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RESUMO 
Neste artigo tem-se por objetivo é discutir a forma de acesso aos direitos 
em um país com dimensões continentais como o Brasil, e que possui um 
histórico de desigualdade social em sua constituição, em especial, com 
a instalação do projeto neoliberal a partir dos anos de 1990 e em 
especial após o impeachment da presidente Dilma no ano de 2016. É no 
contexto da Pandemia da COVID-19, deflagrada em 2020, que o país 
vivenciou um aumento das desigualdades estruturais, e o papel 
desempenhado pelo Estado se faz ainda mais necessário, em especial, 
como garantidor do direito à cidadania e valorização do controle social.  
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ABSTRACT 

In this article, the objective, is to discuss the form of access to rights in a 
country of continental dimensions like Brazil, which has a history of 
social inequality in its constitution, especially with the installation of the 
neoliberal project from two years of 1990 and especially after the 
impeachment of President Dilma in 2016. It is in the context of the 
COVID-19 Pandemic, which broke out in 2020, that the country 
experienced an increase in structural inequalities, and the role played by 
the State is even more necessary, in particular, as a guarantor of the 
right to citizenship and appreciation of social control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise remete à discussão sobre o acesso a direitos básicos, relacionados à 

concretização dos direitos de cidadania em seu sentido material, que encontra vários 

obstáculos no Brasil, impostos, principalmente, por questões de cunho estrutural, decorrentes, 

em especial, do processo histórico marcado por desigualdade e pelo embate entre diversos 

atores sociais. Essa contextualização, inexoravelmente, informa a extensão do alcance dos 

direitos civis, políticos, sociais e até mesmo, os correspondentes às novas gerações de direitos 

que se apresentam na contemporaneidade. 

Compreender os processos que levaram parcelas da população brasileira a não 

conseguir acessar direitos constitucionais e civilizatoriamente conquistados, tais como a saúde, 

é esse especial recorte da pesquisa de doutorado que trata da análise indispensável da defesa 

à vida e dimensão universal da saúde pública que aqui se apresenta. É, ainda, o entendimento 

da própria trajetória do país no engendramento de uma teia de direitos atrelada às mudanças 

que o capitalismo opera diariamente para se manter enquanto sistema econômico vigente.  

Referido sistema se identifica monopolista, com eixos estruturais básicos de auto-

organização para manutenção dos privilégios de uns em detrimento de outros, em uma relação 

de desigualdade social que se apresenta historicamente (MARX; ENGELS, 1848).  

A pandemia propiciou a formação, em meio à conjuntura política vigente, de um cenário 

ainda mais passível de fragilização de direitos até então relativamente consolidados ao 

preconizar o isolamento social e distanciamento social como estratégia de biossegurança, no 

qual a obrigação de lutar pela sobrevivência se depara com a ambivalência entre seguir, mesmo 

que minimamente, as orientações de prevenção sobre a doença, e ter que se expor ao manter 

a venda da sua força de trabalho para sobreviver. 

O caminho percorrido por essa análise tem por intuito, inicialmente, a compreensão da 

forma de constituição dos direitos, com foco naqueles relacionados à saúde pública, em cotejo 

com a percepção do desenvolvimento do processo de cidadania no Brasil e estratégias adotadas 

pelo sistema capitalista de forma a pensar como se dá o acesso a esses direitos em um país de 

dimensões continentais como o Brasil, cuja história é marcada pela convivência com a 

desigualdade social em seus diferentes territórios? 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1541 

Essa compreensão perpassa pelo entendimento da construção dos direitos, em especial 

os de primeira geração (relacionados aos direitos civis e políticos), fortemente informados pelos 

valores próprios do liberalismo, e implementados a partir da trajetória histórica dos eixos do 

capitalismo, a partir da análise de alguns dos porquês da existência de fragilidades no processo 

de acesso aos direitos básicos para determinadas parcelas da população, bem como do 

entendimento de que o período de pandemia acentuou essa fragilidade, tendo como eixo 

estruturante para debater esse tema o conceito de classe, mesmo compreendendo que outros 

cruzamentos de opressões afetam essa população, tais como misoginia, racismo, sexualidade, 

patriarcalismo e colonialismo. 

Do sistema capitalista como mantenedor de privilégios em oposição ao grupo que se 

oprime, referenciado a partir de um país com uma trajetória excludente no que diz respeito à 

compreensão política das pessoas e da participação social efetiva é inquestionável.  

