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Introdução

A derrocada do regime militar no Brasil anunciou as perspectivas 
de uma nova leitura da realidade social que incluiria a promoção dos 
direitos humanos em meio ao contexto democrático. Não restam 
dúvidas que consideráveis avanços ocorreram no sentido de garantir à 
população boa parte dos direitos que foram usurpados no período an-
terior. Alguns dispositivos, a exemplo da Lei de Segurança Nacional, 
foram desmantelados possibilitando o surgimento de espaços propí-
cios para o exercício de direitos políticos. A disseminação de Organi-
zações Não Governamentais, pluripartidarismo, direito de manifes-
tação foram algumas das repercussões do surgimento desses espaços.

Entretanto, as iniciativas tomadas por parte do Estado foram 
insuficientes para proporcionar segurança a parcelas imensas da 
população; muitas pessoas permanecem em condições de fragilidade 
diante de um quadro de desigualdades complementado pela violên-
cia empreendida por agentes sociais ligados ou não ao Estado. Tais 
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aspectos manifestam-se em delicados momentos, como na tentativa 
de defender os direitos de presos comuns ou reivindicar melhorias 
aos moradores de locais marginalizados pelos serviços públicos. De 
acordo com Bobbio (2004), se considerarmos os direitos humanos 
como direitos históricos o problema de sua fundamentação seria 
descartado, devido aos intensos momentos de mudança perpassados 
pela sociedade; desta forma, o grande desafi o seria estabelecer formas 
de garantir estes direitos. Entretanto, o problema da proteção dos di-
reitos humanos, que certamente avançou bastante, atinge sua relação 
com o regime democrático. As condições para a promoção de direitos 
humanos em democracias, sejam elas recém-formadas ou plenamente 
consolidadas, são muito maiores se comparadas com governos legal-
mente autoritários – a exemplo dos regimes militares presenciados na 
América Latina na segunda metade do século XX – ou totalitários, que 
vigoraram na Europa sob a face do nazismo, fascismo e stalinismo.

De toda forma, a democracia não é um valor isolado e comple-
to e nem possui condições de promover condições mais justas de 
existência e cidadania. A possibilidade de não estar submetidos às 
graves violações de direitos humanos depende de sua efetivação, seja 
na agenda política governamental, seja nas ações promovidas pela 
sociedade civil. Neste sentido, o diálogo entre ambas as instâncias se 
fez bastante produtivo para defi nir os principais objetivos, articular 
medidas e soluções e construir uma cultura dos direitos humanos 
sólida e efi caz. O objetivo deste texto é apresentar este intenso debate 
sobre a relação entre os direitos humanos e a democracia, avaliando 
suas atuais condições por meio de um breve apontamento sobre 
a persistência da violência, física ou não, no contexto brasileiro e 
internacional, além de enfatizar a agenda política brasileira voltada 
a tais questões.

As diversas concepções de Direitos Humanos

Os direitos, na forma como são compreendidos atualmente, são 
uma construção da modernidade que está diretamente associada 
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ao sentimento de que as pessoas não podem dispor de uma esfera 
de proteção capaz de assegurar determinados valores ou interesses 
fundamentais. Embora muitas pessoas apresentem uma única e 
defi nitiva maneira de defi nir os direitos humanos, Dornelles (2006) 
defende que o conceito de direitos humanos é variável de acordo com 
a corrente doutrinária e ainda do modelo sociopolítico-ideológico 
que se tenha. Dessa forma, o autor discorre que as três grandes 
concepções que fundamentam fi losofi camente os direitos da pessoa 
humana propõem: 

– Uma visão idealista, a qual identifi ca os direitos a valores su-
periores informados por uma ordem transcendental. Podem 
se apresentar tanto como manifestação da vontade divina (no 
feudalismo), como decorrente da razão natural humana (a partir 
do século XVII, com a Escola do Direito Natural).

– Uma concepção positivista, na qual os direitos são fundamen-
tais e essenciais desde que reconhecidos pelo Estado por meio 
de sua ordem jurídica positiva. Cada direito somente existe 
quando está escrito na lei.

– Uma concepção crítico-materialista, que se desenvolveu du-
rante o século XIX, partindo de uma explicação de caráter 
histórico-estrutural para fundamentar os direitos humanos. 

