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JORDI BORJA I 

A QUESTAO DA ClDADANIA E A REALI DADE DA GlOBAlIZA<;Ao 

A cidadania e urn conceito forjado inicialmente na cidade. Corresponde 
ao estatuto dos homens e mulheres livres ("0 ar da cidade nos torna livres"). 
Esse estatuto, conjunto de direitos e deveres, se realizava atraves das institui
~6es de representa~ao e de governo no ambito local. Os "ajuntamentos", as 
"comunas", os "burgos", com suas assembleias eleitas e 0 controle que exer
ciam sobre 0 governo da cidade, constitufram a base da democracia polftica 
europeia e americana. 0 cidadao era 0 habitante "de direito" da cidade. Ain
da hoje na Espanha se distingue a popula~ao "de direito" da popula~ao "de 
fato" em cada municipio. 

Mas 0 conceito atual de cidadao esta ligado a constitui~ao do Estado 
moderno. E 0 Estado que vincula cidadania com nacionalidade. 0 cidadao e 
o sujeito politico. Ele e 0 possuidor de urn estatuto que the confere, alem de 
direitos civis e sociais, os direitos de participa~ao polftica. Determina-se cida-

• Tradu~iio: Noemia Espindola. 
1 Para a elabora~iio deste paper baseamos-nos principal mente no informe sobre "A cidada

nia europeia: participa~iio e direitos civicos e sociais". Esse documento foi preparado por 
uma equipe europeia coordcnada pelo autor e Valerie Peugot (Asociaci6n Europa 99), 
destinado as Eurocidades. Uma coloca~iio mais ampla desse tema pode ser encontrada em 
CASTELLS, Manuel, BORJA, Jordi. (1997) Local y Global. Taurus (1998) e Earthscan, 
assim como no terceiro volume da obra de CASTELLS, Manuel. (1988) La era de la 
Informaci6n. Fin de milenio. Alianza Editorial. 
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dao de urn paIS, nao de uma cidade. E-se cidadao porque (se) possui uma 
nacionalidade, regulada par urn Estado e por ser esse estatuto apenas valido 
no ambito desse Estado. 

Na atualidade, esse conceito de cidadania nao parece suficiente para in
tegrar as novas demandas democraricas. Porque, precisamente, 0 conceito de 
cidadao refere-se a uma realidade dinamica. A cidadania foi se ampliando 
como resultado do desenvolvimento social e civil do Estado democratico. 0 
estatuto de cidadao na segunda metade do seculo xx e 0 resultado do pro
gresso civil (extensao para mulheres e jovens), social (Estado de Bem-Estar) 
e polftico (mecanismos de participa<;ao e representa<;ao mais amplos e efi
cientes). 

Mas parece evidente que esse progresso entrou em crise. Por urn lado, no 
ambito do Estado-na<;ao verifica-se a dificuldade de manter 0 Estado de Bem
Estar ou de completa-lo quando incompleto. Constatam-se a falta de 
credibilidade e de capacidade de representa<;ao dos partidos polIticos, a 
burocratiza<;ao das instituti<;oes publicas, a multiplica<;ao das exclusoes. Por 
outro lado, criam-se novas unioes polfticas e economicas supraestatais, mais 
ou menos intergovernamentais, a globaliza<;ao economica gera situa<;oes 
assimetricas no conflito social que se tornam pouco produtoras de cidadania, 
enquanto a revolu<;ao informacional induz processos dualizadores dos que 
estao "in" e dos que estao "out". 

