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A revolução norte-americana e a doutrina da soberania 

popular nasce nas cidades e mais tarde se apossa do 

Estado. 

 Alexis de Tocqueville, Democracia na 

América. 

 

Este Estado não é uma nacionalidade; este país não é uma 

sociedade; esta gente não é um povo. Nossos homens não 

são cidadãos. i  

 Alberto Torres, A Organização Nacional. 

 

Das Construções Sociais Históricas da Cidadania 

 

A ordem escravocrata e a longa permanência de uma formação patrimonial 

estatista de origem portuguesa reforçada pela elite imperial brasileira não permitiram 

uma evolução política e social no Brasil aos moldes do liberalismo de alguns países da 

Europa e dos Estados Unidos. Apenas um olhar ingênuo poderia supor que a mera 

modernização e desenvolvimento econômico criariam automaticamente as instituições 

políticas de um capitalismo mais avançado, isto é, um Estado mais democrático, uma 

sociedade mais civil e menos servil. Devemos ir além das raízes que historiam e 

explicam o autoritarismo à brasileira, a saber, a dicotomia entre o campo da democracia 

com seus requisitos de igualdade, autonomia individual, confrontos de opinião e uma 

ordem social clientelista. Uma hierarquia centralista, uma presença insidiosa do Estado 

em todas as esferas do social. 

Nenhum Estado está suspenso no ar mas, sempre respondem às expectativas e 

comportamentos que norteiam a sociedade da qual são produtos. Um governo 

onipresente que tudo administra e provê, que faz do cidadão um ser de papel e portanto 

tolhido de iniciativas, um indivíduo que tudo espera do poder público cria barreiras e 

obstáculos culturais, psicológicos para a construção e generalização ãe práticas 



democráticas. Porém, essas condicionantes históricas não impediram e nem impedem 

que ilhas de cidadania sobrevivam e até se espalhem no mar da 'estadania'. As barreiras 

levantadas pelo `capitalismo burocrático' ou pelo Estado patrimonial obstaculizam, 

regulam mas, em última análise, não impedem a construção de uma sociedade civil e de 

novas relações sociais entre o Estado e o mercado (Faoro 1979; Prado Jr. 1966; 

Schwartz 1979; Santos 1978, 1979; Carvalho 1993; Da Matta 1995). 

Num estudo, já incluído na estante dos clássicos, Marshall ao analisar a 

formação sócio-histórica da cidadania na Inglaterra a divide em três elementos: os civis, 

os políticos e os sociais. Sem atropelar a história poderíamos datar a formação dos 

mesmos a séculos diferentes - os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao XIX e os 

sociais ao XX. Mesmo que entrelaçados cronologicamente em suas práticas e sentidos 

podemos afirmar que a história dos direitos civis é basicamente o direito a trabalhar sem 

as barreiras corporativas de oficio mas, é também percebido como a universalização da 

liberdade individual, isto é, há pelo menos nominalmente uma lei para todos os homens. 

A liberdade e a cidadania que eram quase que sinônimos nos burgos ao saírem dos 

muros da cidade transformam-se de uma instituição local a uma instituição nacional. Já, 

as características da história dos direitos políticos são diferentes pois não são 

exclusivamente a criação de novos direitos mas são prioritariamente a conquista e 

ampliação de direitos gozados por 

poucos para uma maioria da população, como a adoção do sufrágio universal. Já os 

direitos sociais surgem originariamente na participação de comunidades locais e 

associações profissionais que ao serem englobados pela sociedade política vão regular 

o princípio liberal individualista do contrato de trabalho livre e incluir a proteção dos 

direitos dos trabalhadores em uma crescente legislação industrial. A plena realização 

dos direitos sociais no século XX está alicerçada na educação primária pública que 

possibilita de fato o desenvolvimento dos cidadãos e preenche os requisitos básicos do 

exercício de qualquer cidadania (Marshall 1967: 57-75). 

Devemos estar atentos para não transplantarmos categorias de análise, 

conceitos que sejam produtos de realidades alheias para uma reflexão sobre os 

impasses da construção de uma cidadania nos marcos da história brasileira. Essa 

assimilação, não antropofágica no sentido de Oswald de Andrade, contribuiu para uma 

tradição de dicotomia entre a experiência cultural anglo-saxônica e a ibérica. 