Na configuração social assumida pelo país na contemporaneidade, imaginar uma forma 

de resolução do problema do acesso aos direitos básicos, principalmente os relacionados à 

saúde, em especial o programa de vacinação, sem considerar um importantíssimo player da 

atualidade: o Estado, mostra-se limitado. Partindo desse pressuposto, também buscar-se-á 

entender as implicações da dinâmica apontada por sua atuação no interesse do bem coletivo e 

suas implicações para o controle social. 

 

2 A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS 

 

Bobbio (2004), em sua obra “A era dos direitos”, analisa os principais fundamentos que 

deram substancialidade aos direitos, contudo afirma que não se chega a um fundamento 

absoluto.  A despeito disso, em sua análise, o autor enfatiza o caráter histórico dos direitos do 

homem, e o faz tentando demonstrar o caminho deste processo de contribuição dos direitos 

desde os primórdios da história até os dias atuais.  Nesta perspectiva de análise, verifica-se que 

os direitos são variáveis, uma vez que são tencionados a mudar em consonância com o período 

da história, respondendo às novas necessidades, em consonância com as contínuas 

modificações da própria história.  

Para o autor, “toda busca do fundamento absoluto é infundada” (Bobbio, 2004, p. 17). 

Nesse sentido, explica que existem quatro dificuldades principais que justificam essa afirmação 
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anterior: primeiro, o fato da expressão do termo “direitos” ser considerado como “vago”, pois 

podem existir diversas interpretações ideológicas; segundo, porque variam de classe ao longo 

da história, e ao existir um certo relativismo quanto ao conteúdo, o que pode parecer 

fundamental em uma época, não necessariamente será na outra; terceiro, a heterogeneidade, 

que não pode interferir no direito do outro, e, por fim; a antinomia, em que a realização integral 

de uns pode impedir a realização de outros2 .  

Essas dificuldades apresentadas por Norberto Bobbio (2004) trazem luz para a análise 

da construção de direitos e políticas públicas, especialmente ao pensar que esses são processos 

que dependem diretamente da conjuntura política, de qual grupo político ocupa espaços de 

poder e quais suas prioridades na hora de pensar a realização integral de grupos específicos. A 

resposta é precisa quando pensamos que estamos falando a partir do sistema capitalista e em 

um governo liberal. 

Ao pensar sobre o direito ao trabalho, por exemplo, Bobbio (2004) não considera este 

nem filosófico e nem moral, e traz, ainda, três pontos importantes do processo da multiplicação 

dos direitos do homem: a passagem dos direitos de liberdade para os direitos políticos e sociais; 

passagem do indivíduo homem para sujeitos diferentes do indivíduo, como a família; e do 

homem genérico para o homem específico, ampliando os direitos quando se fala de crianças, 

mulheres e idosos.3  

Chegamos, dessa forma, à questão da ampliação do rol de direitos para além do homem 

genérico. Para Hannah Arendt (1999), tomando por base as reflexões sobre a polis grega sobre 

a dicotomia entre espaços público e privado, bem como a divisão social do trabalho em si, 

mulheres e homens possuíam papéis diferentes, sendo a mulher responsável pelo trabalho da 

casa, enquanto os homens acessariam o espaço público. Pensar na especificidade do homem, 

e não apenas no conceito de homem genérico, traz a possibilidade de levantar outras demandas 

sobre os direitos (ARENT, 1999). 

Para compreender melhor sobre o que versa esse espaço público, Habermas (2003) 

afirma que a esfera pública se reproduz com o agir comunitário, ou seja “na intermediação 

entre o Estado e o sistema político e os setores privados do mundo da vida” (HABERMAS, 2003, 

 
2 Para um aprofundamento, sugerimos Cf, Bobbio (2004) especialmente a primeira parte, p. 17 et seq.  
3 Para um aprofundamento, sugerimos Cf, Bobbio (2004) especialmente no capítulo “A era dos direitos”, p. 46 et 
seq. 
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p. 97), portanto, há necessidade de se identificar e perceber a realidade e os problemas sociais 

para exercer pressão sobre o sistema político e poder influenciá-lo. 

