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INTROduçãO

 
A discussão acerca dos Direitos Humanos ocupa um es-

paço privilegiado nos debates públicos do mundo moderno. 
Podemos mesmo dizer que os Direitos Humanos, da mesma 
forma que a democracia, se constituem em uma verdadeira 
“ideologia” contemporânea, na medida em que  tendem a ser 
uma espécie de discurso oficial de nossa época, paradigma 
elocutório para o qual diversos grupos convergem, senão no 
plano da prática ao menos em termos retóricos. 

Contudo, embora haja certo consenso mundial sobre a 
necessidade de se respeitar esses direitos, não há um acordo 
sobre a definição dos mesmos. Como é próprio às ideias hege-
mônicas de uma época, não existe uma única interpretação 
sobre o que sejam os direitos humanos, nem sobre os meios de 
pô-los em prática, o que faz com que muitos grupos e atores 
sociais falem em direitos humanos, mas segundo lógicas e es-
tratégias diferentes e, por vezes, contraditórias.

Grosso modo, pode-se dizer que há duas grandes maneiras 
de se entender os direitos humanos, a saber: a) uma visão his-
tórica e relativista destes direitos, de tal forma que, em se mu-
dando de época e de sociedade, os direitos humanos ganham 
uma nova configuração; b) uma visão essencialista desses di-
reitos, os quais são vistos como inerentes aos seres humanos, 
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independente de qualquer variável. É a partir das diversas 
variantes dessas duas tendências que se instaura a discussão 
sobre os direitos humanos na atualidade. Tal discussão tem 
repercussões políticas e práticas evidentes, como nos mos-
tram as polêmicas acerca do sentido de práticas culturais de 
certas sociedades, no que diz respeito aos direitos humanos, 
como a imposição do véu às mulheres mulçumanas, a excisão 
das mulheres na África, por exemplo; e a política de interven-
ção militar norte-americana no Iraque e no Afeganistão, em 
nome do respeito aos valores democráticos2, entre outras.

No Brasil, a luta pelos direitos humanos ganha amplitu-
de com a luta pela democracia durante o período ditatorial. 
Naquele momento, os direitos humanos estavam associados à 
defesa dos direitos dos presos e perseguidos políticos do regi-
me militar, havendo uma clara correspondência entre direitos 
humanos e direitos civis democráticos (OLIVEIRA, 1995). 

Entretanto, com a redemocratização do país nos anos 80, 
outras dimensões foram incorporadas nos discursos sociais 
acerca dos direitos humanos, tais como: as difíceis condições 
de vida de importantes segmentos sociais, a violência poli-
cial contra as populações de baixa renda, os maus tratos aos 
presos comuns, a violência das repressões aos movimentos 
populares, o difícil acesso à justiça pelas classes populares, a 
discriminação contra as mulheres e os negros, o desrespeito 
aos direitos dos índios, a indiferença social e estatal quanto 
às crianças e adolescentes, dentre outras. A partir de então, 
os direitos humanos tornam-se expedientes discursivos para 
abordar temáticas historicamente problemáticas (justiça 
social, cidadania, ação violenta do Estado, os preconceitos 
etc.), congregando diversos atores sociais. 

A transformação do discurso dos direitos humanos em 
catalisador de demandas progressistas não é sem riscos3, dos 
quais o principal é o seu uso como discurso vazio, sem víncu-
los com uma prática transformadora (NEVES, 2002). Essa 
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possibilidade reaviva suspeitas acerca do caráter meramente 
ideológico dos direitos humanos, reforçando velhas resistên-
cias aos discursos dos direitos humanos no seio da esquerda. 

Apesar de tudo, um fato incontestável é que a mediatiza-
ção desses discursos dá visibilidade pública à necessidade de 
transformações para tornar a sociedade menos injusta.

Deste ponto de vista, pode-se afirmar que a luta pelos di-
reitos humanos no Brasil se confunde com a luta pela amplia-
ção da cidadania, incorporando as demandas de caráter social 
e simbólico. Ou seja, há no país uma íntima relação entre a 
questão democrática e a luta pelos direitos humanos, o que 
não significa dizer que haja um consenso sobre quais direitos 
devem ou não ser considerados direitos humanos.

Partindo desta constatação, procuraremos aqui compre-
ender a forma como os direitos humanos são apreendidos em 
Sergipe.

A hipótese inicial, que norteou a investigação para esse 
estudo de caso, foi a de que os direitos humanos vêm sendo 
sistematicamente desrespeitados, em Sergipe, o que é visível 
não só nas denúncias de violência policial, veiculadas cons-
tantemente na imprensa, como também na situação caótica 
de serviços sociais básicos como a educação e a saúde públicas 
no estado.

Face a essa situação, poderíamos nos perguntar se, efeti-
vamente, as iniciativas em prol dos direitos humanos estão 
modificando a forma como estes direitos são, em geral, vistos 
na sociedade sergipana ou, ao contrário, elas têm sido inócu-
as, incapazes de mudar as representações dominantes sobre o 
tema. Pois, se é verdade que os direitos humanos ganharam 
uma conotação pública de “precipitado de direitos”, concen-
trando em si todos os outros direitos, não é menos verdade a 
limitação das medidas adotadas até aqui.

