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Resumo 

O presente trabalho trata da temática: Diversidade, Cidadania, Direitos e Saúde, a partir de uma 

pesquisa com os estudantes dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), Campus Formosa. O objetivo central foi investigar qual seria a percepção dos referidos 

estudantes acerca da Diversidade, Cidadania e Direitos, assim como as contribuições que que 

esse conhecimento propicia, particularmente quando se considera que esses serão responsáveis 

pela formação dos estudantes da rede básica de educação. A pesquisa de campo foi realizada 

com universitários, devidamente matriculados nos cursos de História, Letras e Pedagogia, do 

1°, 5° e 7° semestre, faixa etária entre 18 e 25 anos de idade. Os resultados demonstraram que 

existe uma defasagem em relação aos conhecimentos dos estudantes que participaram da 

pesquisa, especialmente no que diz respeito à realidade vivenciada acerca das garantias e da 

qualidade dos direitos dos cidadãos à saúde. Constatou-se, ainda, a falta de interesse e de 

compromisso, por parte dos estudantes em conhecer as normas jurídicas e os protocolos para 

que seus direitos sejam efetivamente garantidos. Apresentam, via de regra, um saber 

fragmentado, difuso e confuso sobre o tema, sendo que sequer consideram a possibilidade de 

que serão os futuros docentes que deverão conduzir a formação dos novos cidadãos. Contudo, 

ao analisar as respostas e os gráficos observamos que bem mais do que um capricho filosófico, 

é fundamental que se desenvolva dinâmicas e estratégia de aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas nos cursos de graduação, de modo especial nas licenciaturas.  
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Introdução  

Este trabalho tem como objetivo de identificar a superficialidade do conhecimento 

discente em relação à Diversidade, Cidadania e Direitos, enquanto elementos essenciais para 

sua integração na academia e, particularmente, na sua vida social. Tanto no que se refere aos 

direitos básicos de acesso à saúde, quanto a seus deveres em um contexto marcado pela 

diversidade, cidadania incompleta e direitos sociais ignorados pelo poder estatal. O problema 

pode ser delineado, à priori, quando se procura mensurar os conhecimentos (efetivos) desses 



estudantes sobre os conceitos, definições e instrumentalização em sociedade da Diversidade 

social, a cidadania e a abrangência ou inexistência dos direitos sociais e políticos dos mesmos. 

Nessas condições, foi possível destacar algumas hipóteses iniciais para serem pesquisadas, 

acerca das percepções dos estudantes, sendo elas: O que seria a Diversidade Cidadania e 

Direitos; O conhecimento em relação a Diversidade Cidadania e Direitos na visão dos 

Universitários; se o Universitário tem conhecimentos das leis que regulamentam o direito a 

saúde pública.  

Marco Teórico  

Para que seja possível compreender a articulação entre a Diversidade, Cidadania e 

Direitos é necessário, inicialmente, investigar o que seria, concretamente, a cidadania, ou seja 

ter consciência de seus direitos em relação à diversidade e, na mesma direção, a 

responsabilidade estatal acerca da condição em que vive a sociedade, nesse sentido, 

FIGUEIREDO et al, observa que: 

Ao refletirmos sobre o tema em discussão, primeiramente associamos 

cidadania ao direito ao voto, porém percebemos que esta não se reduz 

apenas à questão política. Ela também consiste na preservação das 

necessidades humanas básicas, tais como a manutenção da saúde, o 

oferecimento de condições dignas de moradia, alimentação, educação e 

saneamento básico. (Figueiredo et.al acesso em 23/05/2018. As 09:34 

am.) 

Assim, pode-se afirmar que a cidadania abrange muito mais do que ter acesso a direitos 

políticos, mas para que isso ocorra é necessário que os cidadãos conheçam os direitos sociais 

que estão previstos na Constituição Federal (1988) como por exemplo os da saúde, para que 

assim tenham consciência do que é a cidadania, que abrange mais do que o voto nas eleições.  