Na perspectiva de T. H. Marshall (1967), a concepção de cidadania implica que há a 

possibilidade de a desigualdade no sistema de classes ser aceita desde que exista a igualdade 

de cidadania. Em sua análise aborda três elementos da cidadania: civil, como direitos 

necessários à liberdade individual; político, com o direito de participar no exercício do poder 

político; e social, partindo de tudo que vai do mínimo de bem-estar econômico ao direito de 

participar inteiramente na herança social (MARSHALL, 1967). 

A cidadania, como uma possibilidade dentro de uma sociedade dividida em classes, a 

partir do que Marshall (1967) coloca, recai sobre a antinomia trazida por Bobbio (2004), 

segundo a qual pensar a realização integral de uma classe é, necessariamente, a exploração da 

outra classe, pois dentro da lógica capitalista, o processo de tentativa de conciliação de classes 

faz com que sempre exista um peso para as exigências de um dos lados, que em regra é o que 

detém o capital. 

No pensamento liberal, de estado mínimo, conforme leciona Sping-Andersen (1991), o 

processo de democracia destruiria o mercado, além disso, o status, a posição social e a classe 

eram naturalmente dadas, porém, os conflitos de classe, não.  A perspectiva de Spring-

Andersen (1991) nos remete à contribuição de Marshall (1967) no que tange a discussão sobre 

o papel da mulher na esfera pública de Arendt (1999), onde essa última diz que as mulheres 

eram protegidas porque não eram consideradas cidadãs, e para ter direito a gozar da cidadania 

as mulheres tinham que desistir dessa proteção.  

Marshall (1967) assinala que o desenvolvimento da cidadania exerceria pouca influência 

sobre a desigualdade, ou seja, mesmo que a cidadania fosse alcançada por toda a população, 

isso não modificaria as relações de desigualdades existentes no contexto social. Na perspectiva 

do autor, os direitos sociais tendem a assumir um “novo aspecto para modificar o padrão de 

desigualdade” (MARSHALL, 1967, p. 63). 
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3 O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO ARCABOLÇO DE DIREITOS SOCIAIS E DE CIDADANIA NO 

BRASIL 

 

No Brasil, segundo Carvalho (2003) os primeiros direitos adquiridos foram os direitos 

sociais, por isso existe uma maior ênfase na construção destes no país. Draibe (1989) 

contextualiza, historicamente, como o modelo brasileiro assume características de um 

desenvolvimento do estado do bem-estar social “anômalo” frente aos modelos típicos 

existentes. A nossa própria história constitucional comprova isso quando se verifica na história 

que, antes de se falar em direitos trabalhistas, previdenciários ou de saúde, já se discutia o voto, 

liberdade econômica e liberdade de imprensa, ainda que restrita a alguns grupos sociais. 

Segundo Sonia Miriam Draibe (1989), é na década de 1930 que começa a se construir o 

Estado Social no Brasil. Num primeiro período, entre 1930 e 1943, são criados os institutos de 

aposentadorias e pensões, como primeiros esboços de uma seguridade social sistematicamente 

organizada, bem como as legislações trabalhistas. Nos anos de 1943 e 1964 dá-se início a uma 

expansão fragmentada e seletiva do sistema de proteção social. Após o ano de 1964 há uma 

consolidação institucional dos direitos sociais até 1977, e a partir deste, até o ano de 1981, vai 

ocorrer uma expansão massiva destes direitos. Entre 1981 e 1985 diz-se que há uma 

reestruturação “conservadora”, e somente entre 1985 e 1988 houve uma reestruturação 

progressista que vai culminar com o estabelecimento da Constituição Federal de 1988 (DRAIBE, 

1989). 

Até os anos de 1945, Santos (1994) coloca que no Brasil vigorava o conceito de 

“cidadania regulada”, cujo significado era no sentido de só serem considerados cidadãos 

aqueles que possuíam ocupações reconhecidas por lei e, portanto, tinham o “direito à 

cidadania” e somente após 1945 é que o conceito de cidadão se expande, quando diversas 

outras profissões são reconhecidas em lei (SANTOS, 1994). 