Trabalhamos com a ideia de que a atual publicidade em 
torno dos DH, em Sergipe, expressa mais uma necessidade 
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midiática das instituições estatais (as polícias, as escolas etc.) 
do que a de uma maior preocupação com os direitos huma-
nos. Essa transformação dos direitos humanos em bandeira 
midiática, pelas elites locais, poderia ser explicada pelas mu-
danças políticas ocorridas no país nas duas últimas décadas, 
sobretudo no que diz respeito à consolidação de um espaço 
público, no qual se consolidam tendências tidas como repre-
sentativas da opinião pública. Com isso, as disputas políticas 
passaram a depender cada vez mais de intervenções no espaço 
público, o que leva grupos políticos tradicionais a mudar seus 
discursos.

Contudo, apesar dessa restrição, pensamos também que, 
por força da pressão publicizadora, estão sendo postas em 
prática algumas experiências que, malgrado as limitações 
próprias a cada caso, estão criando, aos poucos, espaços pú-
blicos que poderão vir a ser espaços privilegiados da defesa 
dos direitos humanos, em Sergipe, modificando a cultura pre-
valecente.

Ou seja, a ideia guia aqui foi a de que, apesar de haver 
uma tendência conservadora de utilização dos direitos huma-
nos apenas como recurso retórico, a publicização desses dis-
cursos, aliada à ação dos militantes e organizações de defesa 
dos direitos humanos, acaba gerando uma dinâmica própria, 
embora limitada, de transformação desses direitos em valo-
res éticos disseminados na sociedade e nos quais se pautam a 
ação de alguns atores sociais importantes. 

Partimos, pois, do pressuposto de que a discussão em tor-
no dos direitos humanos tem uma repercussão para além do 
campo puramente discursivo ou retórico. Por mais restrito 
que seja o espaço social no qual eles se deem e por mais desco-
lado de ações concretas que eles se tornem, os debates sobre 
direitos humanos têm sempre influências ao nível prático. Se 
considerarmos que as mudanças, no plano das representações 
e valores das pessoas, podem levar a transformações impor-
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tantes nas suas ações, clara se torna a ênfase que damos ao 
caráter prático das disputas ideológicas acerca dos direitos 
humanos: esses embates, ao instaurar um espaço público de 
discussão sobre esses temas, podem gerar transformações no 
plano simbólico vigente na sociedade, com repercussões ao ní-
vel das práticas instituídas na ordem social.

 Não significa dizer, com isso, que mudanças discursivas 
bastem para provocar mudanças sociais. Elas fazem parte do 
processo, mas não são os únicos fatores. Sem contar o fato de 
que discursos publicizados nem sempre correspondem ao que 
pensam os atores sociais, há que se levar em conta também 
que, sem a efetiva aplicação dos princípios que sustentam os 
discursos, pouco ou nada muda. Desse modo, a publicidade dos 
discursos é um meio de mobilização dos atores sociais, o que 
potencialmente pode se refletir nas mudanças práticas ao nível 
da ação estatal ou ao nível das próprias ações individuais.

 
A dISCuSSãO dOS dIREITOS HumANOS NO BRASIL

Todos reconhecem a dificuldade em definir os direitos hu-
manos. Talvez por isso, Noberto Bobbio (1992) defendia que 
mais importante que encontrar um princípio unificador para 
os “direitos humanos” era lutar para pôr em prática os direi-
tos constituídos historicamente como “direitos do homem”. 
Razão pragmática que norteia a ação dos que defendem os 
direitos humanos, mas que não elimina a dificuldade de de-
finição desses direitos. Esse questionamento aproxima-se da 
vertente relativista e histórica dos direitos humanos, para a 
qual:

Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento 
absoluto a direitos historicamente relativos. De resto, não 
há por que ter medo do relativismo. A constatada plurali-
dade das concepções religiosas e morais é um fato histórico, 
também ele sujeito à modificação. O relativismo que deriva 
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dessa pluralidade é também relativo. E, além do mais, é 
precisamente esse relativismo o mais forte argumento em 
favor de alguns direitos do homem, dos mais celebrados, 
como a liberdade de religião e, em geral, a liberdade de 
pensamento. Se não estivéssemos convencidos da irresistí-
vel pluralidade das concepções últimas, e se, ao contrário, 
estivéssemos convencidos de que asserções religiosas, éticas 
e políticas são demonstráveis como teoremas (...), então os 
direitos à liberdade religiosa ou à liberdade de pensamento 
político perderiam sua razão de ser. (BOBBIO, 1992, p. 19).

Essa é uma visão compartilhada por uma série de auto-
res, tais como Arendt (1970), Bobbio (1992), Lefort (1983), 
Habermas (1997), Santos (1997), entre outros, os quais, in-
dependentemente de suas diferenças teóricas e políticas, têm 
em comum o fato de conceberem os direitos  humanos como 
frutos de um processo histórico específico e, por isso, intrinse-
camente relativos4. Nesse sentido, os direitos humanos são ne-
cessariamente concebidos como uma das dimensões da demo-
cracia5, regime político em que a relatividade dos princípios 
passa a constituir o princípio organizador da vida pública.

