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Resgatando a cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade 

 

Quando nos reportamos os direitos humanos/sociais, e principlamente puxando como 

aporte teórico o tema abordado no texto “NÃO CIDADÃOS BRASILEIROS - Crime do Estado 

Contra os Direitos Humanos” (Rosangela Gaze, 14/04/2022), percebemos o quanto nosso país 

deixa a desejar em direitos humanos de fato. Não deixando de lado a questão de que o Estado 

por diversas vezes se mostra omisso aos seus deveres para assim se mostrar servil às políticas 

partidárias. A população hoje se encontra extremamente vulnerável e bem sabemos os que mais 

sofrem com toda essa tirania; crianças, pessoas com deficiência, mulheres e negros,seja qual 

gênero for, gays, lésbicas dentre tantos outros. Esses não deveriam perpassar por esse tempo 

brigando por espaços, somos humanos e nossos direitos estão escritos em leis. Falo ‘escrito’ 

por conta que nem todos conseguem alcançar a plenitude e a dignidade de um direito garantido, 

sem antes ter que gritar ou lutar e resistir. Vivemos em um mundo que aprendeu e se educou a 

ser ‘sub’, ou seja, abaixo de qualquer ordem. Mesmo assim, com essa cultura, não podemos 

deixar de esclarecer que houve muita resistência, sendo estas separadamente em algumas 

classes trabalhadoras.  

A Carta de Direitos Humanos mostra que a devida assistência é necessária a fim de 

possibilitar a defesa e promoção de direitos humanos resgatando a cidadania de vários 

indivíduos em situação de vulnerabilidade que, na maioria das vezes se sentem amedrontados, 

tendo a sensação de impotência e insegurança, vendo-se afastados do exercício de seus direitos. 

E com ela alguns pensadores corroboram e nos presenteiam com as seguintes citações: 

A afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de perspectiva 

característica da formação do Estado moderno, na representação da relação política, 

ou seja, na relação Estado-cidadão ou soberano-súditos; relação que é encarada, 
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cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais súditos, e não 

do ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência com a visão 

individualista da sociedade [...] no início da idade moderna (Bobbio, 1992, p. 4). 

Com isso transmuta a tradicional ordem adotada até então pelo Estado de que os direitos 

fundamentais conquistam espaço e reconhecimento, passando o indivíduo a possuir inúmeros 

direitos inerentes à condição humana, cuidando assim das necessidades básicas que os cidadãos 

exigem (Branco; Mendes, 2015). Com a admissão de direitos individuais do homem o poder 

político Estatal restringiu-se, tendo, portanto, que respeitar a dignidade da pessoa humana, uma 

vez que a mesma passou a ser um Fundamento básico da República Federativa do Brasil 

(Moraes, 2016). 

Trazendo um panorama mais atual, podemos destacar que a pandemia veio desvelar um 

pano de fundo que a política vinha encobrindo há tempos. Com a ascensão do EAD remoto, 

híbrido e tantas outras modalidades de ensino que ganharam notoriedade nesse tempo, 

percebemos que era pura e nítida a mentirada que escutamos na questão de que hoje todos 

possuem acesso à internet. A mídia manipula informações, pessoas e sentimentos, chega a ser 

doentio. Sabemos que, no país, quanto menor a escolarização e a educação de qualidade mais 

vulnerável ele se mostra. A saúde então nem se fala, ela é a primeira que manifesta indícios de 

que algo não está bem. Isso é algo pensado, está na Lei 8.080/90, quanto maior for a 

vulnerabilidade de uma região mais índices de doença ela terá. Quando o país largar de mão de 

ser tão obediente às políticas partidárias e lutar de fato pelos direitos humanos, penso que muita 

coisa mudará de cenário. Referindo-se a cenário, há outros desafios do campo da atenção à 

saúde e é preciso acesso e qualidade nas ações.  

O cenário epidemiológico do território é de “tripla carga de doença”, com coexistência 

de: População acometida por infecções, agravos na infância e problemas de saúde reprodutiva; 

características do mundo em desenvolvimento; forte predominância de doenças crônicas e de 

seus fatores de riscos, como tabagismo, sobrepeso, inatividade física, uso excessivo de álcool 

e outras drogas e alimentação inadequada; males do mundo desenvolvido; forte crescimento 

da violência e da morbimortalidade por causas externas, um território de exceção/exclusão. 

Ponderando tal cenário de perversidades, é preciso que tais necessidades sejam contempladas 

no componente atenção primária e, caso necessite, que vá à secundária, incorporando-se 

também o olhar ampliado da saúde na compreensão e superação destas questões, coligado à 

consideração evidente da necessidade e busca do direito à saúde das pessoas que vivem a 

realidade descrita.  
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