De Silvio Romero a Richard Morse a natureza comunitária - 'holistica' - da 

cultura ibérica em contraposição ao individualismo anglo-saxão é vista como uma das 

explicações da incapacidade dos brasileiros em organizar a sociedade política. Ora 

valorizando o caráter normativo, impessoal, individualista da prática cidadã anglo-

saxônica, ora valorizando os aspectos personalistas, comunitários, informais de nossa 

prática histórico-social, o debate sobre a relação entre o privado e o público, o indivíduo 

e a comunidade em nossa história parece, às vezes, perder as características locais-

regionais e peculiares de nossa formação (Carvalho 1993: 29 

31). 

Não se trata de importarmos práticas e reflexões, modismos acadêmicos em 

alguns casos, para a compreensão da reconstrução ou construção da democracia no 

Brasil ou como escreve Francisco de Oliveira (1994) do processo de construção da 

sociedade política no nosso país. 

No Brasil podemos acompanhar a construção histórica da não cidadania, do falso 

"laissez-faire" combinado com a repressão da República Velha passando pela `cidadania 

regulada' a partir de 1930 na medida que, o mesmo Estado que passava a dever 

satisfação aos cidadãos estabelecia quem era ou não era cidadão cuja cidadania 

decorrente dos direitos das profissões era de regulamentação estatal. A partir de 1945 

as tensões entre uma prática de democracia relativa e uma cidadania regulada pela 

ordem conservadora encontram seus limites no rompimento da democracia limitada e da 

própria democracia "tout court" pelo golpe militar de 1964 (Santos 1979: 71-82). 

Um dos objetivos da pesquisa proposta é acompanhar e refletir sobre as formas 

de participação social no decorrer dos anos 80 e 90 na sociedade brasileira e destacar a 

contribuição dos movimentos sociais e das Organizações não Governamentais na 

construção de uma nova cidadania e de novas relações entre sociedade civil e Estado. A 

atuação de diversos movimentos sociais na construção de novos espaços de cidadania 

(questão do gênero, da ecologia, das minorias ao lado dos tradicionais movimentos 

sociais urbanos e rurais) cria novas arenas de atuação política em que os movimentos, 

associações de bairros e ONGs passam a atuar como co-participantes das ações 

públicas. 

Evidencia-se o surgir de redes de cidadania participativa que abrem um espaço 

público, não estatal, gerador de uma nova cultura política, uma cultura cívica que tende 



à participação e a um maior controle do Estado pela sociedade. A partir da Constituição 

de 1988 abre-se a possibilidade da participação popular nos conselhos e colegiados, na 

elaboração dos orçamentos municipais e das políticas públicas referentes à saúde, à 

criança, ao adolescente e à educação e também nas câmaras de negociações setoriais 

na área econômica que constituem-se em experiências inovadoras que geram uma nova 

mentalidade sobre o setor público e também uma nova cultura política mediadora entre 

a sociedade, o mercado e o Estado, através de parcerias em políticas públicas (Gohn 

1997). 

Os governos locais e a cidadania participativa adquirem no seio de uma ordem 

social econômica cada vez mais globalizada uma importante dimensão política que pode 

transformar-se num poderoso meio de reconstrução da tradição democrática. 

Tendemos a negligenciar ou esquecer que a democracia é uma construção 

sócio-histórica, um processo sempre pendente, não totalmente realizado, quiçá nunca o 

seja, cuja característica principal é o seu funcionamento institucional desde e para o 

indivíduo, realizado em cidadão, graças a universalização de direitos civis, políticos e 

sociais. A possibilidade de todos serem escutados e respeitados em seus direitos à 

diferença e à discordância são as bases da legitimidade democrática (Bowman e 

Hampton 1983, Villasante 1995, Savater 1987). 