No entanto, essa relatividade de definição dos direitos hu-
manos torna possível visões diferenciadas sobre o que são ou 
não esses direitos. Assim, por exemplo, a relação criada entre 
os Direitos Humanos, a criminalidade, a violência urbana e a 
relação da polícia com a sociedade causam, segundo Dornel-
les (1989), grande polêmica na realidade brasileira: para al-
guns setores, os Direitos Humanos são vistos como sinônimo 
de violência criminal e caos social, enquanto outros grupos 
vão defender que esses direitos sejam respeitados para todos 
os segmentos da população.

Essas discussões acerca dos direitos humanos são funda-
mentais para compreendermos a forma como os debates so-
bre os direitos humanos surgiram no nosso trabalho de cam-
po, durante cursos sobre direitos humanos dados a policiais6. 
Estes, muitas vezes, retomavam os termos e temas da dis-
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cussão acadêmica acerca dos Direitos Humanos, o que vem 
nos mostrar, talvez, que o conhecimento dos policiais acerca 
dos direitos humanos não era tão limitado como se pensava 
no início do trabalho. Embora tivessem uma concepção su-
perficial dos debates teóricos, acadêmicos e jurídicos, sobre 
os direitos humanos, eles tinham uma percepção muito clara 
do que estava em jogo quando se falava de direitos humanos. 

De qualquer forma, isso mostra também que os direitos 
humanos tornaram-se um dos temas mais recorrentes do 
mundo contemporâneo. A luta pela efetivação desses direitos 
tem se mostrado não apenas jurídica ou filosófica, mas tam-
bém uma disputa simbólica, em termos de valores. 

Algo que se torna evidente, quando nos aproximamos da 
evolução da questão no Brasil, como vimos, a luta pelos Di-
reitos Humanos no país é marcada por dois momentos prin-
cipais: o primeiro, durante o regime militar; e o segundo, 
durante a redemocratização do país, principalmente após o 
advento da Constituição de 1988. No regime ditatorial, os di-
reitos humanos eram associados essencialmente à defesa dos 
presos e perseguidos políticos do regime. Já na fase da rede-
mocratização, dimensões geralmente associadas à cidadania 
social, mas não só, serão priorizadas nos discursos dos movi-
mentos sociais, os quais tiveram um papel importante para 
o deslocamento simbólico, na expectativa de consolidar uma 
cultura política centrada em valores democráticos.

Assim, se alguns movimentos populares dos anos 1970-
80 demandavam essencialmente bens e serviços, no final dos 
anos 1980 suas palavras de ordem se tornam a luta pela iden-
tidade, pela igualdade e pela cidadania. Isso reflete a crise 
desses movimentos nesse período, fazendo eco ao aprofunda-
mento da crise social no país e ao refluxo do militantismo em 
todo mundo ocidental. Com isso, assistir-se-á ao surgimento 
e expansão das Organizações Não-Governamentais (ONGs), 
GOHN (1997), o que vai provocar uma mudança de atitude 
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em relação ao Estado por parte de antigos militantes. En-
quanto, nas décadas de 1970 e 1980, os movimentos olhavam 
para o Estado como um inimigo, nos anos 1990 ele será tido 
mais como um interlocutor, um possível parceiro. Assim, den-
tro do espírito vigente nesse período, as ONGs e alguns movi-
mentos vão participar da gestão de políticas públicas. 

Além disso, os movimentos sociais se tornarão cada vez 
mais movimentos em redes, inclusive transnacionais. No caso 
do movimento popular, constituíram-se vários tipos de redes 
sociais e estruturas nacionais de movimentos sociais coorde-
nados por ONGs e a criação de estruturas centralizadoras de 
vários movimentos sociais, como, por exemplo, a CMP, Cen-
tral dos Movimentos Populares. São redes envolvendo a aca-
demia científica, setores das igrejas, agrupamentos de esquer-
da e as ONGs (DOIMO, 1995). 

Dentre estas últimas, algumas, de dimensão internacional 
(Greenpeace, Anistia Internacional, WWF, etc.), terão um 
importante papel emulador com relação à temática dos direi-
tos humanos na sociedade brasileira.

É nesse contexto geral que os Direitos Humanos vão se 
tornar uma bandeira de diversas organizações da sociedade 
civil e mesmo do Estado brasileiro, o qual vai lançar o Plano 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH), em 1996. Este pla-
no, fruto dos engajamentos do país no plano internacional 
e da pressão dos movimentos sociais em defesa dos direitos 
humanos, vai, em certo sentido, institucionalizar a discussão 
sobre a temática, a qual é introduzida na esfera estatal e das 
políticas públicas.

Digno de nota aqui é o fato de que, após o seu lançamento e 
ao longo dos anos 1990 e 2000, diversos fóruns e encontros da so-
ciedade civil vão afirmar a necessidade de se atualizar o PNDH, 
numa clara demonstração do caráter relativo desses direitos.
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dEBATES SOBRE dIREITOS HumANOS NA SOCIEdAdE CIvIL SERGIpANA

No que concerne ao debate público sobre os direitos huma-
nos na sociedade sergipana, uma das evidências do trabalho 
de campo mostra a pouca penetração dessa temática na socie-
dade civil do Estado. Poucas entidades se propõem a traba-
lhar essa questão e, entre elas, não há um consenso nem sobre 
as estratégias para publicizar a questão do respeito aos direi-
tos humanos, nem mesmo sobre o significado destes direitos.