A ideia contemporânea de direitos humanos, portanto, surge 
como reação histórica à capacidade humana de autodestruir-se, 
conforme demonstrado pelo Holocausto e outras barbáries, como os 
campos soviéticos de trabalho forçado e a bomba atômica. Os direitos 
humanos são tão relevantes que se sobrepõem as demais ordens de 
valores, denotando a necessidade de conciliação entre direitos. Um 
exemplo é o direito de não ser torturado, que se coloca como um 
obstáculo absoluto face aos interesses do Estado de descobrir um 
crime. Algumas críticas são apontadas à ideia de direitos humanos, 
como o fato de fundamentar-se numa razão abstrata, além de terem 
pretensões universalistas e absolutas. 
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As grandes convenções e os pactos internacionais

Em 1948, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos que, estabelecia o conteúdo dos direitos humanos a que 
se submetia o Estado que se tornasse parte das Nações Unidas e, 
portanto, aderissem a Carta das Nações Unidas. Essa Declaração 
de 1948 foi completada em 1966 por dois pactos aprovados pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas: a Convenção Internacional de 
Direitos Econômicos Sociais e Culturais e a Convenção Internacional 
de Direitos Civis e Políticos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu com o ob-
jetivo de estabelecer um novo horizonte ético no mundo pós-guerra, 
a partir do qual a relação dos Estados com seus cidadãos pudesse ser 
julgada por um paradigma externo ao próprio direito do Estado. De 
1945 a 1990, foram aprovados dez documentos entre declarações, 
convenções e pactos que constituíram um sistema global de prote-
ção aos direitos humanos (International Bill of Rights), todos eles 
ratifi cados pelo Brasil. Entre 1992 e 1995, quatro documentos (três 
convenções e um pacto adicional) aprovados em uma Conferência 
Interamericana em São José, na Costa Rica, e pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA), e ratifi cados pelo Brasil, criaram um 
Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 
(Gorender, 2003).

Em nível global, temos a criação de diversos órgãos com poder 
jurisdicional e tribunais internacionais de direitos humanos. Tanto a 
ONU, quanto a Unesco e a OIT são órgãos promotores dos direitos 
e garantias fundamentais. Além disso, há sistemas regionais de pro-
teção aos direitos humanos, sendo os mais desenvolvidos o sistema 
europeu e americano. Ainda merece atenção o direito internacional 
humanitário, estabelecido a partir das Convenções de Genebra 
(1949), que buscam dar proteção às pessoas submetidas a confl itos ar-
mados. Houve um avanço enorme nos últimos anos, principalmente 
a partir da Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em 
Viena, em 1993. Bem como a criação de um Alto Comissariado para 
Direitos Humanos, que tem por função articular as ações das Nações 
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Unidas nesta esfera e do Tribunal Internacional Criminal, a partir 
das experiências dos Tribunais de Ruanda e da Ex-Iugoslávia. Desta 
forma, o sistema global, em 1998 adotou parâmetros normativos e 
agências fi scalizadoras (comitês e comissões), fortalecendo o sistema 
das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional foi criado para 
o julgamento do crime de genocídio, crimes contra a humanidade e 
crimes de guerra. 

Um destaque especial deve ser feito à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos estabelecida em 1969 através da Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos é um autêntico tribunal cujas decisões podem fazer cessar 
uma situação de lesão aos direitos protegidos pela Convenção, como 
a tortura, prisão ilegal e outros. 

A trajetória histórica dos Direitos Humanos

Os direitos humanos avivaram-se para o mundo em seu formato 
atual efetivamente após o fi m da Segunda Guerra Mundial (1945) 
e, consequentemente, com a derrocada dos regimes totalitários que 
estiveram presentes na Europa na primeira metade do século XX. 
Atormentados com o possível retorno dos horrores presenciados 
neste período, a comunidade mundial criou mecanismos de proteção 
contra esta hipótese. O mais emblemático deles corresponde à criação 
da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com os objetivos de manter a paz e a segurança internacionais, 
desenvolver relações amistosas entre nações e conseguir cooperação 
internacional para resolver problemas socioeconômicos, culturais 
e humanitários, a ONU projeta-se como um organismo de alta 
relevância para as relações internacionais. Dando continuidade ao 
projeto, em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, documento-base que serve de referência para as ações 
ligadas à temática. Neste processo, ressalta-se também a importância 
da Conferência de Viena (1993), que deferiu legitimidade aos insti-
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tutos internacionais nos assuntos humanitários, prevendo inclusive 
possíveis sanções à soberania nacional com o intuito de promover os 
direitos humanos (Koerner, 2003).

