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Cidadania e seus princípios 

 

 

“Jovem tira tênis, dá à malabarista em sinal, no Acre, e fato emociona a Web...” 

trecho de notícia do site da Globo Acre, no mês de setembro de 2018, expressa o que se 

conhece por cidadania, palavra originária do latim “civitas”, que significa cidade. 

Ser cidadão e exercer a cidadania em uma sociedade contemporânea engloba 

aspectos múltiplos, muito além do gozo dos direitos civis e políticos de um estado. É ser 

sujeito de direitos e deveres. É zelar pelo bem público e participar da fiscalização e 

acompanhamento da atuação estatal. É ter uma participação ativa no que se refere aos 

problemas da comunidade. É também lutar pelo bem comum, a fim de se atingir uma 

sociedade mais igualitária e justa. 

A luta por uma sociedade mais equânime começa pelo exercício fundamental da 

cidadania: o voto. Uma vez que a relação do cidadão com o Estado é dupla, o Estado 

representa o povo e seus interesses e o povo acompanha e fiscaliza as ações do Estado, a 

com a finalidade do bem-estar coletivo. Nesse sentido, é papel do eleitor/ cidadão 

avaliar os valores dos candidatos, seus princípios, verdades e fundamentos para a 

definição de um voto assertivo e ideal para o desenvolvimento de uma sociedade 

igualitária. 

A cidadania deve ser pautada no todo, no comum e coletivo, principalmente 

hoje, na sociedade contemporânea, que, por vezes, é regada de egocentrismo, 

individualismo e egoísmo por uma parcela da população que visa, em primeiro lugar, 

aos interesses próprios. 

Ser cidadão e fazer jus ao exercício é lutar por si e pelo próximo, uma vez que a 

sociedade é desigual; parcelas não abastadas sofrem com o sistema político e público. A 

sobrevivência de uns é dura, enquanto a qualidade de vida de outros reflete riquezas e 

bonança. 

Cidadania deve ser entendida como um processo continuo, uma construção 

coletiva para a efetiva realização dos direitos dos cidadãos e desenvolvimento de uma 

sociedade globalizada mais solidária. 

 