Para demonstrar a pertinência dessa afirmação, faremos, a 
seguir, um paralelo de duas experiências, uma das quais acon-
teceu no curso de direitos humanos para policiais, tentando 
problematizar o significado dos debates acerca dos Direitos 
Humanos, em Sergipe.

A primeira destas experiências refere-se à tentativa de 
criação e consolidação de um “Fórum Permanente de Defesa 
dos Direitos Humanos de Sergipe”. Este fórum começa a ser 
articulado em abril de 2000, a partir da iniciativa do Conselho 
Estadual de Serviço Social de Sergipe (CRESS-SE) – cujos re-
presentantes haviam participado de um Congresso Nacional 
de Serviço Social, no qual se deliberou que a ação, em favor 
do respeito dos Direitos Humanos, deveria ser priorizada pe-
los CRESS e pela Sociedade Afro-Sergipana de Estudos e Ci-
dadania (SACI), ONG que tem como eixos principais de ação 
as demandas em torno da “raça” e do “gênero”. 

A primeira reunião do Fórum deu-se na sede da OAB em 
Sergipe e contou com a presença de uma representante do Mo-
vimento Nacional de Direitos Humanos e de quinze entidades 
do movimento popular em Sergipe (entre sindicatos, ONGs, as-
sociações de moradores e grupos representativos de minorias, a 
Comissão de Direitos Humanos da UFS etc.). O foco principal 
dessa reunião inicial foi a necessidade de inclusão dos direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais no Programa Na-
cional de Direitos Humanos, em processo de reformulação.
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Após o primeiro encontro, entretanto, as dificuldades de 
mobilização em torno do Fórum começaram a aparecer, com a 
diminuição do número de grupos que se fazia presente às reuni-
ões. Como estratégia para dinamizar a discussão sobre os Direi-
tos Humanos e para atrair novos grupos, o Fórum organizou 
uma palestra do Presidente do Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos Humanos, na Paraíba. Buscava-se com isso criar 
uma articulação de entidades que pressionasse o governo do 
Estado para criar, em Sergipe, um Conselho de defesa dos DH, 
em moldes semelhantes aos da Paraíba. Uma vez mais, embo-
ra um número significativo de entidades tivesse comparecido 
ao evento, não se conseguiu traduzir o esforço desprendido em 
uma maior afluência às reuniões que se seguiram. Isto acabou 
por desmotivar os militantes mais mobilizados, levando ao es-
vaziamento do Fórum (o qual, desde março de 2001, não con-
segue articular reuniões).

Seja como for, podemos afirmar que esse Fórum foi uma 
verdadeira tentativa de criação de um “espaço público” de 
tematização e discussão dos Direitos Humanos em Sergipe, 
no qual questões ligadas à cidadania pudessem ser discutidas 
pelos movimentos populares. No entanto, apesar de atraídos 
pela possibilidade de existência de uma organização capaz de 
intervir politicamente em favor da defesa dos Direitos Huma-
nos (como seriam tanto o Fórum como o Conselho Estadual), 
os militantes das entidades de defesa das minorias preferiam 
priorizar esses espaços como lugares de visibilidade simbólica. 
O que explicaria, por exemplo, a presença em eventos públicos 
e a falta de assiduidade às reuniões do Fórum.

O perfil dessas entidades, também, mostra-nos o caráter de 
demandas simbólicas assumido pelos Direitos Humanos em 
Sergipe: uma ONG especializada na luta pelos direitos de ne-
gros e mulheres (buscando dar visibilidade às questões de raça 
e de gênero); um conselho profissional de assistentes sociais 
(preocupados com a questão da cidadania); as comissões de di-
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reitos humanos da OAB e da Universidade Federal de Sergipe 
(tradicionais defensoras e divulgadoras dos direitos humanos); 
uma organização representativa dos travestis e uma entidade 
representativa dos homossexuais (preocupadas com os precon-
ceitos e discriminações com base na orientação sexual); uma 
ONG especializada em educação popular (preocupada com a 
cidadania dos grupos populares); algumas associações de mo-
radores de bairros com problemas crônicos de violência (que 
buscavam desvincular a pobreza da violência); entre outras.

Ou seja, para alguns dos militantes envolvidos, a luta pelos 
direitos humanos era mais que construir organismos de defesa 
contra os inumeráveis e constantes atentados aos direitos hu-
manos; ela era também uma forma de reivindicar certa “digni-
dade”, o direito de existência simbólica.

Diversos membros dos grupos que participaram dessa ex-
periência vão se queixar, em suas entrevistas ao pesquisador, 
da dificuldade que cada entidade tinha em relativizar seus 
problemas particulares e específicos para pensar os Direitos 
Humanos como os direitos de todos, pois cada grupo estava 
preocupado com seus “próprios direitos”. Para nós, isso tem 
menos do corporatismo que da necessidade em lutar por seus 
direitos simbólicos.

Talvez isso tenha, efetivamente, dificultado o processo de 
articulação do Fórum e inviabilizado a formação do Conselho 
Estadual. Mas, talvez, devamos pensar também que as dificul-
dades encontradas exprimem, por um lado, as mudanças no 
modelo de mobilização no Brasil atual (GOHN, 1997) e, por 
outro lado, a avaliação prévia, pelos militantes, sobre as enor-
mes resistências do aparato estatal em consolidar instâncias 
autônomas de defesa dos direitos humanos.