A Conferência de Viena, dentre muitos aspectos importantes 
que envolveram seus debates, legitimou o papel das Organizações 
Não Governamentais, mencionando as importantes contribuições 
na educação e conscientização dos direitos humanos (Alves, 2008). 

Segundo Dornelles (2006), o conjunto dos Direitos Humanos é 
classifi cado em três gerações. A primeira dimensão é a das liberdades 
individuais, ou seja, os chamados direitos civis. São as liberdades 
conquistadas no século XVIII, com o advento do liberalismo. Trata-
se das liberdades de locomoção, propriedade, segurança, acesso à 
justiça, associação, opinião e expressão, crença religiosa, integridade 
física. A segunda dimensão são os direitos coletivos, ou seja, os di-
reitos de natureza social que estão ligados principalmente ao mundo 
do trabalho como o direito ao salário, jornada fi xa, seguridade social, 
férias, previdência etc.; além dos direitos à educação, lazer, saúde, 
habitação e segurança. Atualmente, são reconhecidos como “direitos 
ao cidadão”.

Enfi m, a terceira geração trata dos direitos dos povos ou direitos 
da solidariedade como a defesa ecológica, a paz, o autodesenvolvi-
mento, a autodeterminação dos povos, a partilha do patrimônio cien-
tífi co, cultural e tecnológico. O autor observa que não se pode tratar 
hierarquicamente os direitos humanos, pois não existe contradição 
entre cada geração do desenvolvimento do conteúdo dos direitos 
fundamentais. Todos os direitos são legítimos e justos. 

Direitos humanos x direitos de cidadania

Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais, ditos 
naturais, pois parte da premissa do direito à vida, que decorre do re-
conhecimento da dignidade de todo ser humano. Ainda, independem 
de uma legislação específi ca para serem invocados e são universais, 
acima das fronteiras geopolíticas. 



POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  69

Já os direitos de cidadania, também fi liados a mesma experiência 
histórica, são estabelecidos pela ordem jurídica de um determinado 
Estado e, juntamente com os deveres, restringem-se a seus membros 
(Soares, 2004).

Os direitos humanos acentuam a dinâmica dos direitos de ci-
dadania devido a seu caráter transnacional. Além disso, os direitos 
humanos têm o potencial de serem ampliados socialmente na medida 
em que é por sua linguagem que se expressam as insatisfações e as 
demandas pelo reconhecimento das identidades e dos interesses dos 
agentes sociais (Koerner, 2003).

Os Direitos Humanos no Brasil

No Brasil, a Constituição de 1988 além de reproduzir a lógica da 
Declaração Universal de Direitos Humanos e dos demais instru-
mentos internacionais de proteção da pessoa humana, vai ampliar e 
atualizar seus ideais. 

Isso porque os governos civis incluíram legalmente o País no siste-
ma internacional de proteção aos direitos humanos, bem como colo-
caram em prática iniciativas, por vezes intermitentes e interrompidas, 
de uma nova abordagem ofi cial em relação aos direitos e às garantias 
constitucionais e às violações dos direitos humanos (OSP, 2007).

A Constituição de 1988 caracterizou a segurança como um pro-
blema de políticas públicas. Consequentemente, houve a incorpo-
ração de muitos dos direitos individuais que foram violados siste-
maticamente no período da ditadura militar. Os direitos à vida, à 
liberdade e à integridade pessoal foram reconhecidos, e a tortura e a 
discriminação racial passam a ser consideradas crimes. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso criou o Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH), em 1996, vinculado à 
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça 
(SEDH/MJ). Sua formulação incidiu fortemente sobre os direitos 
civis e políticos, minimizando os direitos sociais, econômicos e cultu-
rais, que só foram incorporados ao PNDH em 2002 (Almeida, 2004).
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O estado de São Paulo também estabeleceu um Programa Es-
tadual de Direitos Humanos (1997/1998) que defi ne princípios, 
estabelece prioridades e apresenta propostas de ações governamen-
tais para proteção e promoção dos direitos humanos em São Paulo. 
Para divulgação das propostas de ações do governo paulista criou-se 
uma cartilha intitulada Cidadania – Verso e Reverso onde podem 
ser encontradas as legislações fundamentais no tocante aos direitos 
humanos.

