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   “A dignidade da pessoa humana põe-se na lágrima vertida sem 

pressa, sem prece e, principalmente, sem busca de troca. Tal 

como se tem no pranto de Antígona, a dignidade não provoca, não 

intimida, não se amedronta. Tem ela a calma da Justiça e o 

destemor da verdade. É por isso que Antígona representa a 

dignidade do homem para além da vida, a que se acha sem 

rebuços nos momentos extremos da experiência humana e, nos 

quais desimporta a conduta do outro ou a correspondência de seu 

sentimento, de sua fé ou de seu pensamento em relação àquele que 

se conduz dignamente. Dignidade é alteridade na projeção sócio-

política tanto quanto é subjetividade na ação individual”¹. 

 

 Levantadas algumas das matrizes vitimógenas, imaginamos 

que nossa reflexão parta do exame dessa dignidade humana que, 

geralmente, não nasce conosco, mas torna-se adquirida, na medida 

em que a família ou a sociedade, lhes proporcionem condições 

através do exercício da cidadania, uma vez que, cidadania deve ser 

entendida como o exercício na vida social e política de onde se 

vive com dignidade. Por isso, lamentamos, profundamente, que a 
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“ausência do conhecimento e do exercício da cidadania” tenha 

como ponto de partida a negação do sentido de educação, que 

consiste num complexo processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual, moral e ética, quer da criança, quer 

do adulto, sob todos os ângulos.  

 A origem da palavra cidadania vem do latim “Civitas”, que 

quer dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga 

para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que 

essa tinha ou podia exercer. Segundo Dalmo Dallari: 

   “A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à 

pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo. Quem não tem cidadania está 

marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 

decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 

social”.  

   Entre nós, por exemplo, o constituinte, preocupado com 

eventuais violências ao desrespeito aos princípios constitucionais, 

dispôs sobre instrumentos para sua defesa e para a garantia da 

cidadania, tais como o Habeas Corpus (inciso LXVIII), o Habeas 

Data (LXVII), o Mandato de Segurança (LXIX), o Mandato de 

Injunção (LXXI), a Ação Popular (LXXIII), a Ação Civil Pública, 

todos da (Lei 7.347/85), bem como diversos outros “remédios 

heróicos” a serviço dos direitos fundamentais do cidadão. 

   No entendimento de José Afonso da Silva², cidadania “é 

atributo das pessoas integradas na sociedade estatal, atributo 

político decorrente do direito de participar do governo e direito 
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de ser ouvido pela representação política”. Assim também pensa 

De Plácito e Silva³, afirmando que: “Cidadania é expressão que 

identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse da plena 

capacidade civil, também se encontra investida no uso e gozo de 

seus direitos políticos”. Ou como define o mestre Houaiss⁴, em 

seu “Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”: “condição ou 

qualidade de cidadão” ou ainda, “condição de pessoa que, como 

membro de um Estado, que se acha no gozo de direitos que lhes 

permitem participar da vida política”. 

 Belas definições, excelentes conceitos. Mas na prática, a 

realidade é bastante diferente sobre como tentaremos demonstrar 

neste segmento do trabalho.  

A rigor, a grande maioria de nossa população desconhece 

seus direitos e deveres e, quando, eventualmente, deles toma 

conhecimento, até por uma questão de acomodação, não luta por 

eles. E assim age, por uma série de situações anímicas, dentre elas, 

encontram-se o descrédito nas instituições, tais como a 

administração pública, polícia, justiça etc.  