Em conseqiiencia, na medida em que a cidadania e para as pessoas 0 que 
a democracia 0 e para as organiza<;oes polfticas, nao e posslvel separar pro
gresso democratico do desenvolvimento da cidadania. 0 qual tern duas fren
tes abertas: 0 marco estatal em que se defendem os direitos adquiridos, am
pliando-os a novos ambitos e estendendo-os ao conjunto da popula<;ao; e 0 

marco supraestatal, no qual se definem novas dimensoes da cidadania, tanto 
no que se refere as unioes polfticas e economicas "regionais" como ao sistema 
economico e infarmacional mundial. 

o funcionamento do sistema financeiro, a Organiza<;ao Mundial do Co
mercio e 0 Acardo Multilateral de Investimentos sao exemplos de uma mun
dializa<;ao sem democracia. Como 0 sao 0 mundo das telecomunica<;oes e 0 

das alian<;as polltico-militares. Ao mesmo tempo, a imensa maioria da huma
nidade tern direitos restritos para circular, informar-se ou trabalhar. E possi
bilidades quase nulas de controlar, estar representada ou participar nos pro
cessos caracterfsticos da globaliza<;ao. 

Neste ensaio nao nos referimos ao conjunto de questoes colocadas nesta 
introdu<;ao, senao unicamente a questao da cidadania no marco da Uniao 
Europeia. Ainda que se trate de urn ambito e de uma perspectiva parciais, tern 
a dupla vantagem de referir-se a "montagem" supraestatal possivelmente mais 
desenvolvida e de ensejar, em conseqiiencia, a apresenta<;ao de propostas 
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relativas a uma cidadania supranacional, ou melhor dizendo, a dimensao supra
nacional da cidadania, sem que essas propostas sejam consideradas mera
mente ut6picas. 

Por outro lado, 0 marco europeu e aquele em que se manifesta com mais 
clareza urn dos aparentes paradoxos da globaliza~ao: a importancia adquiri
da novamente pelo nivellocal, tanto a partir de sua dimensao institucional 
como a partir da sociedade civil. 

As cidades nao tern competencia para transformar a cidadania, ligada ao 
Estado e a nacionalidade, e agora tambem a Uniao Europeia. Nao obstante, 
existem tres razoes que justificam sua participa~ao no processo de configura
~ao da cidadania europeia: 

1 Uma razao hist6rica: a cidade europeia encontra-se na origem de nos
sa cultura polftica, democratica, de uma concep~ao igualitaria dos seus habi
tantes, do direito como base da autoridade e da coexistencia da sociedade 
como comunidade de homens e mulheres livres. 

2 Uma razao social: a cidadania europeia se concretiza em urn conjunto 
de direitos c1vicos e sociais, que requerem institui~oes e polfticas publicas que 
as materializem e as tornem realidade, nas cidades e nas regioes. 

3 Uma razao polftica: as autoridades locais, duplamente legitimadas por 
sua representatividade polftica e por sua proximidade com as problematicas 
sociais, culturais e com os cidadaos em particular, sao mais capazes e sensi
veis para contemplar 0 conjunto de direitos e deveres que possam fazer parte 
de urn conceito ambicioso de cidadania europeia. 

AClDADANlA 

o que e a cidadania? 

Na decada de 1990 atualizou-se urn velho e novo conceito como 0 da 
"cidadania". Que razoes explicam a surpreendente atualidade desse conceito? 

Sem duvida, sao varias as razoes que provavelmente poderiam ser apre
sentadas para explicar esse fen6meno. No en tanto, uma parece constituir 0 

elemento fundamental ao redor do qual giram as demais: a necessidade, nas 
sociedades p6s-industriais, de gerar entre seus membros urn tipo de "identi
dade", na qual se reconhe~am e que os fa~a sentirem-se pertencentes a elas, 
porque esses tipos de sociedades mostram claramente sintomas de urn deficit 
de adesao por parte dos cidadaos ao conjunto da comunidade, e sem essa 
adesao torna-se impossivel responder conjuntamente aos desafios que atin
gem a todos. 
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Entre as diferentes posi~oes de debate das ultimas decadas (liberais versus 
comunitarios, universalistas versus contextualistas ... ) surge, entre a teoria e a 
pr:itica, uma terceira op~ao, que e a do conceito de cidadania. 

Em principio, parece claro que a realidade da cidadania, 0 fato de saber
se e sentir-se cidadao de uma comunidade, pode motivar os indivfduos a tra
balharem por ela. 