Na temática ainda será abordado a relação entre a diversidade, cidadania e direitos em 

relação a saúde pública, visando ter um maior conhecimento sobre esta vinculação e em que 

elas se cruzam mais efetivamente o que temos sobre o direito a saúde Figueiredo nos diz que: 

Vislumbrando a saúde como um direito universal, entendemos que de 

nada irá adiantar a adesão da sociedade a uma postura passiva, oprimida 

e conformada. Por isso, almejamos a construção de sujeitos sociais, 

políticos, críticos e reflexivos, capazes de utilizar a ação e o discurso 

em benefício individual e coletivo. Acreditamos nessa possibilidade por 

ser a ação a única atividade, política por excelência exercida 

diretamente entre os homens, dispensando a mediação da matéria. 

Assim, agir significa tomar a iniciativa, do grego archein (começar), e 

essa capacidade que o homem possui de agir, indica que ele é capaz de 

realizar o improvável e o inesperado. (Figueiredo et.al acesso em 

29/05/2018. As 10:16 am.) 



Assim, podemos concluir que não basta apenas fazer parte de uma nação que nos torna 

cidadãos, mas sim, participar ativamente de todas as atividades e decisões, a honra e seguimento 

de todas as leis que definem o país, mas acima de tudo saber quando seria a hora de exigir 

garantias relativas a seus direitos sociais e individuais, conforme o que está registrado e definido 

pela Constituição Federal brasileira de 1988.  

Da mesma forma, quando consideramos como a representação social passa a ser um 

instrumento de influência das pessoas, assim como uma forma de que, há privilégios para quem 

tem mais poder socioeconômico, ou uma posição social elevada. Nesse caso, Moscovici (2007) 

esclarece que:  

Além de ilustrar o papel e a influência da comunicação no processo da 

representação social, ilustra também a maneira como as representações 

se tomam senso comum. Elas entram para o mundo comum e cotidiano 

em que nós habitamos e discutimos com nossos amigos e colegas e 

circulam na mídia que lemos e olhamos. Em síntese, as representações 

sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as 

realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio 

para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos 

outros. Moscovici (2007 pg. 8) 

Nesse sentido, o autor observa que as representações sociais passam a ser mais que uma 

ferramenta para a influência e o poder de algumas pessoas, reforçando e legitimando o que esses 

indivíduos acreditam ser o certo, Assim, a cidadania fica condicionada a vários julgamentos 

acerca do que aparentemente poderia ser certo, que no final pode se consolidar através dessas 

representações, onde várias outras pessoas passam a seguir essas orientações, apenas pelo fato 

de ser a atitude “certa” para essa parcela da  sociedade.  

Objetivo geral 

Verificar qual seria a percepção de acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás, 

enfatizando sua compreensão sobre Diversidade, Cidadania e Direitos, bem como os seus 

conhecimentos básicos a respeito dos seus direitos à saúde pública e o nível de entendimento 

dos participantes da pesquisa considerando suas condições sociais objetivas em contraposição 

a seus direitos e deveres.  

Objetivos específicos 

Analisar a importância do conhecimento dos direitos e a surpreendente diversidade 

relacionada com as formas do atendimento oferecido ao povo em geral. 

Investigar a posição de autores que trabalham com a temática dos direitos do cidadão 

em relação a saúde.  



Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida por acadêmicos do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Goiás, do Campus Formosa-Go. Foi utilizado questionários dirigido para o grupo 

de acadêmicos. Participaram estudantes de ambos os sexos, com a faixa etária entre 18 e 25 

anos de idade, matriculados nos cursos de História, Pedagogia e Letras entre os 1° e 7° semestre 

da universidade Estadual de Goiás, Campus Formosa. 

No questionário aplicado, foram elaborados perguntas acerca da Diversidade, Cidadania 

e Direitos e sobre o acesso dos cidadãos ao atendimento à saúde pública, considerando que os 

temas estão indelevelmente articulados, enfatizando, ainda, a necessária preocupação com a 

formação dos futuros professores e a sua proficiência sobre essa temática Por fim, destacamos 

que objetivo dessa pesquisa dirige-se para a estruturação de uma análise que contemple a 

conclusão da disciplina Diversidade, Cidadania e Direitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

1- Na sua concepção o que é ser um cidadão? 

