tomar atitudes no nosso dia-a-dia que façam 

diferença.  

Na Constituição Federal do Brasil fica claro que o Estado é o responsável pelo 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas que o cidadão tem também a sua cota 

de responsabilidade.  

Art.225 - Constituição Federal de 1988: Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 
Para avançarmos no processo de conservação do meio ambiente, nossas ações 

enquanto cidadãos conscientes devem caminhar na direção contrária à idéia de 

construção igual à destruição.  

A mudança de pensamento e atitudes dependerá de nossa disponibilidade de 

abrir mão de determinadas conquistas e fazer escolhas em função da necessidade da 

humanidade como um todo. 
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Meio ambiente: um tema para a sociologia?  
 

Por que os sociólogos deveriam se preocupar com o meio ambiente? Não 

estamos falando de questões que são de competência exclusiva de cientistas ou 

tecnólogos? O impacto dos seres humanos sobre a natureza não é físico, gerado pelas 

modernas tecnologias da produção industrial? Sim, mas a indústria moderna e a 

tecnologia nasceram ligadas a instituições sociais distintas. As origens desse nosso 

impacto sobre o meio ambiente são sociais, assim como muitas de suas 

conseqüências.  

Desse modo, o resgate ambiental do planeta significará uma transformação 

social e também tecnológica. Diante das enormes desigualdades globais existentes, há 

poucas chances de que os países pobres em desenvolvimento venham a sacrificar seu 

próprio crescimento econômico por causa de problemas ambientais provocados 

sobretudo pelas nações ricas.  

Todavia, a Terra não parece contar com recursos suficientes para que todos os 

seus habitantes possam ter o padrão de vida que a maioria das pessoas que vivem nas 

sociedades industrializadas considera trivial. Por isso,  

se os setores empobrecidos do planeta devem alcançar os mais ricos, é provável que 

estes últimos precisem revisar suas expectativas em relação ao crescimento 

econômico constante. Alguns autores “verdes” defendem a necessidade de que os 

países ricos reajam contra o consumismo e retornem aos modos de vida mais simples 

para evitar o desastre ecológico global.  

São poucos os aspectos do mundo natural que não foram afetados pela atividade 

humana. Todas as sociedades agora se preocupam com a ecologia ambiental tentando 

encontrar a melhor maneira de lidar com os danos ambientais e de contê-los diante do 

impacto da indústria moderna e da tecnologia. A idéia dos "limites para o crescimento", 

popularizada na década de 1970, consiste na noção de que o crescimento e o 

desenvolvimento industrial não são compatíveis com a natureza finita dos recursos 

terrestres. Já o desenvolvimento sustentável acredita que o crescimento deve ocorrer, 

mas de forma a reciclar os recursos em vez de esgotá-los.  

A maioria das questões ambientais está intimamente relacionada ao risco, pois são 

resultado da expansão da ciência e da tecnologia. O aquecimento global refere-se ao 

aumento gradual da temperatura terrestre, provocado pela elevação dos níveis de gás 

carbônico e de outros gases na atmosfera. As conseqüências potenciais do 

aquecimento global são severas e incluem enchentes, disseminação de doenças, 

condições climáticas extremas e aumento dos níveis dos mares. O aquecimento global 

oferece riscos potenciais a toda a espécie humana, mas e difícil organizar os esforços 
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para combatê-lo, porque as causas e as possíveis conseqüências desse problema 

são muito difusas. (GIDDENS, Anthony. Sociologia. 2005) 

 

Questões para Reflexão 
 
a) De quem é a culpa dos danos ambientais: da ciência ou da sociedade? 
 
b) O indivíduo pode fazer a diferença em uma era de riscos globais? 
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Internacionalização da Amazônia 
 

Durante debate, nos Estados Unidos, fui questionado sobre o que pensava da 

internacionalização da Amazônia. O jovem introduziu sua pergunta dizendo que 

esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. De fato, como brasileiro, 

eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que 

nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. 

Mas se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, 

internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão 

importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. 

Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a 

extração de petróleo e subir ou não o seu preço.  

Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser 

internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela 

não pode ser queimada a vontade pela vontade de um dono, ou de um país. Queimar a 

Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos 

especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para 

queimar países inteiros na volúpia (prazer) da especulação. 

Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os 

grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada 

museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não 

se pode deixar que esse patrimônio cultual, como o patrimônio natural amazônico, seja 

manipulado e destruído pelo gosto de um  proprietário ou de um país. 

Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos 

de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos EUA. Até porque 

eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma 

destruição milhares de vezes maiores do que as lamentáveis queimadas feitas nas 

florestas do Brasil. 

Nos seus debates, os candidatos à presidência dos EUA defenderam a idéia de 

internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos 

usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha possibilidade de ir 

à escola. Internacionalizemos as crianças tratando-as, todas elas, não importando o 

país onde nasceram como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. Ainda 

mais do que merece a Amazônia. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do 

mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem 

quando deveriam estudar; que morram quando deveriam viver. 
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Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo. Mas, enquanto 

o mundo me tratar como brasileiro lutarei para que a Amazônia seja nossa. Só nossa. 

(BUARQUE, Cristovam. In: O Globo, 23 nov.2000. - adaptado) 

 

ATIVIDADE 

 

– Após leitura e reflexão do texto de Cristovam Buarque, posicione-se a favor ou 

contra a internacionalização da Amazônia, justificando a sua posição. Em seguida 

relate a sua resposta para a turma. 

A cidadania é a possibilidade de sermos sujeitos atuantes, com direitos e 

deveres, os quais requerem inclusão social. Entretanto, os direitos se tornam plenos se 

forem exercidos no cotidiano das ações das pessoas. Direito na lei, que não é exercido, 

é apenas direito formal. (Diretrizes Curriculares de Sociologia-SEED- 2006) 
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