Assim, podemos ver que no conceito de cidadania se encontram duas 
questoes-chave: urn aspecto racional, segundo 0 qual uma sociedade deve ser 
justa para que seus membros sin tam sua legitimidade, e urn sentimento de 
pertencer, enquanto a cidadania refor~a os la~os de identidade. 

Parece, pois, que a racionalidade da justi~a e 0 sentimento de pertencer a 
uma comunidade devem andar juntos se queremos assegurar cidadaos ple
nos, assim como uma democracia sustentavel. 

Conforme 0 exposto, a cidadania e urn conceito mediador porque inte
gra exigencias de justi~a (direitos e deveres) ao mesmo tempo que faz referen
cia aos que sao membros da comunidade. No entanto, a cidadania e urn con
ceito complexo que abrange diversos aspectos. Poderfamos abordar varias 
dimensoes: a cidadania polftica, a cidadania social, a cidadania civica, a cida
dania intercultural etc. 

A cidadania possibilita, ao menos teoricamente, 0 desempenho do con
junto de papeis sociais que permitem aos cidadaos intervir nos assuntos pu
blicos (votar, ser eleito, participar de organiza~oes polfticas e sociais, exercer 
plenamente as liberdades e direitos reconhecidos pela lei). 

A cidadania se baseia, por urn lado, em urn atributo que 0 Estado reco
nhece ou outorga; por outro, na hip6tese de que os cidadaos compartilham 
valores e normas de comportamento que permitem a convivencia entre eles e 
lhes da uma identidade coletiva especifica. 

Cidadania polltica 

A cidadania e, em primeiro lugar, uma "rela~ao polftica" entre urn indivf
duo e uma comunidade polftica, em virtude de que e membro de pleno direi
to dessa comunidade e the deve leal dade enquanto dela desfrute. Atualmente, 
a cidadania supoe urn estatuto jurfdico que atribui urn con junto de direitos 
polfticos, civis e sociais aos sujeitos que a desfrutam, seja por nascimento ou 
pela aquisi~ao posterior dela. Assim, a cidadania permite executar, pelo me
nos teoricamente, 0 conjunto de papeis sociais que ensejam aos "cidadaos" 
intervir nos assuntos publicos (votar ou ser eleito, participar de organiza~oes 
polfticas e sociais, exercer plenamente as liberdades e os direitos reconheci
dos pela lei). 
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Esse conceito de cidadania se forjou entre os seculos XVIII e XX, atraves 
de urn processo acumulativo. Em uma prime ira etapa, cidadaos eram aqueles 
a quem se reconhecia urn conjunto de direitos e liberdades individuais, de 
natureza civil (especialmente de cariter economico). 

No seculo XIX, a cidadania adquiriu urn cariter predominantemente 
polftico. Os cidadaos eram aqueles que usufruiam a plenitude de direi
tos polfticos. 

A constru~ao da cidadania, portanto, tern sido urn processo vinculado a 
consolida~ao do chamado Estado-na~ao e ao progressivo estabelecimento, 
neste marco, da democracia representativa. 

Amplia«;ao do conceito de cidadania: direitos sociais, 
das mulheres e culturais 

No seculo XX, a cidadania adquiriu urn novo conteudo: 0 social. Ser 
cidadao hoje e ter direito a receber educa~ao e assistencia, servi~os sociais 
diversos, servi~os publicos subvencionados, salario regulamentar, prote~ao 
trabalhista etc. Em suma, podemos chama-los como direitos humanos econo
micos, sociais e culturais. 

A cidadania moderna e tambem urn resultado do desenvolvimento eco
nomico e social do seculo XX que configurou 0 Welfare State. 

Ate aqui vimos a dim en sao polftica e social da cidadania; mas 0 ser hu
mana nao e apenas sujeito de direitos das duas primeiras gera~6es (cidadania 
polftica e social). E, sobretudo, membro da sociedade civil, parte de urn con
junto de associa~6es, nem polfticas nem economicas, essenciais para sua socia
liza~ao e para 0 desenvolvimento cotidiano de sua vida. Certamente, a im
portancia da sociedade civil nao e pouca, sobretudo se temos bern presente 
que 0 conjunto de processos constitutivos da cidadania nao tern automatica
mente derivado de urn progresso moral indubitavel, ou do desenvolvimento 
inercial nas institui~6es publicas, ou de urn efeito milagroso do mercado. A 
constru~ao da cidadania tern sido 0 resultado de multiplos conflitos. De con
flitos sociais, de confronto de val ores, de enfrentamentos polfticos. E tam
bern de conflitos entre as pr6prias institui~6es do Estado. 