As transformações do mercado de trabalho pelo crescente uso de novas 

tecnologias - informática, robótica, sistemas de telecomunicação, novos métodos 

gerenciais, descentralização das unidades de produção - características de uma 

realidade mundial radicalmente nova estão instituindo um novo período sóciohistórico e 

estimulando a emergência de novas questões e desafios ao sistema democrático. O 

novo capitalismo ultrapassou o modelo fordiano da previsibilidade das iniciativas. Existe 

a necessidade de sujeitos sociais, atores competentes, inovadores que sejam capazes de 

criar sem o peso burocrático do velho Estado. A produção cada vez mais informatizada, 

robotizada não se adequa aos modelos burocratizados. 

A patente ineficiência do Estado pode ser combatida pela participação 

comunitária e cidadã na elaboração de políticas públicas. O sistema democrático que 

não se prender exclusivamente ao modelo representativo pode suscitar espaços de 

participação pública que são espaços por excelência de criação, inventividade e 

instituição de novos processos sociais (Melucci 1994, Arato 1994, Gohn 1997). 



A reconstrução de um espaço democrático, público e não estatal requer novas 

experiências de administração pública com a participação direta de cidadãos, 

movimentos sociais, ONGs. Essa nova arena política incorpora novos agentes sociais, 

bem como novas demandas - as dos profissionais que trabalham com novos processos 

produtivos, as ecológicas, as de gênero - e assim cria condições de um necessário e 

urgente aprofundamento das práticas democráticas. As crises de eficiência e de 

representatividade juntamente com a redução da democracia a uma mera partidocracia 

criam um desencantamento com o Estado contemporâneo e ao mesmo tempo 

estimulam novas formas de gestão pública onde as demandas possam ser formuladas 

não apenas pelos partidos políticos, sindicatos - meios institucionais fundamentais 

porém não únicos - mas para além desses marcos tradicionais de modo que essas 

demandas sejam construídas num novo circuito de grupos, movimentos, ONGs, 

conselhos, cooperativas em parceria com o Município e o mercado com a finalidade de 

impulsionar um campo público não estatal, mais autônomo, mais eficaz num mundo 

cada vez mais integrado e interdependente. 

O espaço sócio econômico e político dos municípios pode representar o campo 

de experiências políticas inovadoras que tenham significado universal, uma vez que, 

estabeleçam um processo combinado de democracia representativa com formas de 

democracia direta baseada em ações e grupos voluntários. Esse novo agir democrático 

nos leva a novas regras da relação Estado e sociedade capazes de articular a 

representação política com outras formas de intervenção pública, já presentes e não 

dependentes exclusivamente de decisões governamentais. Essa maior complexidade das 

várias formas de relação entre sociedade, Estado e mercado leva os movimentos sociais, 

ações de cidadania e ONGs a terem um papel não apenas de negação mas antes e 

essencialmente uma função instituinte nos marcos da cultura e práticas políticas 

(Villasante 1995, Gohn 1997). 

São dois os aspectos essenciais para que a rearticulação entre Estado e 

sociedade possa se instituir: 

1 - Uma participação democrática e pública na elaboração orçamentária através 

de ações comunitárias que possam criar um novo contrato público que objetive uma 

cidade para todos e não para poucos; 

2 - Garantia de acesso aos meios de comunicação de massa, que permitam aos 



vários grupos sociais contribuir para uma `fabricação do consenso' mais pluralista e 

democrática. 

Trata-se de estabelecer políticas de comunicação, principalmente de 

comunicação de massa, que garantam o exercício de uma cidadania crítica mesmo com 

a prevalência da indústria cultural, consumista e manipulativa. Não apenas a garantia 

tradicional da liberdade de imprensa é essencial para uma sociedade democrática mas 

também, políticas que permitam a democratização dos meios de comunicação de massa 

e atuem como um contrapeso aos interesses corporativos e de grupos privilegiados 

(Demo 1996, Chomsky 1988, Straubhaar 1989). 

Na sociedade do espetáculo, das imagens e simulacros - tomando de 

empréstimo a vaga terminologia pós-moderna - torna-se fundamental a percepção 

crítica e a análise dos meios de comunicação de massa enquanto criadores das `ilusões 

necessárias', da `fabricação do consenso'. Usuais são as várias estratégias para ou 

marginalizar o público em geral ou reduzi-lo a alguma forma de apatia. Não escondamos 

as evidências - mais do que visíveis - sobre como os grandes grupos de comunicação de 

massa determinam a agenda do que é notícia, moldam e controlam os fluxos de opinião, 

filtram as notícias a serem veiculadas, escolhem as fontes de informação. Isso faz com 

que percebamos traços surpreendentes da frágil democracia realmente existente. 