Ainda, segundo Draibe (1989), no modelo de Estado Social no Brasil foram sendo 

introduzidas tendências universalizantes e, dentre as características para a consolidação do 

sistema no país, estão pontos que afetam o cenário da atualidade, como a fragmentação 

institucional, o uso clientelista da máquina do Estado, o princípio das privatizações e a exclusão 

da participação social nos processos de tomada de decisão (DRAIBE, 1989). 
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Dentre as consequências desse processo, citados pela autora em tela, afirma-se que a 

população empregada, para obter uma vida digna, ainda necessitaria da ajuda do Estado. Esse 

reflexo ainda é sentido atualmente, em especial no campo do acesso aos direitos básicos, 

especialmente os direitos sociais. Ao se discorrer sobre a atual conjuntura do país, elevado 

índice de desemprego e carência social é acentuada pela situação pandêmica em que o mundo 

se encontra, o que denota a elevada necessidade de intervenção estatal (DRAIBE, 1989). 

Murilo de Carvalho (2003) considera que a cidadania plena seria “um ideal desenvolvido 

no ocidente e talvez inatingível”, posto que o Brasil é um país que parte de uma trajetória de 

colonização, em um período que não se falava em direitos sociais, e os direitos civis e políticos 

eram acessados por pouquíssimas pessoas. No período colonial o país segue uma trajetória de 

retardamento do pleno acesso do cidadão à vida política e exclusão popular, onde a questão 

social chegou mesmo a ser reconhecida como uma “questão de polícia” (CARVALHO, 2003). 

Sônia Draibe (1989) nos apresenta três lógicas de evolução para a proteção social; a 

mínima proteção, a reversão conservadora e a nova proteção social. A reversão conservadora 

faria uma política com um perfil seletivo/residual. Verificando a atual situação do Brasil, pode-

se dizer que nos aproximamos, em especial após a eleição de 2018, dessa reversão 

conservadora em todos os aspectos referentes ao campo dos direitos básicos da população 

(DRAIBE, 1989). 

No âmbito desta análise, estamos trabalhando o conceito de questão social, na 

perspectiva de Iamamoto (2015), que afirma que a questão social se refere “ao conjunto 

multifacetado das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 

madura, impensáveis sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2015, p. 177).   

Na construção da “pirâmide dos direitos”, segundo a lógica ocidental, como apontado 

por Marshall anteriormente, Murilo de Carvalho afirma que, no Brasil, essa estrutura seria 

invertida, entretanto, que “seria tolo acreditar que só há um caminho para a cidadania” 

(CARVALHO, 2003, p. 220). Porém, o autor pontua que, com o avanço do capitalismo, o cidadão 

se torna cada vez mais um consumidor individual que se preocupa, proporcionalmente menos, 

com os problemas coletivos, e as rápidas transformações mundiais que reduzem o tamanho do 

Estado como promotor dos direitos do cidadão só reforçam a importância de reorganização da 

sociedade. A esse movimento histórico dá-se, tradicionalmente, o nome de neoliberalismo 

(CARVALHO, 2003). 
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A partir das observações feitas anteriormente, pode-se concluir que a estrutura social 

brasileira, de bases coloniais, escravocratas e patriarcais, é impeditiva ao reconhecimento de 

demandas inerentes às especificidades de determinados grupos sociais, por idealizar acessos 

universalizantes que, na prática, promovem a segmentação e não respondem aos interesses da 

população como um todo. 

 

3. O SISTEMA CAPITALISTA E AS ESTRATÉGIAS REFERENCIADAS NO BRASIL 

 

Com base na observação de diversos momentos históricos e conjunturas políticas 

experienciadas no Brasil, é possível compreender uma série de estratégias inerentes ao sistema 

capitalista como forma de manter-se ativo, não só no Brasil, mas no mundo, através de seus 

principais eixos de sustentação: a sua capacidade de articulação diante de crises, a utilização do 

próprio Estado a seu favor e a manutenção de privilégios para determinados segmentos. 

O papel desempenhado pela sociedade civil, como dito por Carvalho (2003), tem o poder 

de definir mudanças sociais, e Dagnino (2004) traz esse mesmo pensamento ao discorrer sobre 

um conceito chamado de “confluência perversa”, e apresenta dois projetos brasileiros que 

requerem, em ambos, uma sociedade civil mais participativa. 

A autora coloca o momento político de dois projetos distintos a respeito da estrutura de 

país que se almejava, sendo eles, na conjuntura do país, o projeto neoliberal e o projeto 

democratizante. O projeto democratizante emerge a partir dos regimes autoritários, com um 

processo de alargamento da democracia, criação de espaços públicos, aumento da participação 

social e tem como marco formal a Constituição de 1988 (DAGNINO, 2004). 