Sobre a cidadania hoje 

Hoje a cidadania enfrenta urn duplo desafio: por urn lado, existem fato
res que p6em em questao os conteudos da cidadania adquirida; por outro, 
novos fenomenos colocam a necessidade de ampliar os conteudos e renovar 0 

conceito de cidadania. 
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Entre os fatores que questionam a cidadania, os rna is importantes sao os 
que resultam da crise dos Estados de Bem-Estar e do aumento persistente do 
desemprego. Nos pafses europeus, uma parte da popula<;:ao (que tende a cres
cer) perde progressivamente seus atributos de cidadao: nao vota, nao tern 
trabalho, vive em areas marginais, sente-se exclufda das institui<;:6es, nao esta 
conectada com 0 progresso das redes de comunica<;:ao. Esta "out", 0 que e 
pior do que estar "por baixo". 

Essa situa<;:ao se agrava porque, entre os cidadaos com probalidade de 
exercer "seus direitos", 0 tern or de ficar fora estimula os comportamentos 
corporativos insolidarios, a intolerancia, a xenofobia. A que, mormente na 
Europa, se ha de acrescentar uma parte significativa da popula<;:ao que nao 
perde a cidadania porque nunca a teve: os estrangeiros. Muitos deles ilegais 
(total ou parcialmente, pois, por exemplo, podem residir mas nao trabalhar). 
Outros legais, mas com direitos limitados. 

Entre os fatores que influem para uma amplia<;:ao do conceito de cidada
nia, cabe citar: 

a} A necessidade de regular direitos "universais" que garantam a popula
<;:ao a prote<;:ao do meio ambiente, 0 acesso as novas tecnologias de comunica
<;:ao e a possibilidade de utilizar os "servi<;:os de interesse geral" mas de gestao 
privada. 

b} A redefini<;:ao "feminina" do conceito de cidadania, pois subsist em 
importantes fatores de desigualdade jurfdica, social, polftica e cultural entre 
os do is generos (por exemplo, direitos economicos, de acesso a determinadas 
institui<;:6es etc.). 

c} A expansao da cidadania aos "nao-nacionais" (ou seja, "nao-comuni
tarios"), seja atraves do acesso a cidadania, da multinacionalidade ou da se
para<;:ao entre cidadania e nacionalidade. 

A CIDADANIA EUROPEIA 

A necessidade da cidadania europeia 

A tal ponto se enfatizou a importancia, inclusive a urgencia de formalizar 
a cidadania europeia, que parece quase desnecessario argumentar a respeito. 

De qualquer forma, resumamos alguns dos principais argumentos para 
do tar uma "cidadania europeia", que hoje e mais desejo do que realidade, de 
sua formaliza<;:ao eficiente e de conte6do material. 
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1 Antes de tudo, a defasagem entre 0 nlve! de integra<;flO economica e 0 

de integra<;ao polftica reduz consideravelmente 0 grau de legitimidade e, por
tanto, de eficacia dos acordos, das normas e das decisoes dos orgaos comuni
tarios. 

2 0 tao citado deficit democratico, ou a debil representatividade das 
institui<;oes europeias, agrava 0 problema da legitimidade e estabelece uma 
distancia quase insuperavel entre os cidadaos da UE e a propria Uniao Eu
ropeia. 

3 Acrescente-se que, se a representatividade falha, a dim en sao participa
tiva da democracia torna-se praticamente inexistente. Exceto quando dos 
referendos nacionais (em alguns palses), os momentos de debate e de infor
ma<;ao, de mobiliza<;ao social, sobre a constru<;ao europeia, foram rarlssimos. 