A história recente no Brasil nos mostra o. papel crucial desempenhado pelas 

redes televisivas na construção imagética política desde o regime militar até sua 

transição ao regime democrático. Da morte de Tancredo Neves aos movimentos sociais 

de cidadania participativa - Diretas Já, Movimento pela Ética na Política, Ação da 

Cidadania contra a Miséria e pela Vida, Movimento dos Sem Terra - testemunhamos a 

presença das redes de televisão na elaboração de políticas e na tomada de decisões por 

parte do governo como também na manipulação da opinião pública (Guimarães 1985; 

Straubhaar 1989). 

Argumentar a favor da descentralização não significa uma visão romântica, do 

tipo 'rousseauniano', da natureza humana. Paul Goodman já nos alertava em pleno anos 

sessenta que "a maioria dos descentralistas são excêntricos e cépticos e tendem mais a 

Aristoteles do que a Rousseau. Devemos evitar a concentração de poder pois somos 

falíveis. `quis custodiet custodes'? A Democracia, nos diz Arislóteles, deve ser preferida 

por ser a menos diabólicu.forma de governo, dado que divide o poder entre muitos 



"(Goodman, 1965). 

Além de perceber a democracia enquanto um processo e não uni artefato social 

acabado devemos apontar aspectos obsoletos que permitem a ineficiência, a 

ingovernabilidade da democracia tradicional; devemos ir além e atentar para as novas 

formas de ação democrática. 

Muitos argumentam contra a descentralização do poder por acreditarem na 

ingovernabilidade dos grandes centros urbanos e podemos destacar duas causas dessa 

alegada não governabilidade: 

1 - Uma cidadania enfraquecida, cenário onde cidadãos (indivíduos que sentem 

a cidade como sua e portanto cuidam-na) são desprovidos de poder e de canais de 

participação. 

2 - A sensação de que a maioria dos centros urbanos são muitos densos e 

extensos para serem descentralizados e portanto não são funcionais em nenhum 

sentido. 

Um dos remédios proposto a essa ausência de cidadania participativa e de 

espaços de ação democrática é criar condições em que se amplie o poder de decisão 

dos indivíduos, dos bairros, das associações voluntárias e de outros movimentos sociais. 

Lugares em que cidadãos discutam, decidam e executem os assuntos públicos que lhes 

são concernentes. Quais seriam os serviços públicos mais próximos do cidadão comum? 

Podemos presumir que sejam os serviços locais como: moradias, educação fundamental, 

postos de saúde, segurança, enfim tudo que mais cotidianamente envolva a vida 

familiar. Não se trata de negligenciar as questões gerais ou nacionais no que diz 

respeito a estrutura ocupacional, profissional de qualquer cidade mas sempre lembrar 

que aquilo que faz uma cidade são as experiências locais. 

 

Temos muitos exemplos históricos e atuais onde a condução pública de 

problemas locais é mais competente quando realizada de forma participativa. As 

pessoas, os grupos são capazes de governar a si próprios e caso não sejam adquirem 

essa competência pela prática da cidadania participativa (Bookchin 1992, Villasante 

1995). 

Para que a cidadania floresça melhor nos espaços locais precisamos ir além dos 

limites do ativismo purista, segregacionista que tenta minorar, de forma isolada, os 



problemas advindos da poluição, do zoneamento urbano, da segurança ou outros sem 

romper com os velhos paradigmas e os vícios do corporativismo, do clientelismo. Trata-

se de combinar os valores individuais com os coletivos, a razão individual com a razão 

científica e favorecer políticas que articulem o governo e grupos sociais organizados a 

instituirem novos espaços de participação pública na condução democrática. Não 

podemos sonhar com cidades de boa qualidade de vida sem que uma grande variedade 

de pessoas e interesses tenham mais liberdade de participar e criar novas formas de 

cooperação entre elas. 

