
  O que falta ao mundo, em termos de direitos 
e conquistas para que os negros, os homossexu-
ais, mulheres, deficientes e demais minorias 
sintam-se de fato parte da sociedade?

no va
CiDAdaniA ?

novos direitos?
 O homem tornou-se grande, expandiu seus 
territórios e ampliou o seu saber. Esse novo 
homem também cria uma nova cidada-
nia? Por quê?

Por Lara Carlette



Não. Por mais que seja inegável o progresso tecnológico ocorrido nos 
últimos tempos, especialmente na segunda metade do Século XX, 
houve muito pouco avanço no que se diz respeito a cidadania, uma 
vez que esse progresso não se deu de forma igual pelo mundo. 
Algumas regiões do planeta, como a África, ainda se encontram as-
soladas pela fome e por governos centralizadores, em contraste com 
outras onde a democracia indireta e o atendimento as necessidades 
fundamentais (educação, moradia, saúde) aconteceram de verdade– 
como no caso dos países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlândia e 
Suécia).
Essa diferença de acesso a bens e direitos é própria do modo de desen-
volvimento em que vivemos, que inclui as grandes maiorias não pelo 
acesso ás necessidades e direitos, mas pelo inverso: a pobreza. 

Uma antiga frase dizia: “lugar que preto não entra, branco pobre 
também não entra”. É muito perigoso o enfoque dado a essa questão 
de  direitos às minorias. Perigoso não pelo tema em si - que é muito 
importante e deve ser debatido - mas pelo que ele esquece: a pobreza. 
Em um mundo onde o contingente de pessoas (de todos os gêneros)  
vivendo abaixo da linha de pobreza é ainda muito elevado, priorizar o 
debate do direito dos gêneros e raças pode ser muito complicado por 
um aspecto muito simples: esquece-se que a posição social das pes-
soas é ainda muito mais definidora de “inserção” na sociedade que a 
questão do gênero. Tomemos como exemplo a maior nação do mundo 
(os Estados Unidos), que atualmente possui um negro como presiden-
te, mas um negro com elevada condição social. 
Como já se disse uma vez: “o capital não tem fronteiras”. O mesmo 
pode se dizer da pobreza, existem pobres de todas as cores e gêneros 
e de todas as nacionalidades. Enquanto essa questão continuar esca-
moteada nas discussões sobre direitos, discutir minorias e gênero será 
pretensioso e em vão. 
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 Não acredito que o homem moderno esteja criando uma nova cida-
dania, o homem moderno aprendeu a aceitar coisas que antes eram 
inaceitáveis. O que realmente aconteceu  foi uma certa mudança (que 
não foi radical) na maneira de pensar do homem, essa mudança aconte-
ceu devido à necessidade. Mudar de acordo com o que o mundo pede, 
mas alguns velhos conceitos como o de cidadania, penso eu, que ainda 
continuam como era antes.
 
 
Em termos de direitos e conquistas, penso que os que ainda têm mais a 
conseguir são os deficientes, não que as mulheres, negros e homos-
sexuais não sofram preconceito ou não tenham que lutar por seus direi-
tos ou não tenham seus deveres reconhecidos. Mas os deficientes ainda 
são vistos como inúteis por grande parte da sociedade, e muitas vezes 
são privados de certas coisas em decorrência de sua deficiência, seja 
ela física ou mental. Penso que mulheres, negros, homossexuais e prin-
cipalmente os deficientes, em primeiro lugar, devem lutar para tentar 
mudar o pensamento preconceituoso da maioria da sociedade moderna.
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O mundo contemporâneo produziu um novo ho-

mem e e foi criada uma nova cidadania para ele. Nos 
últimos 50 anos, houve uma tremenda evolução tec-
nológica, com reflexos na informação. Hoje, vivemos 
a era da informação. Não há mais noção de tempo e 
espaço. O advento das novas tecnologias eliminou 
qualquer distância que há entre os seres. O homem 
virou um ser midiático. Ele não se satisfaz apenas 
com uma mídia (a TV que ficava na sala de estar ou o 
velho rádio de madeira). Ele é hipermidiático. 
 O homem é como a interface de um site. Nele, estão 
agregados vários tipos de mídia - um pouco de tudo. 
Observe uma criança. Ela assiste TV, brinca no celu-
lar do pai, ouve a música da mãe e se perguntada so-
bre algo que acabou de ouvir da conversa dos irmãos, 
é capaz de responder com exatidão. Para atrair essa 
criança, é necessário que se promova um espetáculo. 
 Esse novo ser chega superficial porque se contenta 
com o pouco de tudo. O novo homem não se apro-
funda em nada. Os textos que lê são cada vez mais 
enxutos (próprios da internet), os vídeos são vistos 
no maior site de audivisual do planeta (a maioria 
escolhida se refere à esquetes, programas de entrete-
nimento, stand-up de comediantes). O novo cidadão 
é superficial, multimidiático, muitas vezes individu-
alista e egoísta (se antes havia um estreitamento da 
relação humana, hoje há um comprometimento entre 
homem e máquina/computador, sem diálogo).  
     Falta tempo. É necessário tempo para que a socie-
dade absorva todas as mudanças. As gerações antigas 
ainda veem com diferença as minorias, o que, muitas 
vezes, não acontece com as gerações nascidas na era 
da informação - onde os considerados excluídos se 
apoderam das ferramentas de comunicação para gerar 
seu grito de liberdade. 
 As minorias estão abrindo espaço por intermédio 
das manifestações políticas e sociais para verem seus 
interesses sendo atendidos. Digamos que elas lutam 
para ter seus direitos reconhecidos "na marra" quan-
do, na verdade, deveria haver o movimento inverso. 
A sociedade, essa sim, deveria admitir a existência 
das minorias e abrir caminho para que elas se reali-
zem enquanto cidadãs. Mas, diante da ausência desse 
reconhecimento público, negros, homossexuais, 
mulheres e portadores de necessidades especiais se 
unem em corporações, associações e terceiro setor 
para verem seus direitos garantidos por lei. 