De qualquer forma, no caso em apreço, se os Direitos Hu-
manos tiveram um grande poder ao nível simbólico, o mesmo 
não pode ser dito do seu caráter mobilizador, o que vem nos 
lembrar que as ações coletivas envolvem mais que as repre-
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sentações e valores; as ações coletivas têm a ver também com 
as identidades sociais que se constroem, com as estratégias 
dos atores, com os recursos organizacionais (GOHN, 1997). 

Isto significa que o debate sobre os direitos humanos não 
leva necessariamente ao crescimento da mobilização popular 
em torno dos direitos humanos ou à institucionalização es-
tatal destes direitos. Os discursos sobre os direitos humanos 
podem mudar representações simbólicas, mas não necessaria-
mente práticas sociais.

É o que nos mostra uma segunda experiência envolvendo 
os direitos humanos em Sergipe. Trata-se do curso sobre di-
reitos humanos ministrado para policiais militares e civis por 
membros da Comissão de Direitos Humanos da Universidade 
Federal de Sergipe (CDH-UFS). 

Embora o curso tenha começado com uma estrutura em 
torno de conteúdos formais acerca dos direitos humanos, ele 
migrou naturalmente, com o passar do tempo, para uma pers-
pectiva de debate público acerca dos entendimentos sobre os 
direitos humanos. Assim, para muitos policiais, os direitos 
humanos eram meros expedientes para proteger bandidos, es-
tando os homens de bem desprotegidos contra a ação dos cri-
minosos (nesse sentido, uma questão recorrente nos discursos 
policiais era: quando morre um policial ou um trabalhador, o 
que as comissões de direitos humanos fazem?). Para esses po-
liciais, apenas seria possível falar-se em direitos humanos dos 
“cidadãos de bem”, daqueles que “merecem respeito”, fazendo 
uma clara distinção entre os cidadãos que podem e merecem 
ter direitos e os que não os têm, numa visão restrita dos direi-
tos humanos.

Esse discurso, que apesar de hegemônico não era o único, 
tentava legitimar a discriminação como forma de garantir a 
ordem, tornando-se um álibi para a violência policial. Essa 
discriminação não estava ligada apenas aos aspectos crimi-
nais, pois tinha um caráter de discriminação de classe evi-
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dente (além de outros menos evidentes, como a discrimina-
ção racial). Assim, vários relatos de policiais reconheceram 
explicitamente que a aplicação da lei e o respeito aos direitos 
dependia do estatuto social do cidadão. Houve mesmo o caso 
de um superintendente da polícia civil que, em um seminário 
público, explicitou que a polícia existe apenas para os pobres. 
Esse reconhecimento, entretanto, era sempre acompanhado 
da observação de que isso não era justo, nem legal, e que pre-
cisava ser modificado, mas que era o único meio para manter 
a ordem.

Temos aí, na sinceridade crua dos policiais, um claro 
exemplo de como a “falta de cidadania simbólica”7 de certos 
grupos, os quais são vistos como “não portadores reais de di-
reitos”, legitima práticas ilegais e discriminatórias, que vão 
de encontro à visão hegemônica acerca dos direitos humanos.

Tudo isso gerou um debate importante no seio da CDH-
UFS acerca da validade de um curso de direitos humanos 
para policiais: afinal, o que poderia mudar dentro das polícias 
com um curso de apenas 40 horas em corporações nas quais 
o desrespeito aos direitos humanos era não somente tolera-
do como também legitimado? Não estariam os membros da 
CDH-UFS apenas ajudando na maquiagem da imagem das 
polícias sem, contudo, poder mudar algo que havia se natura-
lizado entre os policiais?

Tocamos aqui em uma questão central quando discutimos 
a publicização do discurso em defesa dos direitos humanos, a 
saber: a simples presença maciça na mídia dos discursos em 
defesa dos direitos humanos ou, mesmo, a promulgação de 
leis com esse propósito, vão garantir que esses direitos passem 
a ser respeitados? 

Seria ingenuidade pensar que sim e, na verdade, poucos 
sustentam tal tese. Contudo, como já avançamos neste texto, 
cremos que os discursos e debates não são inócuos. Eles têm 
uma importância nas mudanças das representações hegemô-
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nicas, embora nem sempre na velocidade que gostaríamos.
Há um aspecto do curso para policias sobre direitos huma-

nos que exemplifica o que colocamos anteriormente. Durante 
as aulas-debate, um ponto no qual havia unanimidade entre 
os policiais e os professores-militantes de direitos humanos 
era com relação à falta de respeito aos direitos humanos dos 
policiais, tanto da parte das corporações como pela própria 
sociedade. Era nestes momentos que os policiais se reconhe-
ciam como iguais, no que diz respeito à limitação da cida-
dania, aos membros dos grupos que eles reprimem. Houve 
então a possibilidade de estabelecimento entre militantes dos 
direitos humanos e policiais não de um consenso, que seria 
falso, dadas as circunstâncias, mas de um verdadeiro debate 
em torno do significado dos Direitos Humanos nas sociedades 
democráticas.

Nesse reconhecimento de si, pelos policiais, os quais sim-
bólica e materialmente são vítimas de desrespeito aos seus 
direitos fundamentais, temos algo que mostra a penetração 
também nas polícias dos discursos sobre os direitos humanos. 
Não se trata ainda de uma visão ampliada dos direitos huma-
nos, mas de uma concepção que, implicitamente, começa a 
quebrar a resistência histórica das polícias à luta pelo respeito 
aos “direitos humanos”. 