Os principais argumentos contra as possibilidades da descentralização e maior 

autonomia local não são os tradicionalmente enfocados: a escala nacional/global da 

economia, a complexidade social e técnica, o adensamento populacional. Todos esses 

problemas podem ser superados pela subdivisão das responsabilidades administrativas, 

pela simplificação de processos cuja complexidade burocrática só traz desvantagens, 

pela instituição de formas federativas onde e quando for possível e finalmente, pelo 

controle público das burocracias que forem necessárias. Muitos dos serviços públicos 

teriam ganhos significativos de eficiência e redução de custos se sua operação se desse 

em escalas menores (Fernandez 1996, Ward 1989, Bookchin 1992). 

Devemos enfatizar a cidadania enquanto uma arena, um espaço de vivência 

tanto individual quanto social onde se crie uma consciência participativa. Não se trata de 

cair num localismo provinciano que isolaria e empobreceria qualquer projeto de 

descentralização. Fugir ao localismo provinciano é refletir globalmente (interagindo com 

estruturas políticas, sociais e econômicas que são globais e alterando-as onde e quando 

necessário) e agir localmente instituindo espaços públicos onde as pessoas comuns 

possam participar na gestão coletiva. Desde tempos remotos temos exemplos de 

cidades que baseando-se em alguma estrutura administrativa não perderam a liberdade 

e nem a participação cidadã. Reforçar o poder local é também criar as condições 

favoráveis de uma cidadania ativa em que além da experiência privada tenhamos a 

possibilidade da experiência pública, ou seja, o gerenciamento participativo de nossa 

realidade imediata: o bairro, as escolas, a cidade enfim. O mesmo mundo globalizado, 

altamente cibernético, mecanizado e hostil que cria a destruição da vida citadina 

paradoxalmente nos fornece os recursos sociais e tecnológicos para evitar tal destruição. 

Ideologicamente tenta se justificar o desaparecimento do indivíduo enquanto ser 



político, cidadão pleno, pela afirmação de que a nação é a unidade básica e elementar 

da vida social. Esquecemos que as nações são construídas a partir das cidades, das vilas 

e bairros que são em última instância os espaços do nosso bem -estar, segurança e 

cultura. 

Menosprezamos o fato de que nosso bem-estar econômico e social depende das 

cidades e não das nações-estados unicamente. As nações são "instituições políticas e 

militares mas nem sempre são também as células básicas, visíveis da vida econômica, 

ou aquelas que sejam particularmente úteis para a investigação dos mistérios da 

estrutura econômica, das razões do aumento e do declínio da riqueza(..) Não podemos 

evitar a constatação de que entre os vários tipos de economia, as das cidades são 

únicas nas suas habilidades de moldar e refazer a economia de outras áreas incluindo 

aquelas que lhes sejam geograficamente distantes" (Jacobs 1984:31-32). Essa 

argumentação de Jane Jacobs, nos convida a reflexão sobre o papel das cidades e de 

suas relações com o Estado. Apesar da retórica contrária, nada é mais desafiador frente 

ao Estado do que as demandas de auto-governo, liberdade cívica e participação cidadã. 

Descentralização, um termo que muitas vezes é cinicamente usado pelos 

centralizadores, não é apenas rica em valores geográficos, territoriais e políticos, mas 

essencialmente dotada de valores cívicos e culturais que permitem a reapropriação do 

poder político instituinte pela comunidade e pelos indivíduos. A liberdade municipal é a 

base de qualquer liberdade política e essa é a base da liberdade individual, isto é, a 

recuperação de uma política participatória estruturada a partir de cidadãos livres que 

possam reapropriar seu poder de instituir uma democracia participativa. O objeto de 

nosso projeto é o de realizar pesquisas comparativas que não se atenham apenas aos 

pontos em comum de experiências históricas diversas (no caso Brasil e Estados Unidos) 

e nem nas generalizações abstratas que escondem as diferenças pois são essas 

diferenças que podem nos indicar as tensões, o novo, o sentido da mudança nas 

relações entre sociedade, Estado e mercado.  
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