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CAPÍTULO 2 

DEMOCRACIA E CIDADANIA 
 

Nos dias de hoje os conceitos de democracia e cidadania são cada vez mais 

reconhecidos e relevantes para a realidade actual (Menezes, 2005; Ferreira, 2010; 

Perrenoud, 2005), fazendo parte integrante dos discursos políticos e sociais (Nata, 

2007). Assim, neste contexto e ao longo do capítulo, irá ser realizada uma reflexão 

sobre estes dois conceitos indissociáveis, uma vez que esta tese se debruça sobre as 

conceções de democracia dos jovens. 

 

2.1. DEMOCRACIA 

 

A palavra democracia teve a sua origem nos antepassados Gregos, assim como 

acontece com muitos outros termos importantes da política (Arblaster, 1988; Ferreira, 

1990), ganhando força durante a Revolução Francesa, tendo em consideração os 

princípios que assistiam a esta Revolução (Arblaster, 1988). 

Santos (2000) associa democracia “à liberdade de expressão sob qualquer forma, à 

diferença de todos os cidadãos como seres humanos, à justiça social em todas as 

componentes (trabalho, habitação, saúde, ensino), a eleições livres e periódicas, à 

inexistência de humilhados e privilegiados” (p. 19). Já Norberto Bobbio entende 

democracia como “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que 

estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e mediante que 

processos.” (p. 23). Por sua vez, segundo Crick (2002), democracia inclui liberdades 

individuais, direitos humanos, desenvolvimento económico e justiça social. 

Touraine (1996) menciona que não há democracia, se não houver “livre escolha, a 

intervalos regulares, dos governantes pelos governados” (p. 42); isto é, os cidadãos 

têm o direito de exercer o seu direito de voto, pois é necessário garantir “os direitos 

fundamentais dos indivíduos [sendo que] é preciso também que estes se sintam 

cidadãos e participem na construção da vida coletiva” (pp. 42 - 43). Como tal, distingue 
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três dimensões de democracia que se completam e correlacionam – respeito pelos 

direitos fundamentais, cidadania e representatividade. 

Segundo este autor, o respeito pelos direitos fundamentais indica que os cidadãos 

têm o poder de livre escolha dos seus governantes, ou seja, os cidadãos votam para 

que os governantes os representem.  

Cidadania refere-se “à integração social, à consciência de pertença não só a uma 

cidade, a um Estado (..) mas também a uma comunidade ligada a uma cultura e por 

uma história” (p. 45).  

A representatividade “defende os interesses das categorias populares “ (p. 46). Para 

tal, é necessário que se alcance uma forte agregação das reivindicações dos populares 

e dos interesses múltiplos e variados da vida social (e.g. atividades profissionais ou 

familiares, à segurança, à educação). 

No mesmo seguimento, a conceção de democracia proposta por John Rawls (cit. in 

Touraine, 1996) aponta para dois princípios fundamentais: liberdade e igualdade. Para 

este autor, este binómio significa que a liberdade deve ser primordial em relação a 

qualquer outro princípio e que associado à igualdade permite “a igualdade de 

oportunidades e a necessidade que a liberdade tem de conduzir à redução das 

desigualdades” (p. 53). 

Autores como Benhabib (1996) e Santos (2004) dão relevo às questões de 

multiculturalismo, ou seja, para o reconhecimento das diferenças culturais entre as 

pessoas, tendo que haver respeito entre cidadãos quando se vive em comunidade. A 

este propósito, Habermas (2003) refere que “a co-existência de formas de vida 

diferentes como iguais também exige a integração dos cidadãos (…) no âmbito de uma 

cultura política comum. Uma sociedade pluralista baseada em uma constituição 

democrática garante diferenciação cultural somente sob a condição de integração 

política” (p. 9). 

Assim, ao falarmos de democracia é essencial fazer referência a conceitos como 

tolerância e discriminação. Neste sentido, tolerância faz referência ao modo como os 

cidadãos toleram a participação de outros cidadãos na vida política (Habermas, 2003; 

Ricoeur, 1990; Sullivan e Transue, 1999); ou seja, é fundamental aceitar diferentes 

pontos de vista. Por outro lado, a discriminação, apesar de ser punida pela maioria das 
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democracias e alvo de censura social, continua a estar presente nas nossas sociedades 

(Nata, 2007).  

Neste sentido, segundo Habermas (2003), a palavra tolerância torna-se indispensável 

quando se fala de democracia. É imprescindível haver uma luta contra a discriminação, 

ou seja, uma luta pela igualdade de direitos: “um racista não deve ser tolerante, ele 

deve superar o seu racismo” (p. 3). 