4 A quase inexistencia de urn espa<;o de comunicac;ao europeu, a redu
c;ao a minorias (importantes, porem, ainda minorias) do espac;o cultural e 
educativo e a diversidade de lfnguas ace!eram a dificuldade para construir 
uma identidade sociocultural europeia. 

5 Falta urn projeto polltico-ideologico mobilizador e legitimador e al
guns referenciais institucionais e jurldicos, algo assim como supraconstitucio
nais, que propiciem 0 ambito de desenvolvimento da cidadania europeia. 

6 A dimensao social da cidadania europeia nao pode ficar abaixo dos 
conteudos ja conquistados em cad a paIs. Nao apenas deve homologar-se para 
cima, como tambem acrescentar urn plus social para que a Uniao Europeia 
seja aceitave! para 0 conjunto dos europeus. 

7 Nao e POSSIVe! manter por muito tempo uma diferenciac;ao polftica e 
jurfdica entre "nacionais", "estrangeiros comunitarios" e "estrangeiros nao
comunitarios" (residentes que, por sua vez, se dividem entre legais e ilegais). 
Os valores "universais" constitutivos da cultura polftica europeia exigem a 
igualdade polftica, jurfdica e social de todos os residentes reais. 

o marco politico atual estabelece as bases da cidadania europeia? 

o Tratado da UE (Maastricht 1993, a partir de agora TUE) estabelece uma 
base polftico-Iegal de "cidadania europeia". Mas entendida unicamente como 
urn complemento da nacionalidade. Ou seja, somente sao "cidadaos euro
peus" os nacionais de urn Estado da UE. E a cidadania consiste em que obte
nham alguns dos direitos no conjunto dos Estados da UE que eram exclusivos 
dos "nacionais". A cidadania europeia formal hoje consiste em: 

a) Direitos de circular, residir e trabalhar em qualquer paIs da UE. Na 
pratica, e urn direito limitado pe!a carta do Conse!ho Europeu e pe!as legisla-
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~oes nacionais, que imp oem condi~oes de seguros sociais, disponibilidade de 
recursos economicos, titulac;:ao profissional etc. 

b) Direito de votar e de ser eleito nas elei~oes locais e nas elei~oes ao 
Parlamento Europeu. Uma disposi~ao importante, mas ate agora pouco efe
tiva. No Parlamento Europeu e excepcional a presenc;:a de urn deputado eleito 
por urn pais que nao seja 0 seu (atualmente ha urn deputado europeu que e 
holandes residente na Alemanha). Quanto as eleic;:oes locais, 0 minimo que se 
pode dizer e que os governos nacionais nao tern sido muito diligentes em 
tomar as medidas para tornar efetivo esse direito, e, quando 0 fizeram, impu
seram restric;:oes (por exemplo, na Franc;:a, os estrangeiros comunitarios po
dem ser conselheiros mas nao podem ocupar cargos executivos, nem de pre
feito ou de seu adjunto.) 

c) Direito de petic;:ao - Acesso ao mediador europeu. Procedimentos 
pouco conhecidos e utilizados atualmente. 

d) Reconhecimento e homologa~ao da participa~ao politica. Estabelece
se a possibilidade de uma regulac;:ao uniforme das eleic;:oes parlamentares eu
ropeias (atualmente competencia exclusiva dos Estados), assim como 0 reco
nhecimento dos partidos politicos de ambito europeu (ou superestruturas de 
coordena~ao das cupulas ou de formac;:ao de gupos no Parlamento Europeu). 

e) Por ultimo, abre-se uma porta a extensao da cidadania europeia por 
meio de acordos unanimes do Conselho Europeu, segundo proposta da Co
missao e previo Informe do Parlamento Europeu. 0 Conselho Europeu (for
mado pelos representantes dos governos nacionais) ate agora e a instituic;:ao 
menos propensa ao desenvolvimento da cidadania (recorde-se que nao acei
tou a proposta espanhola, mais ambiciosa, de 1990, nem a da comissao, de 
1991, que se inspirava na anterior e a reduzia). 