O projeto neoliberal, segundo Dagnino (2004), se instala no país nas últimas décadas 

após a eleição de Collor, em 1989, onde emerge um projeto de Estado que pretende se isentar 

do papel de garantir direitos, diminuindo suas responsabilidades. Dagnino (2004) traz ainda que 

o projeto neoliberal no Brasil se defronta com o projeto democratizante, por isso encontra 

dificuldades em se instalar de vez, inclusive pelo desafio da participação ativa da sociedade em 

ambos os projetos. 

A compreensão do que é sociedade civil, para Dagnino (2004), foi sendo redefinida e 

compreendida a partir de um significado restrito, muito bem ilustrado com o crescente papel 
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atribuído às ONG’s, onde a população vai entendendo cada vez mais o processo de participação 

de forma menos coletiva e mais individualista e privatista. 

Dagnino (2004) define o mercado como “uma instância substitutiva para a cidadania” 

(DAGNINO, 2004, p. 156), e os cidadãos, como meros consumidores que são, estão atrelados 

ao mercado, posição que José Murilo de Carvalho já havia defendido em sua obra Cidadania no 

Brasil (2003). Pontua-se, ainda, o deslocamento de significados e ausência de debates políticos 

sobre as reais causas da pobreza, com uma forte responsabilização do Estado. Tal movimento 

é comum, com a dificuldade concreta das pessoas compreenderem a função do Estado, bem 

como a importância da política na vida dos cidadãos e no acesso aos direitos (DAGNINO, 2004). 

Essa “não compreensão” do lugar que o Estado ocupa no processo de acesso a direitos, 

no sistema capitalista, muitas vezes oculta as diversas formas de exploração que está na base 

da contradição inerente à própria estrutura que o constituiu e o sustenta. Antunes (2018) 

discorre sobre esses novos moldes de “ampliação da lei do valor” a partir do processo de 

precarização e expansão do setor de serviços.  

Um exemplo que caracteriza essa precarização é o processo de uberização, que 

recentemente chamou a atenção da academia e vem dedicando esforços no sentido de 

compreender tal fenômeno.  

Ao colocar o trabalhador no mercado de trabalho com um viés “empreendedor” que, na 

prática, exclui direitos trabalhistas básicos, aliado às elevadas jornadas, sob a justificativa de 

liberdade econômica sem a necessidade de ter uma chefia imediata, e com a responsabilização 

total da “conquista” do salário básico, esse fenômeno de uberização representa uma situação 

lógica que “se não for radicalmente confrontada e obstada, os novos proletários dos serviços 

se encontrarão entre uma realidade triste e outra trágica: oscilarão entre o desemprego 

completo e, na melhor das hipóteses, a disponibilidade para tentar obter o privilégio da 

servidão (ANTUNES, 2018, p. 39). 

Na tentativa de garantir os meios de sobrevivência básicos, as camadas mais vulneráveis 

das classes trabalhadoras facilmente se colocam à disposição para este tipo de trabalho 

precarizado. Não compreender o papel do Estado, enquanto titular do dever de promoção de 

demandas sociais básicas, desresponsabiliza o mesmo de cumprir essas funções (ANTUNES, 

2018). 
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Para segmentos do pensamento neoliberal as políticas sociais no Estado neoliberal 

possuem características “paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, 

e, de preferência, devem ser acessadas via mercado, transformando‐se em serviços privados” 

(BEHRING, 2009, p. 9). No contexto político atual, é possível visualizar essas características 

trazidas por Behring (2009) na apresentação das políticas sociais dispostas para a população, 

especialmente com as dificuldades enfrentadas no cenário pandêmico atual no que tange à 

política de vacinação, por exemplo, com o atraso do início do processo, tentativa de colocação 

da responsabilidade na aquisição das vacinas por parte do mercado, e as discrepâncias de 

atuação do Estado no que tange às ações, metodologia e estratégias utilizadas.  