Na mesma perspectiva e como referencia Maia (2002), discriminação é a “forma 

utilizada por indivíduos ou grupos para inferiorizar indivíduos ou grupos pertencentes 

a outra raça, cor, sexo” (p. 107), o que não é admissível na Declaração dos Direitos do 

Homem. O mesmo autor acrescenta ainda que discriminação “representa (…) uma 

dificuldade psicológica e ética em aceitar a existência da diferença, resultante da 

tendência para constituir padrões de humanidade e de identidade social” (p. 108). 

Em síntese, podemos ver que diferentes autores enfatizam diferentes aspetos como 

sendo os fundamentais e caracterizadores das democracias. No entanto, há aspetos 

que são transversais a diferentes autores, designadamente, a liberdade de expressão, 

livre escolha dos governantes, reconhecimento de diferenças culturais numa mesma 

comunidade (Benhabib, 1996; Habermas, 2003; Santos, 2004; Touraine, 1996). 

 

2.2. CIDADANIA 

 

O conceito de cidadania hoje em dia está muito em voga. Com efeito, fala-se de 

cidadania em casa, na comunicação social, entre amigos, na escola, nas ciências sociais 

(Kymlicka e Norman, 2000; Turner, 2001; Ferreira, 2006). Porém, cidadania não é uma 

palavra nova, tem as suas origens na Grécia Antiga, onde este conceito tinha a ver com 

as leis que regiam os cidadãos. Contudo, este conceito de cidadania vem em força com 

a Revolução Francesa (Paixão, 2000; Nogueira e Silva, 2001).  

Neste sentido e de acordo com Figueiredo (1999), desde a Revolução Francesa e da 

Declaração dos Direitos do Homem, a noção de cidadania está intimamente ligada com 

os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Foram necessários quase dois 

séculos para que todos os indivíduos de um estado fossem considerados cidadãos para 
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poderem usufruir de plenos direitos independentemente do sexo, raça, religião, 

convicções políticas ou situação económica. 

A noção de cidadania é complexa, problemática e dúbia (Nogueira e Silva, 2001; 

Menezes, 2005), sendo que existe uma diversidade de definições que poderiam ser 

apresentadas (McCowan, 2009; Eisenstadt, 1999; Menezes, 2005).  

Marshall (cit. in Nogueira e Silva, 2001) identifica 3 níveis distintos na cidadania – 

cidadania civil, cidadania política e cidadania social. 

Segundo estes autores (2001), Marshall define cidadania civil como um conjunto de 

direitos fundamentais à liberdade humana (e.g. liberdade de expressão, direito à 

justiça, direito à propriedade e pensamento e fé); por outro lado, a cidadania política 

“representa o reconhecimento básico e formal, dado pelas instituições legais e 

políticas, do indivíduo como um membro igual na sua comunidade, como alguém que 

tem o direito (e as obrigações relacionadas) de tomar decisões em nome da 

comunidade” (p. 16). Como terceira dimensão, Marshall definiu cidadania social, que 

diz respeito ao direito a bens sociais essenciais, como é o caso do direito a cuidados 

médicos, à alimentação, à educação, à habitação, ao emprego. 

Para Menezes (2005) cidadania  

 

“implica um reconhecimento de personalidade num limite geográfico (…) inclui 

tanto direitos de participação política como direitos de existência (…) remete 

para direitos universalistas e formalmente atribuídos pela lei (…) garante, 

dentro de certos limites, uma igualdade processual (acesso aos tribunais) e 

também substantiva” (p. 15).  

 

Já para Figueiredo (1999) “a cidadania é o vínculo jurídico-político que, traduzindo a 

relação entre um indivíduo e um estado, o constitui perante esse estado num conjunto 

de direitos e obrigações” (p.34). Como tal, Nogueira e Silva (2001) referem ainda que 

os cidadãos gozam de direitos civis, políticos e sociais. 

Com já foi referido anteriormente, cidadania é um conceito complexo e ambíguo 

(Nogueira e Silva, 2001) tendo sido já discutido por diferentes campos disciplinares 

(Menezes, 2005). Tentando contribuir para a expansão deste conceito, Ralf Dahrendorf, 

afirma que cidadania é muito mais que um conceito legal que proporciona direitos a 
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todos os cidadãos, mas também torna possível a participação destes na sociedade 

(1993). 

Em síntese, a cidadania, em termos gerais, pode ser considerada como um combinado 

de práticas judiciais, políticas, culturais e económicas (Turner, 1993) que definem o 

indivíduo como cidadão, pertencente a uma sociedade livre, podendo assim exercer os 

“seus direitos civis e políticos e sujeito a todas as obrigações inerentes a essa condição” 

(Figueiredo, 1999).  

 