De maneira enviesada e corporativa, também aqui, temos 
uma demonstração de como os discursos sobre os direitos hu-
manos no Brasil ativam demandas por reconhecimento sim-
bólico. 

Tanto os policiais (que se veem, às vezes, como “algozes 
necessários” à manutenção da ordem; às vezes, como víti-
mas do sistema que pregam uma visão restrita dos direitos 
humanos) como os grupos de militantes de direitos humanos 
(que pregam os direitos humanos universais, mas que são 
incapazes de organizar ações para além de suas demandas 
específicas), ao abraçar os direitos humanos estão buscando 
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reconhecimento simbólico para suas demandas e para seus 
problemas. Em suma, a busca, nesses casos, é pela cidadania 
simbólica (NEVES, 2001).

 Os cursos sobre Direitos Humanos para policiais, assim 
como outras experiências em curso no país, são essencialmen-
te meios não de transformar em curto prazo as instituições 
públicas no país, mas meios que ajudam na construção de 
uma cultura política pautada no respeito aos direitos da pes-
soa humana e na luta pela conquista da cidadania.

A puBLICIzAçãO dOS dIREITOS HumANOS NA ImpRENSA

As dificuldades vislumbradas até aqui para a instauração 
de um debate público em torno dos Direitos Humanos, em 
Sergipe, podem ser mais bem percebidas quando nos damos 
conta da maneira como esse debate aparece na imprensa es-
crita sergipana. 

Antes de mais nada, convém ressaltar que não toma-
mos a imprensa (e mais especificamente a imprensa escrita) 
como um reflexo exato dos debates e das discussões que têm 
lugar na sociedade. Os debates que aparecem na imprensa 
são sempre aqueles que interpelam os que têm o poder de 
influenciar a agenda dos meios de comunicação (jornalistas, 
empresários do setor, homens públicos etc.). Nesse sentido, 
não podemos tomar a imprensa como uma vitrine do que 
pensa a sociedade.

Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista também 
que a imprensa pode influenciar os debates públicos em cur-
so em um dado momento. Ou seja, se a imprensa não ex-
pressa nem determina as idéias majoritárias na sociedade, 
ela pode, no entanto, influenciar e participar de forma ativa 
das discussões que vão gerar a opinião pública sobre temas 
relevantes.
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Dessa forma, a pesquisa sobre a forma como os direitos 
humanos são publicizados na imprensa escrita do estado de 
Sergipe mostra-nos, senão o que pensam os sergipanos acerca 
da temática, ao menos discursos que, ao mesmo tempo em 
que foram influenciados pelos debates na sociedade, influen-
ciam os discursos e as práticas dos atores sociais.

Nossa intenção inicial era de realizarmos um levantamen-
to das matérias sobre direitos humanos nos três principais 
jornais de Aracaju entre 1988 (após a promulgação da Cons-
tituição) e 2000. Entretanto, a constatação de que os direitos 
humanos em um dos jornais estavam intrinsecamente asso-
ciados aos atos ilícitos cometidos por membros das corpora-
ções policiais, levou-nos a ampliar a gama de matérias pesqui-
sadas para a temática da violência policial. 

Seja como for, fizemos o levantamento das matérias asso-
ciadas à questão dos direitos humanos (em um sentido amplo, 
englobando tanto as ações violentas dos órgãos do Estado, 
como direitos sociais não respeitados, ou as discriminações 
contra grupos étnicos, sexuais ou desviantes) em um dos três 
jornais de maior circulação em Aracaju, no período compre-
endido entre 1988 e 1993. Nesse período, 75% das matérias 
consultadas tinham, como foco de discussão, denúncias con-
tra a ação violenta das polícias, o que diz bem qual a ênfase 
dada ao debate sobre direitos humanos no jornal8.

Os outros 25% do total de matérias versavam sobre temáti-
cas que iam do direito das novas gerações a um meio ambiente 
saudável, à discriminação contra homossexuais ou à violência 
doméstica contra as mulheres. Estes artigos, em sua maioria, 
iam no mesmo sentido do debate internacional contemporâneo 
sobre os direitos humanos, os quais são vistos como uma pre-
missa básica para a caracterização de uma ordem democrática 
e para o exercício de uma cidadania plena (BOBBIO, 1992).

Entretanto, alguns artigos buscaram fazer uma inversão 
semântica acerca do termo “direitos humanos”, dando a ele 
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um significado diverso daquele presente nas declarações in-
ternacionais. Veja-se, por exemplo, o que diz um articulista 
na edição dos dias 27 e 28/03/1988: 

... Estamos vivendo uma fase muito difícil, em que o desaca-
to, as incompreensões, as desatenções, notadamente aos mais 
velhos e às autoridades constituídas, atingem um nível qua-
se insuportável. Não existe mais o respeito humano e luta-se 
muito pelos Direitos Humanos. Não Aceitamos! É a falta de 
compreensão e postura de muitos que querem ser respeitados, 
mas desacatam e irritam constantemente os outros. Esque-
cem que todos os direitos individuais têm limites...

