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DIREITO DE IR E VIR 

 

A Constituição Federal de 1988 proporciona aos cidadãos brasileiros direitos individuais, 

sociais, garantias e deveres, é claro. Especialmente em se tratando dos direitos e 

garantias fundamentais no Capítulo I, onde vemos sendo tratados os direitos e deveres 

não só individuais, mas também coletivos. Ou seja, parte dos direitos ali elencados diz 

respeito especificamente ao cidadão em torno de suas escolhas, responsabilidades, 

liberdades e expressão. Mas também, trata do cidadão como composição social. Como 

indivíduo que vive e convive com outros, em outros espaços e situações. O art. 5º nos 

apresenta alguns dados muito importantes para entendermos nosso assunto à frente: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros, e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade”. Aqui, vamos tratar 

especificamente do Art.5º - XV- “É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens”. Esses são os termos que encontramos presentes em nossa 

legislação hoje. Mas eu te pergunto: Você, hoje, pode ir e vir como bem quiser? Como 
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quiser? A hora que quiser? A lei diz que todos somos iguais, que não há diferença com 

relação aos nossos direitos... à liberdade, inclusive. Hoje, porém, nos encontramos em 

uma situação única e particular. Uma Pandemia. Estamos enfrentando um vírus 

altamente contagioso e pela necessidade de segurança da nossa saúde e da saúde do 

próximo, é necessário que a sociedade adote uma série de medidas de prevenção, 

dentre elas: o isolamento social. As pessoas precisam evitar o contato físico, a 

proximidade, a presença em locais públicos de lazer e até mesmo para cuidar de rotinas 

da saúde. Diversas cidades do Brasil adotaram medidas rígidas como prevenção. Vários 

governadores dos estados do Brasil estão editando decretos limitando o acesso das 

pessoas aos locais públicos, tal como, por exemplo, foi feito em Pernambuco que 

impediu o acesso dos transeuntes aos parques e às praias. Podemos citar uma cidade 

bem próxima, Marataízes, onde também está proibida a locomoção e a permanência em 

locais públicos abertos como praias, praças, calçadões. Além, de ser obrigatório o uso 

da máscara facial. 
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ATIVIDADE 

1- Diante dos fatos expostos narre a sua opinião e o seu posicionamento em 

relação a sua locomoção, ao seu direito de ir e vir, hoje. De que forma sua 

vida tem sido afetada ou beneficiada com este comportamento? 

 

2- Se hoje, você fosse entrevistado e te perguntassem “Qual a importância do 

isolamento social para você”, qual a sua resposta? 

 

3- Você acredita que em tempos de pandemia, como estamos vivendo, 

atualmente, é correto afirmar que estamos tendo nosso direito de ir e vir 

negado?  Ou essa é uma fala equivocada? Explique  

 


