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- Cidadania: este é um valor cujo significado foi sendo ampliado ao longo do 

tempo. Silva explica que uma ideia essencial de cidadania consiste em sua 

vinculação com o princípio democrático e, assim como este, o conceito de 

cidadania foi evoluindo ao longo do tempo. 

- Sec. XVIII: a “Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão” faz referência ao 

conjunto de direitos políticos (votar e ser votado), essenciais em uma democracia 

representativa. 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Cidadão, neste sentido, é o indivíduo que pode votar e ser votado, o nacional a 

quem se atribuem direitos políticos.  

- Sec. XIX: algumas Constituições (inclusive a brasileira de 1824) utilizam o termo 

“cidadão” como sinônimo de nacional, dando-lhe um sentido mais amplo, ao lado 

daquele (titular de direitos políticos) que é mais restrito. 
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- Cidadania na CF/88: é apresentada sob diversos significados. Como fundamento, 

tem “um sentido mais amplo do que o de titular de direitos políticos. Qualifica os 

participantes na vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como pessoa 

integrada na sociedade estatal. Significa aí, também, que o funcionamento do 

Estado estará submetido à vontade popular” (Silva). Consciência de pertencimento 

à sociedade estatal como titular de direitos fundamentais. 
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- Atenção: a CF/88 também utiliza o conceito estrito de cidadania (cidadão = titular 

de direitos políticos) em alguns momentos – por exemplo, quando indica a 

legitimidade ativa para a propositura de Ação Popular ou quando atribui à União 

a competência para legislar sobre “nacionalidade, cidadania e naturalização”.  

- É muito importante lembrar, contudo, que o conceito de cidadania não se limita a 

este viés. 
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- Dignidade Humana: valor essencial para a proteção dos direitos fundamentais, 

parte da distinção kantiana entre pessoas (seres racionais e autônomos, dotados 

de valor intrínseco e que possuem um fim em si mesmos) e coisas (seres não 

possuem dignidade intrínseca, podem ser precificados ou substituídos e seu valor 

é meramente relativo).   

- Não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas também influencia a ordem 

política, social, econômica e cultural. 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Sarlet: “A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é 

irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano 

como tal e dele não pode ser destacado [...]. Compreendida como qualidade 

integrante e irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) ser 

reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo, ser 

criada, concedida ou retirada, já que existe em cada ser humano como algo que 

lhe é inerente”. 



Forma, Sistema e Fundamentos da República 

- Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa: o trabalho, entendido como a 

atividade humana destinada a transformar ou adaptar recursos naturais com o fim 

de produzir bens e serviços que satisfaçam as necessidades individuais e coletivas 

(Mora) é uma atividade social que é especialmente protegida pela CF.  

- Além de fundamento da República, é fundamento da ordem econômica e 

primado da base social. 
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- A livre iniciativa, por sua vez, também é um fundamento da República e da ordem 

econômica; valor típico de um Estado Liberal, na CF/88 é ponderada, a fim de 

atender à lógica de um Estado Democrático de Direito.  

- “É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um 

sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. (...) 
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- Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só 

intervirá na economia em situações excepcionais[...]. Mais do que simples 

instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins 

a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação 

global normativo para o Estado e para a sociedade [...]. ” (ADI n. 1.950). 
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- Pluralismo Político: indica a preocupação do constituinte em afirmar a ampla e 

livre participação popular na condução dos destinos políticos do país (Moraes) e 

permite o aprofundamento da noção de liberdade na estrutura social, ao permitir 

que todos os matizes ideológicos possam se agrupar e defender suas bandeiras 

(Silva). 

- “Escola Sem Partido” (PL n. 867/2015): projeto inconstitucional. 
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- “O PL subverte a atual ordem constitucional, por inúmeras razões: (i) confunde a 
educação escolar com aquela que é fornecida pelos pais, e, com isso, os espaços 
público e privado; (ii) impede o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 
(art. 206, III); (iii) nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de 
aprendizagem (art. 206, II); (iv) contraria o princípio da laicidade do Estado, porque 
permite, no âmbito da escola, espaço público na concepção constitucional, a 
prevalência de visões morais/religiosas particulares. Enfim, e mais grave, o PL está na 
contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil [...]” (MPF, 
Nota Técnica 01/2016, ao Congresso).  

 



 


