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O que é Cidadania?

•Dicionário Houaiss: “Condição de pessoa que, como 
membro de um Estado, se acha no gozo de direitos 
que lhe permitem participar da vida política”.

•Dicionário Aurélio: Condição na qual o “indivíduo 
goza de direitos civis e políticos de um Estado, ou 
desempenha seus deveres para com este”.



Ser Cidadão!

• Ser Cidadão pressupõe uma negociação entre o sujeito enquanto 
individualidade que é e sociedade onde ele vive.

• Esta negociação se dá através dos deveres de ambas as partes, ou seja, 
o ESTADO TEM que fazer sua parte no que se refere a garantir as 
condições para que a plena cidadania possa existir e por outro lado, o 
CIDADÃO TEM que exercer condutas éticas, solidárias, participativas e 
educativas condizentes à vida em sociedade. 

• Cabe ao CIDADÃO ter consciência que o ESTADO existe para que a vida 
dele (cidadão) seja melhor. 

• O ESTADO existe para servir o CIDADÃO e não o contrário.



O que é Autonomia?

•Autonomia segundo Kant se refere às escolhas que o 
cidadão faz mediado pela sua razão e sem a influência de 
forças externas coercitivas que possam induzi-lo a fazer 
certas “escolhas”.

•Quando o sujeito faz escolhas sob a influência de forças 
externas (tais como: modismos, propaganda política, 
ideológica, religiosa, mercantil, etc) ele não está 
exercendo sua AUTONOMIA, isto é HETERONOMIA.



Questão crucial!

Questão: Até que ponto nossas práticas 
de lazer são fruto de nossa AUTONOMIA 
e/ou de nossa HETERONOMIA?



O  Lazer enquanto direito do Cidadão

•Nas sociedades mais avançadas sob o ponto de vista do 
PROCESSO CIVILIZATÓRIO (Norbert Elias) o LAZER é um 
direito evidente da cidadania do mesmos.

• Em países como o Brasil, onde o processo civilizatório 
AINDA não atingiu maturidade que garanta a 
sustentabilidade das instituições democráticas, fica patente 
que o Lazer enquanto direito fica apenas no papel.



O PROCESSO CIVILIZATÓRIO E CIDADANIA
• Porque o Brasil ainda não atingiu maturidade no processo civilizatório? 

Sendo direto: Porque não exercemos e nem lutamos pela construção 
de nossa cidadania! 

• Porque temos e elegemos políticos corruptos!

• Porque somos obrigados a votar e isto legitima a eleição de políticos 
corruptos!

• Porque nossa JUSTIÇA não funciona como deveria em um estado 
democrático!

• Porque o ESTADO nos cobra muito (impostos) e nos dá muito pouco de 
retorno e pior: de má qualidade (vide educação, vide saúde, vide 
segurança pública, vide opções de lazer, etc)!



O Lazer enquanto DEVER do Cidadão

•O LAZER enquanto DIREITO do cidadão está em falência na 
sociedade brasileira... Mas enquanto DEVER DO CIDADÃO o 
mesmo está circunscrito às escolhas (AUTONOMIA) que o 
cidadão faz.
•O LAZER enquanto DIREITO pode nos levar a pensar 

equivocadamente que este tem que ser exclusivamente 
OFERTADO a nós (cidadãos). 
•O LAZER enquanto DEVER do cidadão tem que ser construído 

por nós (cidadãos).
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Finalizando...
•Lazer, Cidadania e Autonomia são construções 
que precisam ser realizadas pelos cidadãos 
enquanto individualidades que são e enquanto 
membros do tecido social onde vivem.

•É óbvio, que tudo isto pressupõe a construção de 
uma sociedade mais educada e mais civilizada.
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