Ou seja, nesse artigo, exprime-se, de forma clara, a ideia de 
que o respeito aos direitos humanos depende da manutenção 
das hierarquias sociais (os mais velhos) e políticas (as autorida-
des constituídas). É um exemplo típico de discurso que procura 
desqualificar os chamados Direitos Humanos, sem se opor a eles 
frontalmente. Na medida em que esses direitos passam a fazer 
parte das conquistas da democracia, os seus opositores passam 
não a desqualificá-los em termos de princípios e sim em função 
dos perigos que o respeito a eles traz para a ordem social. Algo 
não muito diferente dos discursos dos policiais que julgam que os 
direitos humanos valem apenas para as “pessoas de bem”.

É bem verdade que esses argumentos convivem, no jornal 
estudado, junto a outras matérias que buscam enfatizar a ne-
cessidade de um maior respeito aos direitos humanos no país, 
sobretudo no que toca à ação policial.

Pode-se dizer, então, que a imagem pública das polícias em 
Sergipe foi construída com uma conotação extremamente nega-
tiva. Basta vislumbrarmos alguns títulos de matérias publicadas 
pelo jornal em estudo para nos apercebermos da dimensão desse 
fenômeno: 

“POLICIAL EMBRIAGADO ATIRA EM MENORES” 
(12/1/88);
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“PMS ARBITRÁRIOS ATIRAM EM FUNCIONÁRIOS 
DE DELEGACIA” (13/1/88); 

“POLICIAL TOMA ROUBA E LIBERA MARGINAL 
NELITINHO” (28/04/88); 

“PMS ARRUACEIROS SÃO PRESOS EM MALHADA 
DOS BOIS” (11/05/88);

“JORNALISTA FOI TORTURADO POR POLICIAIS” 
(11/07/88);

“POLICIAIS ENVOLVIDOS COM QUADRILHA DE 
ASSALTANTES” (21/03/89);

“EMPREGADA DOMÉSTICA DIZ TER SIDO ESPAN-
CADA NA POLINTER”, (04/05/89);

“SOLDADOS DA PM SÃO ACUSADOS DE MATAR 
PRESO ENFORCADO” (14/05/89);

“POLICIAIS TORTURAM PRESOS NA 4ª DM” 
(26/03/92);

“MENORES SÃO TORTURADOS E ASSASSINADOS 
POR POLICIAIS”, (07/05/92).

Essas manchetes, de épocas diferentes, escolhidas ao acaso, 
são apenas uma pequena amostra das denúncias feitas contra 
policiais no jornal analisado. Em muitas dessas denúncias está 
sempre presente a ideia de que os desregramentos da polícia fe-
rem os direitos humanos não só das vítimas como de toda a so-
ciedade.

Quase todos os cidadãos sergipanos vivem de esperanças 
infundadas de que o lema da polícia é apenas proteger e 
coibir os abusos dos delinqüentes e malfeitores. Mas, os 
episódios, sempre repetidos, traduzem uma realidade que 
poucas vezes (sic.) atinge as raias do inconsequente e da ir-
responsabilidade: são as constantes notícias, comprovadas 
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por atos da violência policial, como a verificada ontem à 
noite, quando um transeunte foi estupidamente baleado e 
morto, por exagero de uma ação policial. (...) A comunida-
de sergipana se sente desassistida pelo poder público com 
relação ao policiamento e se encontra deserdada dos bene-
fícios da proteção policial... Ao povo cabe assistir estarreci-
do as manobras daqueles que, por dever de ofício, deveriam 
proteger as regras da convinvência social (JORNAL DA 
CIDADE, 29/07/89).

Mas, mesmo com relação a essa temática, nota-se em algu-
mas matérias certa tendência a legitimar a violência policial, 
quando se aplica a grupos considerados perigosos, os chamados 
“marginais”. É o que se percebe em uma manchete da página 
policial publicada em abril de 1988:

LEI DE MENORES FACILITA AÇÕES DOS IN-
FRATORES

Os constantes arrombamentos que vêm ocorrendo na ci-
dade são, segundo o presidente da Associação dos Policiais 
Civis do Estado de Sergipe, José Reinaldo, em sua maioria 
praticados por menores, em virtude da proteção que lhes 
dá a lei vigente, onde os infratores são presos em um dia e, 
após serem submetidos  às investigações de praxe, são libe-
rados no dia seguinte, quando geralmente voltam a prati-
car os mesmos crimes (JORNAL DA CIDADE, 7/04/88). 

Em suma, do que se pode concluir do trabalho de campo, 
até aqui realizado, podemos dizer que há uma tensão perma-
nente na forma como os direitos humanos são publicizados 
pelos órgãos de imprensa de Sergipe: de um lado, há uma ten-
dência a um alinhamento com os princípios dos direitos hu-
manos e da denúncia dos desmandos por parte do Estado, so-
bretudo do seu aparato policial; ao mesmo tempo, procura-se 
limitar a aplicação dos direitos humanos apenas para certos 
grupos (pessoas de bem, na linguagem policial), desconside-
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rando os direitos dos grupos infratores. Ou seja, seria como 
se alguns grupos fossem considerados humanos e outros nem 
tanto, sem direito aos Direitos Humanos, portanto.