o Tratado de Amsterda refor~a alguns dos direitos individuais com novas 
disposic;:oes: 

• Direitos fundamentais: 
''A Undo se baseia nos princfpios de liberdade, democracia, respeito aos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, assim como do Estado de 
Direito." A partir de agora, os cidadaos europeus podem recorrer ao Tribunal 
de Justic;:a, em Luxemburgo, contra os atos das institui~oes que considerem 
contrarios aos direitos fundamentais. Se 0 Conselho Europeu constata a exis
tencia "de uma violac;:ao grave e continuada" desses princfpios por parte de 
urn Estado membro, pode sanciona-Io com a suspensao de alguns de seus 
direitos, direito de voto inclusive. Da mesma maneira, a UE pode ado tar me
didas necessarias para combater "qualquer discriminac;:ao baseada em razoes 
de sexo, rac;:a, origem etnica, religiao ou cren~a, deficiencia, idade ou orienta
~ao sexual". 
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• Direitos dos consumidores: 
"Com a finalidade de promover os interesses dos consumidores e urn 

nlvel elevado de prote<;ao destes, a Comunidade contribui para a prote<;ao da 
saude, da seguran<;a e dos interesses economicos dos consumidores." Tam
bern garantira urn nlve! elevado de prote<;ao da saude humana na defini<;ao e 
na aplica<;ao de todas as polfticas e atividades da Comunidade. 

• Direito a informa<;ao: 
"Qualquer cidadao da Uniao, qualquer pessoa ffsica ou jurldica que resi

da ou tenha sua sede em urn Estado membro, tern 0 direito de acesso aos 
documentos procedentes do Parlamento Europeu, do Conse!ho e da Comis
sao", sem prejulzo dos princfpios e condi<;6es que regem esse direito. Quando 
atua na qualidade de legislador, 0 Conselho tambem faz publicos os resultados 
das vota<;6es e as justificativas de voto. 

Resumindo: por enquanto, a base polftico-jurldica da cidadania europeia 
e muito fragi!. 

PROPOSTA: DISTIN<;Ao ENTRE NACIONALIDADE E CIDADANIA 

Dispositivos 

1 Sao cidadaos europeus aque!es que tenham a nacionalidade de urn pais 
da Uniao Europeia. Enquanto residentes em urn pais da Uniao Europeia, seja 
qual for sua nacionalidade, terao iguais direitos polfticos, sociais e civis que 
os nacionais do pais. Os cidadaos europeus poderao adquirir a residencia 
legal ap6s tres meses de haver registrado sua residencia em urn pais da Uniao 
Europeia. 

2 Teriio direito de obter a cidadania europeia todas aquelas pessoas que, 
tendo a nacionalidade de urn pals nao-membro da UE, possam comprovar 
tres anos de residencia legal em urn pais da UE ou cinco anos de residencia 
legal em diferentes pafses da UE. A cidadania europeia comportara a igualdade 
de direitos e deveres com os nacionais do pais de residencia. 

3 A residencia legal dos nao-nacionais de urn pais da Uniao Europeia 
sera declarada por documento dos governos locais ou regionais ao cabo de 
urn ana de residencia de fato em seu territ6rio ou a pedido da pessoa interes
sada, sempre que possa comprovar esse ana de residencia. Essa tramita<;ao 
deve concluir-se no prazo maximo de urn ana e, enquanto isso, se outorgara 
ou se prolongara urn visto provis6rio de residencia. 
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4 A tramita~ao e a resolu~ao da residencia legal estarao a cargo de urn 
organismo misto de ambito local ou regional, constituido por representantes 
do Estado, das autoridades locais e do poder judicial. Esse organismo aplica
ra, enquanto nao tenha se completada a "comunitariza~ao" do terceiro pilar 
(migra~6es, seguran~a intern a, justi~a), as legisla~6es internacional e nacional 
correspondentes, tendo em conta especialmente a prote~ao aos direitos hu
manos basicos. Em cada ambito regional havera urn tribunal de defesa dos 
direitos humanos, ao qual poderao recorrer aqueles a quem se denegue a 
residencia legal; de sua decisao somente cabera recurso ao Tribunal Supremo 
do pais. 