Acredito que a evolução territorial e intelectual do homem influencia 
diretamente na EVOLUÇÃO da cidadania. (Sim, porque considero 
que “nova cidadania” seja a criação de um novo conceito para tal, 
porém isto não se verifica. O que existe é a formação de novos ci-
dadãos). Muito mais a evolução intelectual do que a territorial, pois 
uma cidadania não se limita apenas pelo território, ou pela língua, 
etnia, classe e religião, mas por um “interesse comum” dos homens 
que a ela pertencem. Pode-se perceber a evolução quando pensamos 
no início do século XX, quando as mulheres eram proibidas de votar 
durante as eleições. Foi um interesse comum que lhes garantiu o voto. 
Para a inserção, de fato, de minorias (como os negros, mulheres, 
homossexuais e deficientes) na sociedade, falta à própria sociedade 
– e incluo os integrantes de tais minorias - desenvolverem o intelecto 
até o ponto em que não tenhamos mais nenhum tipo de preconceito. 
Quando conseguirmos pensar em interesses comuns que sejam real-
mente comuns a todos. Não será por meio de cotas, por exemplo, que 
este estado será atingido.

O novo homem está sim criando um novo conceito de cidadania na 
medida em que passa a sentir de maneira acentuada
as consequências de sua exploração do planeta como catástrofes 
naturais, aumento da fome no mundo, além da necessidade de se 
conviver harmonicamente
uma imensa diversidade socio-cultural. Por essas razões, passou a 
direcionar-se para 
um um conceito de cidadania mais voltado para o bem coletivo, em-
bora a configuração ideal desse novo conceito ainda esteja longe de
ser verificada na prática.

Em termos de direitos, os últimos anos foram de avanços no sentido 
de que grupos minoritários ou desfavorecidos possam exercer efeti-
vamente sua cidadania. No entanto, ainda é necessária maior con-
cientização pública a respeito de seus direitos além de organizações 
coletivas dentro de tais classes para que as mesmas se fortaleçam 
de modo a fazer com que os direitos conquistados em tese sejam 
respeitados no dia a dia.
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Partindo do conceito de cidadania como conjunto de di-
reitos e deveres para a vida em sociedade, o homem cria 
constantemente uma nova noção de cidadania, adequando 
os direitos e deveres ao que “pede” a sociedade. Assim, 
quanto mais evoluído esse homem, mais forte será a ci-
dadania. Ao passo que em sociedades menos evoluídas a 
noção de cidadania está distante do ideal de um Estado 
Democrático de Direito.

Para inclusão de minorias, é necessário educação. A escola 
deve assumir um papel mais relevante no processo de in-
serção das crianças no saber “juridico”, fazendo com que as 
crianças tenham noção de seus direitos e deveres, como por 
exemplo igualdade e respeito as minorias étnicas. Conco-
mitantemente é fundamental que os adultos seja conscien-
tizados de seu papel: o conhecimento faz com que essas 
minorias, frente a ataques, busquem a reparação cabível e 
de contrapartida, evita que os ataques sejam constantes.

Na verdade, o que a intelectualidade ocidental está criando é uma forma de sub-
serviência dócil e comodista ao pensamento materialista, relativista e liberal. 
Não há, portanto, engrandecimento do homem moderno nem progresso ver-
dadeiro. Há, isto sim, um monte de avanços técnico-científicos que, ao invés 
de libertar a humanidade, está a tornando escrava de concepções existenciais 
falaciosas e do seu próprio egoísmo. A tendência, como já previa Tocqueville, 
não é uma nova cidadania, mas sim um “individualismo igualitário” sustenta-
do pela alta intelectualidade “politicamente correta” e pelo Estado tutor que, 
pelo pequeno preço de manter os prazeres das massas infantilizadas, governa 
livremente como bem entende e fornece idéias uniformes para consolidar seu 
poder e deixar as massas cada dia mais imorais, acomodadas e medíocres! 