Todas as matrizes vitimógenas apontadas neste trabalho são 

desdobramentos, ora do desconhecimento do direito de cidadania, 

ora da ausência de seu exercício, pois, adultos trabalhando o dia 

inteiro em troca de sobrevivência; menores de catorze anos de 

idade, do amanhecer ao pôr do sol, quebrando pedras para ajudar 

matar a própria fome e de seu familiares; pessoas portadoras de 

necessidades especiais inteiramente desassistidas socialmente; 

doentes, idosos, feridos, mutilados, desempregados, excluídos dos 
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programas de governos; mendigos disputando restos de lixo para 

matar suas necessidades primárias; crianças levando para seus 

barracos sobras de palmas (cactos) que o gado rejeitou, para não 

dormirem com fome; outras tantas tomando sopa de papelão 

temperada com um pouco de sal, que foi encontrado nos lixões; 

desvios de verbas públicas para atender a interesses privados; 

descaso da administração governamental pelos projetos e 

problemas sociais; fome, seca, excesso de chuvas, desemprego, 

falta de assistência à saúde e à educação; descumprimento 

ostensivo ou camuflado, por parte do poder público ou dos donos 

do poder econômico, a preceitos constitucionais; falta de acesso à 

justiça; desrespeito a princípios fundamentais da pessoa humana; 

salário aviltado do homem trabalhador; exercício do trabalho 

escravo; racismo; superpopulação carcerária; corrupção; 

incompetência no exercício dos serviços essenciais; privatizações 

manipuladas; projetos de governo que contrariam à ordem jurídica 

e ao Estado Democrático de Direito; liberdade de mercado em 

prejuízo de direitos sociais; pagamento de dívida externa em troca 

da fome e da morte dos menos favorecidos econômicamente; 

segmentos subservientes da mídia; mordaça à voz dos excluídos; 

prepotência de governantes e de patrões; desigualdade econômica 

e social; arbitrariedade por parte de agentes do poder público para 

com pessoas menos favorecidas socialmente; desmatamento 

criminoso; poluição de lagos, rios e mares; analfabetismo; leis ou 

sentenças injustas ou desnecessárias; espancamentos domésticos; 

atropelo e inflação de Medidas Provisórias; “apagões” ilegais e 

punições com endosso da Suprema Corte; festival de liminares; 
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indústria do medo; preconceitos de sexo, raça, cor, etnias; 

produção de qualquer tipo de armas, ainda que de brinquedo; 

crimes organizados ou não; violência contra os trabalhadores e 

aposentados; em suma, o desfile macabro de vitimas da exclusão 

social, a imposição a grupos sociais da condição de zero 

econômico, são, sem dúvida, a síntese vitimizante do 

desconhecimento e negação do exercício da cidadania. 

    Para exemplificar, só recentemente, o casamento civil e o 

registro de nascimento, até certo ponto, é que estão chegando ao 

alcance de nossa população marginalizada daquelas pessoas, ora 

porque as autoridades públicas não se encontravam sensíveis a 

esses problemas sociais, ora porque o exercício de tais direitos era 

patrimônio das classes privilegiadas. Com os chamados 

“casamentos comunitários”, ou com o advento de projetos sociais, 

onde o povo passa a ter condições de obter sua Carteira de 

Identidade, da legalização de uma união matrimonial e o exercício 

de tantos outros direitos, tais pessoas começam uma vida de 

cidadania, pelo menos teórica, uma vez que cidadania é o 

exercício de participação integral na vida social e política. Com a 

criação do PROCON, das Delegacias Especializadas da Mulher, 

com as Delegacias Especializadas do Idoso, com o Disque 

Denúncia, com o Serviço de Proteção às Testemunhas e Vítimas 

de Crimes, com as Ouvidorias e com a experiência da chamada 

“Justiça Itinerante” e outros avanços no campo legal e social, 

inicia-se o descortínio de novos horizontes na mente de nossos 

dirigentes e da comunidade menos favorecida econômica e 

socialmente. 
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Na contramão do exercício da cidadania, encontra-se a 

situação de violência aos Direitos Fundamentais da Pessoa 

Humana, sempre, entre nós, marcada por fatos de diversas 

naturezas, como será demonstrado na exposição das demais 

matrizes da criminalidade. 