CONCLuSãO

As discussões que levamos aqui mostram claramente que 
o debate em torno dos Direitos Humanos em Sergipe são, an-
tes de tudo, formas de luta simbólica pela definição dos grupos 
que são dignos de ter seus direitos respeitados. Portanto, do 
ponto de vista do desenvolvimento de uma lógica que combata 
a exclusão simbólica no país, esse debate é uma forma de luta 
pelo reconhecimento da cidadania simbólica de grupos margi-
nalizados.

Ao trazermos a discussão acerca dos direitos humanos para 
o campo da luta pela ampliação da cidadania simbólica das 
classes populares no Brasil, nota-se que, apesar de uma tra-
dição conservadora arraigada no país, diversas iniciativas têm 
sido desenvolvidas com a pretensão de mudanças institucionais 
e culturais na sociedade. Dentre estas, as  intervenções no es-
paço público de alguns grupos, organizados pelo respeito aos 
direitos humanos, nos parecem ser as mais contestadoras das 
lógicas da exclusão. Isto porque, como vimos, os direitos hu-
manos (DH) têm se constituído no receptáculo de muitos ou-
tros direitos dos homens; direitos adquiridos historicamente, 
mas concebidos pela ideologia moderna como inatos a todos os 
homens, como nos lembra Bobbio (1992).

Tudo isso faz com que muitas demandas e lutas sociais (pro-
teção contra a violência policial, luta por melhores condições 
de vida dentre outras) apareçam na mídia como lutas pelos di-
reitos humanos (DH) de determinados grupos sociais. Se esse 
caráter amalgamador de direitos, que se aderiu aos direitos hu-
manos, tem feito com que a discussão em torno dos mesmos 
tenha ganhado uma grande presença na mídia e nos debates 
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públicos, corre-se também o risco de ocorrer com os DH o mes-
mo que ocorreu com outros direitos no país: o de tornar-se um 
discurso vazio, mero instrumento retórico dos governos e gru-
pos hegemônicos da sociedade, sem relação com o quotidiano 
dos grupos subalternos.

É justamente para evitar que isto ocorra que diversas ins-
tituições da sociedade civil – englobando desde ONGs locais, 
nacionais e internacionais até Comissões dos Direitos Huma-
nos de diversos órgãos (da OAB, da Universidade Federal de 
Sergipe, da Câmara dos Vereadores de Aracaju, etc.) – têm 
procurado intervir de forma positiva nos debates públicos em 
torno dos Direitos Humanos. 

O grande dilema que os militantes e estudiosos dos direitos 
humanos têm de enfrentar na atualidade é que os direitos hu-
manos, como frutos da herança iluminista, fazem referência 
a direitos universais, mais e mais atrelados à noção de cida-
dania; entretanto, eles ativam, ao mesmo tempo, demandas 
particularizantes  que podem, como no caso dos policiais, 
restringir a concepção desses direitos. Conquanto possamos 
interpretar esses últimos casos como já uma maneira de acei-
tação da lógica implícita aos direitos humanos, não podemos 
esquecer que há sempre o risco de uma cristalização da con-
cepção limitada desses direitos.

A saída desse dilema dependerá da capacidade dos grupos 
de defesa dos direitos humanos em estabelecer espaços públi-
cos nos quais as vantagens de uma visão ampliada dos direi-
tos humanos possam ser demonstradas. Deste ponto de vista, 
para que se instaure uma verdadeira cidadania simbólica no 
país, incitando segmentos sociais excluídos a visualizar como 
legítima a reivindicação por direitos, há que se construir, no 
espaço público brasileiro, a hegemonia de grupos sociais com-
prometidos com mudanças estruturais e simbólicas.

Politicaeafetividade.indb   155 7/10/2009   16:42:26



- 156 -

NOTAS
1  A pesquisa, que deu origem a esse texto, contou com financiamento 

do CNPq e da FAP-SE. Participaram da fase de coleta de dados os 
auxiliares de pesquisa Gleise da Rocha Passos, Irlã Andrade Gomes 
e Maria de Fátima Melo e Silva. Como de praxe, essas pessoas e insti-
tuições não podem ser responsabilizadas pelas ideias aqui expostas.

2  Paradoxo dos paradoxos, os Direitos Humanos são usados para legi-
timar atos que desrespeitam os direitos humanos de populações intei-
ras.

3  Santos (1997), por exemplo, vê o risco do etnocentrismo ocidental 
se colocar como parâmetro dos direitos humanos, enquanto Khurz, 
(2003), retomando a famosa crítica de Marx na Questão Judaica, vê 
no discurso dos Direitos Humanos uma manifestação da lógica indi-
vidualista e reificadora do capitalismo. 

4  Para uma discussão sobre a forma como esses autores concebem os 
direitos humanos, ver Neves (2004).

5  Ver especialmente Lefort (1983) e Habermas (1997).
6  Trata-se de cursos que foram ofertados pela Comissão de Direitos 

Humanos da UFS a policiais militares e civis do Estado de Sergipe 
entre 1999 e 2002.

7  Entendemos por cidadania simbólica a legitimidade que a sociedade 
acorda a grupos sociais específicos para reivindicar direitos. Ou seja, 
certos grupos não são vistos como simbolicamente legítimos para rei-
vindicar o usufruto de benefícios que outros grupos mais privilegia-
dos têm (pense-se no exemplo das crianças de rua, dos aposentados, 
dos favelados etc.).Ver maiores detalhes em Neves, 2001 e 2002.

8  Trata-se do Jornal da Cidade.
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