Dentre as experiências implementadas no País, destacam-se os 
projetos fi nanciados pelo Poder Público e geridos por organizações 
da sociedade civil, implementados principalmente nas áreas com 
maiores índices de violência e exclusão social. 

Graves violações de direitos humanos 
no século XIX

O conturbado cenário que envolve as violações de direitos hu-
manos apresenta fatos que explicitam a condição de fragilidade 
que uma parcela signifi cativa de seres humanos está submetida. A 
pobreza talvez seja o fator que possui maior abrangência em termos 
geográfi cos e humanos no mundo e, a partir dela, outras complica-
ções para a instauração do Estado de Direito aparecem. De acordo 
com o Relatório Mundial de Violência contra Crianças, 5,7 milhões 
de crianças estão submetidas ao trabalho por dívida, 1,8 milhão se 
prostituem e 1,2 são vítimas de tráfi co humano. Além disso, o sistema 
jurídico é capaz de conceder proteção contra castigos físicos a apenas 
2,4% de crianças no mundo (Cf. Pinheiro, 2008).   

Além dos acontecimentos imediatamente iniciados pela defasa-
gem dos direitos econômicos e sociais, também podemos constatar, 
com uma incidência assustadora, sucessivas violações de direitos 
civis. A versão do Relatório Mundial da Human Rights Watch 
(HRWWR) publicada em 2008 indica uma série de violações de 
direitos humanos deferidas em todo o mundo. Problemas com o 
aparelho eleitoral, que vão desde fraudes no processo a sua inter-
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rupção legislativa, bloqueando manifestações da oposição, foram 
encontrados na Nigéria, Cazaquistão, Azerbaijão, Malásia e Cuba. 
Neste sentido, diversos países do Leste Europeu presenciaram o 
assassinato de líderes políticos por seus adversários. 

Os dispositivos autoritários também se alastraram para impedir a 
ampliação do debate público acerca das questões políticas mais polê-
micas. Segundo o HRWWR, na Rússia e Venezuela presenciou-se a 
imposição de censura na mídia, além de que na Malásia e Zimbábue 
houve proibições de comícios dos opositores políticos do governo. 
Em alguns países, novamente a exemplo da Rússia, leis severas 
passaram a regulamentar a atuação de Organizações Não Governa-
mentais, exigindo relatórios anuais e compromissos com o governo. 
Por meio destas constatações, podemos direcionar o argumento em 
dois sentidos, que refl ete uma perspectiva mais ampla da democracia 
pelos paradoxos salientados por versões um pouco mais limitadas.

O sentido da democracia é, muitas vezes, construído pela pers-
pectiva da política; desta forma, as garantias democráticas estariam 
restritas a seu caráter estrutural, ou seja, processos eleitorais trans-
parente, eleições diretas, presença de assembleia legislativa etc. Em 
contrapartida, mediante as transformações históricas ocorridas no 
século XX, surgiu uma perspectiva em que as democracias plenamen-
te consolidadas deveriam apresentar, além desses mencionados, con-
dições como justiça social, igualdade econômica e liberdades civis. 

Se analisados conjuntamente, os dois relatórios acima mencio-
nados podem colaborar para se pensar nos grandes desafi os da efe-
tivação democrática e, consequentemente, dos direitos humanos 
enquanto proposta de política social. As questões referentes à po-
breza desencadeiam processos em meio às relações sociais que criam 
ambientes propícios para a violência contra indivíduos e sociedade. E 
este fato pode ser transferido para outras instâncias institucionais, a 
exemplo do sistema eleitoral, comprometendo plenamente qualquer 
ideia de democracia que exista. A importância de assumir o problema 
desta forma diz respeito à possibilidade de reiterar a necessidade de 
pensar a democracia não como um regime acabado, mas sim apto a 
receber as reivindicações por justiça, paz e segurança. 
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Políticas públicas de segurança 
e Direitos Humanos no Brasil

A afi rmação dos direitos humanos envolve a resolução de pro-
blemas como a criminalidade, a violência urbana, a impunidade e a 
discriminação. No Brasil, até mesmo a democracia formal não foi 
capaz de acabar com a prática de violação aos direitos. Isso porque 
são décadas de descaso político em relação à aplicação dos direitos 
humanos no âmbito do emprego, moradia, saúde e educação para 
os pobres que fi zeram o quadro de criminalidade se agravar ainda 
mais (Soares, 2004).

