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CIDADANIA PLENA E CIDADANIA RESTRITA
Cidadania plena: capacidade legal de responder pelos seus
próprios atos diante das autoridades públicas.
Cidadania restrita: apenas os considerados nobres, proprietários
de terra têm acesso ao usufruto do poder político.
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A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO
França, 1789, ocorre a intitulada Revolução Francesa, cujo lema liberdade,
igualdade e fraternidade fazia oposição ao Antigo Regime, período no qual os
direitos eram um privilégio da nobreza e do clero.
Com a Revolução Francesa, foi elaborada uma nova constituição, a
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre outros
aspectos, essa constituição abordava que todos são iguais perante a lei.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de
base para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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CIDADANIA E A LUTA POR IGUALDADE,
LIBERDADE E FRATERNIDADE
A Revolução Francesa, assim como a
Revolução Inglesa (ocorrida antes, no século
XVII), forneceu os alicerces da cidadania das
sociedades contemporâneas. Ideias tais como
respeito aos direitos dos indivíduos, de
liberdade e de igualdade entre todos puderam
ser seguidas com profundidade tomando-se
por base
essas experiências concretas
desenvolvidas pelo homem.
Imagem: Vicki Nunn / Public Domain
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Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma ampliação
progressiva da “cidadania”, tendo sido constituídos os direitos civis,
no século XIX os direitos políticos e, por fim, no século XX, os direitos
sociais.

• Direitos civis: relacionados à liberdade individual e às relações de
trabalho.
• Direitos políticos: trabalhadores passaram a ter o direito de
participar no exercício do poder político.
• Direitos sociais: todos os trabalhadores passaram a ter acesso à
distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração
de políticas sociais universais.

Imagem: Béria Lima / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

A CIDADANIA E A AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS
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01. COMO ERA A CIDADANIA NA GRÉCIA ANTIGA? QUEM ESTAVA

02. COMO ERA A CIDADANIA NA ROMA ANTIGA? QUEM ESTAVA EXCLUÍDO
DA CONDIÇÃO DE CIDADÃO?
03. EXPLIQUE A DIFERENÇA ENTRE CIDADANIA PLENA E CIDADANIA
RESTRITA
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