No Brasil, Independente do partido que ocupe o poder, o que se verificou nas últimas 

décadas foi o avanço, a passos largos, do neoliberalismo, onde, segundo Boschetti e Behring 

(2021), especialmente após o impeachment de 2016 e com a subsequente eleição de forças 

políticas reacionárias: 

 

o presidente se cercou do que há de mais liberal, com Paulo Guedes à frente, dando 
sequência à programática ultraneoliberal do golpe de 2016 e sendo ovacionado pela 
maioria do empresariado, que aplaude e estimula as privatizações, a destruição da 
natureza com queimadas criminosas, a destruição dos direitos sociais, uma “reforma” 
fiscal que pretende desvincular todos os gastos sociais do orçamento e intensificar a 
contrarreforma trabalhista, para tornar o trabalho ainda mais subsumido ao capital. 
(BOSCHETTI, BEHRING, 2021, p. 3) 

 

As ações econômicas do atual governo impactam diretamente na vida da classe 

trabalhadora e das diversas parcelas da população, que dependem diretamente de algum tipo 

de assistência governamental para se manter, por exemplo, e as políticas sociais não se 

enquadram no modelo de gestão encampado por este governo. 

Ainda de acordo com Boschetti e Behring (2021), a pandemia trouxe à tona esses 

desmontes, o que deixou o Brasil muito vulnerável com o acelerado processo de contágio, 

favorecendo o aumento das desigualdades estruturais, como as taxas de desemprego e 

violência. 

 

O que se vislumbra é um processo acelerado e ampliado de 
assistencialização/assistencialismo voltado para o pauperismo absoluto, o que difere 
imensamente do direito à assistência social. Este último pode e deve compor uma 
política de seguridade social, fundada em trabalho estável com direitos, previdência e 
saúde públicas e universais. (BOSCHETTI; BEHRING, 2021, p. 5). 
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A saúde não pode ser vista como uma “mercadoria”, e essa análise nos remete a algo 

que é o mais indispensável na dimensão universal das políticas públicas em tempos de capital 

pandêmico e redução de sistemas: o direito à vida. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os processos que operacionalizam o acesso aos direitos no Brasil apresentam vários 

pontos de fragilidade, principalmente quanto à falta de debates políticos fortes e da 

compreensão da conjuntura nacional e internacional em que vivemos. 

A política social é um conceito complexo, que não condiz com a “ideia pragmática de 

mera provisão, ato governamental, receita técnica ou decisões tomadas pelo Estado e alocadas 

verticalmente na sociedade para além de um conceito” (PEREIRA, 2014, p. 24), isso em virtude 

de que a política social constitui “um processo internamente contraditório, que 

simultaneamente, atende interesses opostos” (PEREIRA, 2014, p. 24). 

A discussão ainda é muito restrita, aninhando-se em nichos sociais e economicamente 

mais privilegiados da sociedade, o que prejudica a democratização do acesso ao plexo de 

direitos, que embora constitucionalmente previstos em muitos casos, ainda estão 

materialmente distantes de serem usufruídos por quem dele necessitar, conforme o artigo 203 

da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Resta entender que essa é estratégia do 

próprio sistema para manutenção do status quo do capitalismo. Somente a informação, 

participação, organização, conhecimento e consciência coletiva podem alterar as estruturas 

que sustentam esse sistema. 

A compreensão do papel desempenhado pelo Estado, em cotejo com um olhar crítico 

para estrutura desigual que informa nossa configuração social, é fundamental, posto que a 

garantia dos direitos sociais da população deve ser fortalecida por ele. Quando Dagnino (2004) 

versa sobre a responsabilização do terceiro setor nas respostas das demandas da população, é 

possível perceber isso com muita nitidez no cenário atual, onde o Estado se esquiva de dar 

respostas e de pensar (e construir) políticas públicas efetivas para a conjuntura em que se vive. 

A junção da falta de debates políticos, da não participação popular nos processos de 

decisão, do processo de deslocamentos de significados, das privatizações direcionadas, da 

responsabilização social pelas demandas (DAGNINO, 2004) fragiliza a construção de uma 
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sociedade civil forte e participativa capaz de produzir mudanças (CARVALHO, 2003), e afasta o 

entendimento que as políticas públicas precisam ser pensadas não de forma segmentada, mas 

dentro das particularidades de determinados grupos sociais para que possam trazer respostas 

concretas. 

Esse conjunto de fragilidades dificulta o acesso aos direitos por parte da sociedade 

brasileira. O desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas, em especial as de saúde, 

que representam o desafio fundamental para o enfrentamento da pandemia e defesa da vida, 

ação tão fortemente preconizada por nossa carta magna brasileira em curso. 

A vacina, enquanto bem público internacional, retoma a necessidade do estado 

garantidor de direitos, em contraponto ao mercado que é oferecido, em uma redefinição 

neoliberal, como instância que promove a cidadania (DAGNINO, 2004). 
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