Diante de uma realidade social que se encontra presente na 

maior parte de nossas cidades, como se pode falar em cidadania, 

quando, bem pertinho de um falta de espaço físico, ora por medo 

das “balas perdidas” e 2,8% dessas casas são de estuque, 93% dos 

moradores levam o lixo até o distante local de coleta, dos mais 

famosos cartões postais do mundo, o Cristo Redentor, na cidade 

do Rio de Janeiro, encontram-se 3,4% de moradias sem banheiro e 

19% usam valas próximas das casas para despejar dejetos. Como 

se não bastasse, encontram-se barracos sem uma única janela, ora 

por e apenas 4,7% contam com garis comunitários. A maioria 

dessas residências não passam de tugúrios, onde a luz e o ar só 

entram pelas frestas da madeira e pela pequena e única porta de 

entrada. Tais barracos são o corpo de delito de uma série de 

desrespeitos fundamentais da pessoa humana, proclamados e 

denunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

inúmeros outros diplomas internacionais, e de nossa Constituição 

Federal, a declarada “Constituição Cidadã”.  

 Em pesquisa a pouco realizada pelo jornal “0 Globo”⁵, ficou 

constatado que 77,5% das moradias são de alvenaria; 10,6% de 

madeira; 8,6% de material misto e 2,8% de estuque. Ficou 

comprovado, ainda, que 85% dos barracos têm ”gato’’ (instalação 

elétrica irregular). Por fim, para não falar de outras manifestações 
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de violência ao direito da  “cidadania”, em quase todas as noites a  

“comunidade” é acordada por violentos tiroteios entre traficantes 

de drogas ou entre esses e a polícia que, quase sempre, somente 

sobe o morro para perturbar o pouco que resta de paz entre aquela 

gente. Uma professora, diretora de uma escola estadual de uma 

comunidade do Rio de Janeiro recebe, com frequência, ligações 

telefônicas anônimas, nos seguintes termos: “Tia, cuide de fechar 

a escola que o bicho vai pegar!!! Quem estiver fora não entra e 

quem estiver dentro não sai”. A pobre e dedicada professora não 

tem outra alternativa senão dispensar os alunos, funcionários e as 

demais professoras, encerrar as portas do colégio e correr 

apavorada para a modesta residência. No dia seguinte, vai à 

Secretaria Estadual de Educação, narrando, mais uma vez, o 

ocorrido e é orientada para que denuncie o ocorrido e, ainda uma 

vez, nenhuma outra providência será tomada pelos responsáveis. 

 Cumpre lembrar que nossa Constituição Federal assegura em 

plenitude os princípios consagrados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, fixando, como um marco lapidar, que não se 

pode realizar o ideal do ser humano livre e pleno gozo dos direitos 

e das liberdades civis e políticas a menos que se criem as 

condições que permitam ao ser humano participar do governo de 

seu país. São os direitos políticos, sob esse ângulo, direitos 

instrumentais necessários para o gozo dos demais direitos. 

 Só assim, abrem-se os caminhos para o conhecimento e para 

o exercício da cidadania. 
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Ao concluir este segmento de nossas considerações sobre a 

Ausência do Conhecimento e do Exercício da Cidadania, num 

“Brasil: nação vitimizada”, devo à minha colega e amiga Dra. 

Naira Nunam⁶ e companheira da Comissão de Direitos Humanos 

da OAB/RJ um pouco de sua sensibilidade humana e da sabedoria 

de suas reflexões, falando sobre a “Vitimização do Médico e do 

Paciente”: 

  “O paciente, um certo João, a doença pré-existente, o alcoolismo 

durante três décadas. João não tem “lenço nem documento”, não 

é alfabetizado, não recebeu nenhuma assistência médica, nem sua 

mãe no pré-natal. Passou fome, não tem profissão.  

  O médico se debruça, preenche o prontuário e assinala a “causa 

mortis”: exclusão social. 

  João sofreu discriminação, não teve habitação, nutrição, 

vestuário, banheiro, nem sapatos. 

  A doença de João é da sociedade!. 

  João curtiu a miséria, e a sociedade, muitas vezes, não o 

defendeu, por medo. 

  João conheceu a indiferença, o analfabetismo político, tornou-se 

apático aos destinos de seu país. 

  João não morreu por omissão de socorro. 

  João morreu por falta de cidadania.  

  João morreu de exclusão social”. 
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*Texto retirado do livro “Vitimologia: Evolução no Tempo e no 

Espaço” de autoria de Heitor Piedade Jr. 
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