Gráfico 1. Fonte: Material produzido pelos autores 

Conforme se observa no gráfico apenas 82% dos Universitários responderam que ser 

um cidadão é conhecer seus direitos e deveres, sendo os mesmos relacionados ao voto e ao 

acesso a garantias públicas conforme a Constituição Federal de 1988, SAÚDE, SEGURANÇA, 

SANEAMENTO BÁSICO E PAGAR IMPOSTOS. No entanto, mesmo sendo minoria, 9% dos 

indivíduos entrevistados consideraram que a condição do cidadão decorre da consciência acerca 

de seus deveres, e os outros 9% relacionou ser cidadão a pertencimento territorial.  

82%

9%

9%

DIREITO E DEVERES DEVERES TERRITÓRIO, NACIONALIDADE E PERTENCIMENTO



Com esta perspectiva torna-se um resultado bastante preocupante, pois esta 

porcentagem é a respeito de futuros educadores que serão lançados no sistema de educação, 

que não conseguiram definir o que é ser cidadão, e quanto aos 82% tem apenas uma ideia 

superficial e parcial do que seria cidadania. Estes resultados devem servir de alerta para que se 

repense a formação dos profissionais da educação, tendo em vista de que os indivíduos 

participantes da pesquisa, já estudaram a disciplina de Diversidade, Cidadania e direitos em 

períodos anteriores, não conseguiram explicar de maneira convincente a sua posição e 

compreensão real do “ser” cidadão. Nesse sentido, Fermiano Santos apud Jaime Pinsky nos 

explica que a cidadania implica:  

“Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 

perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no 

destino da sociedade, votar, ser votado ter direitos políticos. Os direitos 

civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 

aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: 

o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 

tranquila. (Pinsky, 2009, p.9) 

Com isso percebemos o quão superficial foram as respostas estudantes, pois ser cidadão 

significa muito mais do que ter acesso a direitos, deveres ou um pertencimento territorial, na 

verdade é preciso ter consciência de seus direitos, deveres e principalmente ser ativo em relação 

aos mesmos.   

2- Você conhece alguma lei relacionada a saúde pública da sua cidade? 

Gráfico 2. Fonte: Material produzido pelos autores 

Agora ao analisar esse gráfico, percebe-se que 64% dos entrevistados dizem não 

conhecer leis sobre a saúde pública de sua cidade, fica claramente demonstrado que medidas 

urgentes devem ser adotadas, uma vez que esse conteúdo já foi estudado pelos estudantes que 

foram pesquisados.  

36%

64%

SIM NÃO



Para um melhor esclarecimento e a fundamentação do que estamos afirmando 

destacamos que Figueiredo et al (2009) observa que: 

A palavra “cidadania” provém do latim, civitas, e significa cidade, 

estando associada ao desenvolvimento das pólis gregas, entre os séculos 

VIII e VII a.C. Nessa época, considerava-se cidadão o indivíduo 

nascido em terras gregas, para o qual eram garantidos todos os direitos 

políticos. Aos estrangeiros era vetada a participação política, bem como 

às mulheres e escravos, o que demonstrava a desigualdade social 

existente. Na Grécia Antiga, os cidadãos participavam das assembleias, 

tendo plena liberdade de expressão e direito ao voto. Em Roma, a 

palavra também indicava a situação política dos indivíduos, bem como 

a preservação de seus direitos e deveres. Cabe ressaltar que na 

sociedade romana fazia-se distinção entre as pessoas e classes sociais, 

sendo assegurado o direito de cidadania apenas aos integrantes das 

classes nobres. Nesse sentido, cidadania era sinônimo de status. 

Figueiredo et al (acesso em: 23/05/2018, ás 9h37min).  

Assim, a cidadania passa a ser mais do que simples reinvindicações de direitos, que se 

tornam apenas um discurso retórico, mas sim reinvindicações com a devida consciência e 

participação no que está ocorrendo e de como devemos cobrar de nossos representantes.  

3- O que você, na sua posição de acadêmico, pode fazer quando os direitos a saúde 

pública são negados? 