Tanto negros, deficientes e mulheres, quanto os homossexuais já participam da 
sociedade e já tem seus direitos fundamentais garantidos, ao contrário do que di-
zem os militantes do relativismo moral e do pensamento “politicamente correto”. 
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 Para responder a essa pergunta é preciso primeiro refletir sobre o 
que é ser cidadão. Sabemos que a concepção de cidadania é constru-
ída culturalmente, ou seja, é uma categoria histórica. Enquanto no 
Brasil do século XIX, a legislação imperial não concedia o direito 
pleno a cidadania a grupos como as mulheres, escravos e analfabe-
tos, o século XX com seus ideais democráticos tornou todos cida-
dãos. Mas será que a teoria corresponde à  prática? Penso que não. 
Apesar de todos, atualmente, negros, mulheres, pobres, analfabetos 
serem considerados cidadãos brasileiros, os direitos e deveres dos 
indivíduos ainda são muito diferentes. Basta lembrar das reivindica-
ções do movimento feminista por paridade e dos negros por cotas. 
Esses são apenas exemplos de que a cidadania não é exercida em sua 
plenitude. Portanto, a cidadania está sendo criada sim pelo homem, 
mas uma cidadania restrita, que continua sendo fruto de interesses 
de um grupo menor, que ainda hoje não se aproxima do antigo, mas 
ainda atual lema da Revolução Francesa “Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade”.

 Acredito que para a inserção de grupos que foram silenciados e 
marginalizados por séculos de vida social, não são poucas as trans-
formações necessárias . Não é possível enumerar fatores de mudan-
ças. Trata-se de um processo. Não há como a sociedade mudar do 
dia para noite, simplesmente com a aplicação de novas medidas. 
Para eliminar “pré-conceitos” arraigados nos indivíduos, é preciso 
construir aos poucos novos valores sociais, livres de segregação, de 
machismo, de discriminações e abusos de poder. Penso que a chave 
da mudança está na educação, uma educação de qualidade. Trata-se 
de uma parceria entre governos, instituições de ensino e cidadãos. 
Enquanto essa união não se concretiza, o que nos resta é agir com 
cidadania, seja apoiando movimentos sociais ou ajudando todos 
aqueles que estão ao nosso alcance.   

Bárbara Figueiredo Souto, 
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Ainda não. Esse homem não é o homem da margem. O novo 
homem é aquele que nasceu ou chegou às classes privilegiadas. 
Classes que têm acesso ao mundo globalizado, à formação acadê-
mica e, que por diferentes caminhos, conseguiu sair da sua esfera 
local e ampliou-se. Ele ainda não criou nova cidadania, pois se isto 
tivesse já acontecendo, de forma natural, não seria preciso a criação 
de tantos (e são muitos) órgãos de ensino e defesa a estes menos 
assistidos, os chamados grupos da margem – as minorias.
Órgãos como o Instituto Polis, de São Paulo, e documentos-dire-

trizes como a Agenda 21 de Cultura – Cidades e Governos Locais 
Unidos – Comissão de Cultura são exemplos desta afirmação. 
A Agenda 21 é um documento aprovado pelo Fórum Universal das 

Culturas, em 8 de maio de 2004, em Barcelona. Princípios, Com-
promissos e Recomendações são tópicos deste documento aprovado 
em prol da plena cidadania.
Digamos, portanto, que esta ação cidadã é ainda  pequena entre 

governos e sociedade civil
É um dos caminhos à, não digo nova, mas possível cidadania. O 

exercício pleno só será concluído quando os muros da Academia 
quebrarem e o gesso dos governos se dissolverem, o que espero e 
contribuo.
Falta Educação que substitua a hipocrisia pela alteridade. Falta 

Educação-cidadã.
Estas minorias são reconhecidas como grupo excludente que gri-

tam com limitado alcance de voz. Homossexuais que precisam se 
despir e pintar para serem vistos com aceitação. Mas, até que ponto 
esta exibição (espetáculo na mídia) não contribui para o turismo 
de eventos, com pouquíssimo retorno à causa que hoje deve ser o 
resgate à auto-estima, através de programas de prevenção e riscos? 
Com cursos de formação, acompanhamento médico, acesso à infor-
mação, camisinha e seringa – um trabalho que tire a grande maioria 
das ruas e não que reforce que é lá o seu lugar. Como uma enxurra-
da que  lava as ruas e avenidas, mas que também deixa seus detritos 
nas sarjetas e bocas-de-lobo.
Por que cotas universitárias para agregar o negro e não os pobres? 

Por que as mulheres têm de ser protegidas pela lei Maria da Penha, 
em delegacias especiais? Pergunto: não seria mais includente se 
toda a sociedade fosse protegida por leis não-machistas?
 O mesmo aos deficientes. Vejam o exemplo dos cadeirantes que 

são alvo de propagandas governamentais, afirmando as diferenças e 
são abandonados pelos mesmos governos quando fazem projetos de 
prédios e ruas públicas sem acessibilidade.
Todas estas minorias só serão parte da sociedade quando ela mu-

dar o olhar e ação excludente, separando-as em guetos e/ou espaços 
afastados de conveniência.
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