5 A obten~ao da cidadania europeia sera reconhecida por urn organismo 
descentralizado da Uniao Europeia mediante previa solicita~ao da pessoa in
teressada, nao podendo ser denegada se forem cumpridos os requisitos de 
residencia anteriormente expostos. A nao atribui~ao da cidadania europeia 
sera recorrivel ante a Corte de Justi~a Europeia. 

6 Os residentes de nacionalidade extracomunitaria poderao optar alter
nativamente pela cidadania europeia, a dupla ou a multinacionalidade no 
marco das legisla~6es estatais, ou pela manuten~ao unicamente do seu esta
tuto de residente sem cidadania se assim 0 desejarem. 

7 Em nenhum caso a obten~ao da cidadania europeia sup ora a renuncia 
a nacionalidade extra-comunitaria. A cidadania europeia sera perdida, no caso 
dos nao nacionais de urn pais da UE, quando da residencia em urn pais exte
rior a UE por urn perfodo superior a dois anos. 

Exposic;ao de motivos 

1 A legisla~ao europeia reconhece urn direito te6rico aos cidadaos euro
peus de residir e trabalhar em qualquer outro pais da Uniao Europeia, inde
pendentemente de sua nacionalidade. Na pratica, as legisla~6es nacionais li
mitam esses direitos. Por outro lado, esses direitos nao sao acompanhados 
pelos direitos politicos, que sao os mais especfficos da cidadania e os que 
permitem defender ou lutar para obter os direitos civis e sociais. 

2 A presen~a de uma popula~ao de origem nao-comunitaria estabelece 
urn serio deficit de cidadania. Nao hi gestao democratica da cidade se uma 
parte de sua popula~ao, a priori, est a formalmente excluida por seu status 
polftico-juridico. Essa "capitis diminutio" contribui para "legitimar" as atitu
des xen6fobas e racistas. A atribui~ao automatica do direito a obter cidada
nia, com 0 corolario de assumir os deveres que esta comporta, tern as seguin
tes finalidades: 
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a) Igualar 0 status legal de todos os residentes da cidade. 
b) Desvincular esse status do conceito de nacionalidade que veicula ele

mentos hist6ricos e culturais muito emocionais e que facilita a arbitrarie
dade ao fazer depender a cidadania da assimila~ao dos c6digos de integra~ao 
social. 

c) Facilitar 0 reagrupamento familiar, que nao poderia ser negado aos 
familiares diretos de cidadaos europeus. 

d) Permitir a coexistencia da cidadania europeia com a manuten~ao da 
nacionalidade de origem, independentemente de que uma grande parte da 
popula~ao de origem nao-comunitaria nao tenha projeto de retorno, mas 
para que este tenha direito a manter e desenvolver elementos de identifica~ao 
espedficos. 

e) Acabar com a situa~ao aberrante dos descendentes de "nao-comunita
rios", que nao tern outro pais senao aquele em que nasceram e se educaram, 
e aos quais se nega 0 direito de cidadania. 

3 A residencia legal deve poder tramitar em urn ambito de proximidade 
porque e onde mais podem avaliar-se as circunstancias pessoais e onde e mais 
acesslvel a Administra~ao. Sem prejulzo do que regule a legisla~ao europeia 
ou estatal quanta as condi~6es de entrada no territ6rio europeu, 0 simples 
fato de comprovar uma residencia, urn domidlio, urn vinculo familiar direto, 
ou uma atividade (de trabalho, educacional), devera justificar a atribui~ao da 
residencia legal. 