 

Gráfico 3. Fonte: acervo dos autores 

Na questão onde se pergunta sobre qual seria a ação do indivíduo ao ter seus direitos 

“negados” em relação ao acesso a saúde, verifica-se que 73% dos entrevistados estavam cientes 

que deveriam denunciar. Pois, por meio de denúncias aos órgãos competentes podemos alcançar 

alguma melhoria naquilo que está previsto em lei. Assim, Figueiredo et al (2009) esclarece que: 

Com o passar dos séculos, aconteceram movimentos 

revolucionários, no intuito de amenizar as desigualdades sociais 

advindas de governos autoritários e opressores, promovendo 

maior grau de cidadania entre as pessoas. Atualmente, o conceito 
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DENÚNCIA CONFORMISMO BUSCAR DIREITOS NÃO RESPONDEU



de cidadania, como direito a ter direitos, tem se prestado a 

diversas interpretações, verificando-se a existência de quatro 

gerações de direitos, denominados: 1. Direitos civis e políticos; 2. 

Direitos sociais; 3. Direitos coletivos; e 4. Direitos relacionados 

à Bioética. Figueiredo et al (acesso em: 23/05/2018, ás 10h 

17min). 

Considerando a citação acima, podemos perceber que seria através dos movimentos 

reivindicatórios que se verificam as mudanças das condições desfavoráveis da sociedade e que 

os direitos podem ser divididos em 4 classes, assim como dito por Figueiredo et al “quatro 

gerações de direitos” acima citados. 

4- Você acha que a escolaridade contribui para a formação de qualidade do cidadão? 

Gráfico 4. Fonte: acervo dos autores 

Conforme se observa no gráfico 91% dos entrevistados concordam que a escolaridade 

contribui para a formação do cidadão, o que se torna preocupante aqui, está nos outros 9% que 

não concordam com a afirmativa. Se a escola não contribui para a cidadania, aonde é que se vai 

aprender sobre ela? Mesmo que a Constituição Federal de 1988 esteja disponível para todos, a 

minoria da população tem o interesse de buscar conhecer seus direitos. 

Sobre esse assunto, Fermiano e Santos esclarecem que a escolaridade contribui para 

formação do cidadão na medida em que:  

“...... quanto à cidadania, não temos instrumentos precisos de análise, 

mas temos termômetros que demonstram o desconforto social, a 

indignação diante das injustiças, a percepção das dificuldades 

causadas por manifestações de desrespeito e violência, a consciência 

dos problemas ligados à desigualdade social. Diante disso, não há 

como negar a importância de se proporcionar, na escola, situações 

capazes de promover comportamentos favoráveis ao respeito mútuo e 

atitudes que visem o bem comum. Na escola[...], também é possível 
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levar os alunos a avaliar as consequências das ações humanas e a 

prezar a conquista de direitos, entendendo as lutas compreendidas 

para que eles fossem socialmente reconhecidos”. (Fermiano e Santos, 

2009, pag. 10). 

Isto posto fica evidente que a escola constitui um elemento essencial para que seja 

possível inserir e trabalhar cidadania, particularmente considerando os problemas que a falta 

dela pode provocar, destacando os métodos que se pode utilizar para que os indivíduos sejam 

capazes de reconhecer, analisar e refletir a partir de suas ações concretas. 

5- Em relação a diversidade, no contexto da saúde pública, você consegue perceber 

isso na sua cidade? 

Gráfico 5. Fonte: gráfico elaborado pelos autores 

Na análise desse gráfico questão, pode-se perceber então, que nas respostas dos 

entrevistados em relação a percepção da diversidade no âmbito da saúde pública, 55% 

respondeu que é sim perceptível, que a diversidade está, visível ao serviço oferecido. No entanto 

27% dos entrevistados dizem não perceber essa ação, enquanto 27% não responderam à 

pergunta. Nesse sentido, Figueiredo et al (2009) acredita que: 

Na sociedade moderna, os cidadãos são visualizados como integrantes 

de uma sociedade política fundamentada no sufrágio universal, na qual 

todas as pessoas são consideradas iguais perante a legislação; isso, 

porém, nem sempre ocorre na prática. No caso do Brasil e de diversos 

países latino-americanos, direitos como a educação, a propriedade e a 

saúde vêm sendo negligenciados. Figueiredo et al (acesso em: 

29/05/2018, ás 8 h 29 min). 

Nota-se que a diversidade, por mais que seja aparente para alguns indivíduos, para 

outros não é percebida da mesma forma, uma vez que as expectativas e condições concretas 

dos indivíduos são distintas, variando muito de pessoa, grupo ou de uma comunidade para outra. 

Soma-se a todo esse contexto, as questões sociais, culturais, intelectuais, políticas e econômica 

que definem e reconfiguram os espaços e a dinâmica das relações que são estabelecidas entre 

55%
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as pessoas da comunidade e o poder público em geral. Trata-se, em suma, de especificidades 

locais que condicionam as relações entre a população e as agências públicas responsáveis por 

prestar algum tipo de atendimento à sociedade, os hospitais, por exemplo.  

6- Como acadêmico, você acha que os direitos em relação a saúde pública na sua 

cidade são iguais para todos? 

Gráfico 6. Fonte: gráfico elaborado pelos autores 

 

Conforme se observa no gráfico 6, onde o questionamento era em relação à saúde básica 

para todos, 73% responderam (de) que em sua cidade, Formosa-Go ou Planaltina DF que a 

saúde não é igual para todos, relacionando-a com a desigualdade social, acessibilidade, as 

influências pessoais e também apresentaram conformismos em suas respostas dando 

preferência a hospitais particulares.  Apenas 9%, na sua perspectiva individual, argumentaram 

que a saúde é igual para todos, no entanto foi colocada como sem qualidade. Outros 9% 

afirmaram que eventualmente, o que nos remete que as vezes se você chegar no hospital e tiver 

sorte você terá o direito a saúde pública igual a de todos que está presente na Constituição 

Federal de 1988. E os outros 9% não responderam. 

Este dado deixa qualquer indivíduo que tenha consciência do que são os seus direitos e 

deveres e que exerce a sua cidadania, abismado. Pois o problema que apontamos aqui é que 

100% destes entrevistados, não reconhecem e não cobram seus direitos de uma Saúde Básica 

igual para todos. 

7- Em relação ao atendimento do hospital público na sua cidade, você considera que 

o atendimento oferecido, condiz com seus direitos? 

9%

73%

9%

9%

SIM NÃO EVENTUALMENTE NÃO RESPONDEU



Gráfico 7.Fonte: gráfico elaborado pelos autores 

No presente gráfico analisa-se os hospitais públicos e seus atendimentos, investigando 

se o mesmo está sendo realizado conforme a previsão da legislação em vigor. Contudo 82% 

dos entrevistados dizem não haver harmonia entre os serviços oferecidos e as leis que os 

sustentam. Já 9% dizem haver sim essa relação, enquanto os outros 9% optaram por não 

responde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode se considerar, a partir das análises realizadas do questionário e a pesquisa do 

referencial teórico, que os conhecimentos sobre a Diversidade Cidadania e Direitos, entre os 

acadêmicos em particular, nesta situação é fragmentado.  

No entanto há a percepção de que alguns indivíduos demonstraram certo interesse em 

relação aos seus direitos quando se faz necessário, recorrendo assim, às providencias e aos 

recursos oferecidos para a resolução dos seus impasses pessoais em relação aos temas em tela.  

Contudo, houve uma porcentagem dos estudantes entrevistados que nem sequer tinham 

o conhecimento a respeito da temática abordada nos questionários. Evidenciando, assim, uma 

grave deficiência em relação a formação acadêmica e as consequências que poderão acarretar 

em função de uma matriz curricular que não garante a construção dos futuros cidadãos onde os 

mesmos se percebam como responsáveis por sua formação. O déficit em relação ao 

conhecimento básico sobre a cidadania e saúde pública demonstra esta precariedade no que se 

resultou na utilização de argumentos relativos a condições financeiras, influências pessoais e 

9%
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recorrendo a observações de que as coisas são assim mesmo, não há nada que se possa fazer 

(conformismo). De maneira que assim com esta percepção de desigualdade, os cidadãos 

permanecem inertes, em razão da falta de interesse, ou simplesmente não apresentando 

consciência e senso crítico para buscar direitos que são assegurados por lei, o que resulta em 

uma percepção equivocada e confusa sobre Diversidade, Cidadania e Direitos, amplamente 

demonstrada pelas respostas dos estudantes entrevistados.   
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