4 A pressao social que pode coagir, em certos cas os, as autoridades 10-
cais, recomenda atribuir a gestao da legaliza~ao da residencia a urn organ is
mo misto no qual participem tambem representantes do Estado (que, por 
enquanto, determina as condi~6es basicas de acesso e permanencia no terri
t6rio) e do poder judiciario (que deveria assumir uma posi~ao de aplicador 
nao apenas das normas legais espedficas, mas tam bern das que se derivam 
dos prindpios gerais do direito, das declara~6es de direitos humanos subscri
tos pelos Estados e dos convenios e tratados internacionais). A cidade, 0 ter
rit6rio devem ser governaveis, mas tambem devem ser 0 lugar de refugio e 
ambito de inser~ao. 

5 Consideramos que a passagem da residencia legal para a cidadania 
europeia depende apenas do automatismo do tempo. As autoridades euro
peias devem limitar-se simplesmente a reconhece-Io e, por este meio, atribuir 
urn status que iguale os nao-comunitarios aos nacionais do pais em que vivem 
em permanencia, sem depender dos avatares das polfticas "nacionais" ou dos 
humores da opiniao publica. 

6 Na medida em que a obten~ao da cidadania sup6e atribuir direitos e 
deveres, e 6bvio que requer voluntariedade por parte do sujeito. Deixa-se 
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aberta a possibilidade de manter indefinidamente a residencia legal ou obter 
a dupla ou a multinacionalidade se assim 0 permitirem as legisla~6es estatais. 

7 Trata-se de assumir atributos, nao de tirar uns para colocar outros. Ja 
nos referimos ao direito de manter a nacionalidade original. A coesao do 
grupo, a identidade cultural, a vida coletiva de uma popula~ao procedente de 
outra area podem ser mecanismos importantes de coopera~ao e progresso 
coletivos e tambem de inser~ao global. Evidentemente, 0 retorno ao pafs de 
origem ou a outro pafs exterior a Uniao Europeia, por urn longo perfodo ou 
para sempre, significara a perda do status politfco de cidadao europeu, sem 
prejufzo de que se mantenham os direitos sociais adquiridos e se estabele~am 
procedimentos destinados a facilitar 0 retorno ou 0 ingresso futuro no espa~o 
comunitario. 

CONCLUSOES 

Ate agora 0 Estado (0 Estado-na~ao) tinha (tern) 0 monopolio da defini
~ao da cidadania. No en tanto, 0 Estado-na~ao sofre hoje urn trfplice questio
namento. 

Em primeiro lugar, a globaliza~ao economica e a revolu~ao informacional 
reduziram consideravelmente as margens das polfticas economico-sociais 
publicas. 

Em segundo, os Estados tendem a integrar uma uniao polftica e economi
ca que assume uma parte das atribui~6es estatais. A Uniao Europeia e 0 caso 
mais avan~ado. 

Em terceiro, dentro dos Estados se produzem processos de diferencia~ao 
e de fragmenta~ao, que afetam nao so a sociedade civil, mas tambem as ins! 
tui~6es. Dois processos sao especialmente importantes. 0 desenvolvimento 
dos "localism os" e "regionalismos", que tern substrata cultural e polftico, 
refor~ado por institui~6es (federalismo, autonomias, descentraliza~ao), e 0 

processo do multiculturalismo, ou a necessidade de articular a exisU:ncia de 
grupos sociais com elementos fortes de identidade espedfica. 

Encontramo-nos, pois, ante 0 paradoxo de que urn Estado debilitado, do 
qual se pode discutir seu carater "nacional", que perdeu atribui~6es consti
tuintes de sua soberania e com uma capacidade de regula~ao economica re
duzida, seja 0 unico que pode consoli dar e ampliar a "cidadania". 

Sem negar a necessidade de colo car no ambito estatal essas exigencias, 
parece logico tambem propor aos novos ambitos polfticos, tanto aos supraes
tatais (como a Uniao Europeia) como aos subestatais (regi6es e munidpios), a 
regula~ao, a prote~ao e a amplia~ao da cidadania. 
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A crise de representatividade que atualmente aflige 0 sistema polftico 
estatal e os partidos nao deveria agravar-se em ambito europeu. Pelo contra
rio. E urn desafio a inovac;ao democratica que leve em conta os novos atores 
sociais, as novas problematicas e as novas possibilidades de participac;ao. 
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