De um lado, segundo o autor, as instituições de segurança pú-
blica e a justiça criminal se mostram incapazes de incorporar, em 
suas práticas cotidianas, o respeito a padrões mínimos de direitos 
humanos. Por outro lado, tornou-se costumeiro associar direitos 
humanos aos direitos dos bandidos, demonstrando a ideia deturpada 
e ambígua de direitos humanos que os noticiários divulgam para a 
sociedade brasileira.

A divulgação da ideia de que proteção dos direitos individuais e 
coletivos e o pleno exercício da cidadania são uma forma de associa-
ção ao crime, de privilégio aos bandidos e de “boa vida” aos presos 
denotam uma realidade que não é vivida pela maioria marginalizada 
da sociedade brasileira (Dornelles, 2006).

Nesse sentido, os meios de comunicação ao estigmatizar os direi-
tos humanos contribuem para espetacularizar a realidade, simplifi -
cam-na e retirando o sentido histórico da violência e criminalidade 
no Brasil. Isto signifi ca que nosso legado de banalização da vida, 
naturalização da morte e da cultura da impunidade advém de uma 
cultura particular que, inclusive conformam os processos de insti-
tucionalização da violência. Pois foram três séculos de colonialismo 
e um passado escravocrata recente, marcado por relações fortemente 
hierarquizadas, autoritárias e arbitrárias, enraizada em uma concep-
ção patrimonialista (Almeida, 2004).

O aprofundamento do respeito aos direitos fundamentais no 
Brasil, dependem simultaneamente, da efi ciência da prática policial 
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e da incorporação do primado da universalidade da lei aliado à maior 
efi cácia da política social como forma de prevenção primária do cri-
me. Tecnicamente, o gradiente de uso da força, além de ser o método 
apropriado às ações policiais, corresponde também à aplicação prática 
dos direitos humanos, os quais incluem a legítima defesa. Nesse sen-
tido, a experiência internacional demonstrou que a polícia só pode 
ser efi ciente se contar com a confi ança da população, uma vez que 
necessita de dados, denúncias, registros de ocorrência e orientações 
sobre a microdinâmicas dos crimes (Soares, 2001).

O autor argumenta ainda que a melhoria da segurança pública no 
Brasil depende de mudanças organizativas no sentido de planejar e 
avaliar as políticas públicas de segurança. Inclusive porque muitas 
variáveis podem desempenhar um papel signifi cativo nas alterações 
das taxas de criminalidade, dependendo dos tipos de crime. 

O País conta com cerca de 500 mil pessoas empregadas nos ser-
viços públicos de segurança. São profi ssionais armados, equipados 
e dotados de certa autonomia para interpretar as leis e aplicá-las. 
Embora a organização e operação da polícia não influenciem na 
prática dos criminosos, certamente produziria consequências para 
o resultado agregado da produção criminal (Soares, 2001).

Nesse sentido, as políticas de segurança podem ser relevantes 
mesmo que só consigam produzir resultados no âmbito do desempe-
nho policial. A principal medida, segundo o autor, deve ser o controle 
das ações ostensivamente criminosas dos policiais corruptos, como 
os sequestros. 

Algumas especifi cidades devem ser consideradas para fi ns de 
uma melhor compreensão deste episódio no Brasil que repercute até 
os dias atuais. O fi m do regime militar (1964-85) foi acompanhado 
de um signifi cativo aumento nas taxas de criminalidade, fato que 
repercutiu nos levantes sociais reivindicando maior rigor nas políticas 
de segurança pública (Caldeira, 2000). Neste mesmo período, houve 
um decréscimo das taxas de crescimento econômico do País vistas 
no período ditatorial, provocando aumento dos desempregados e, 
consequentemente, da pobreza. Estes fatos comprometem até mesmo 
a consolidação democrática, pois “liberou” os agentes de segurança 
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pública a realizar graves violações de direitos humanos em nome da 
ordem social, sendo que os mais desfavorecidos tornaram-se o alvo 
por excelência desta política securitária.

O processo de democratização brasileira, que envolveria a erra-
dicação das desigualdades sociais, observou como agravante no 
aumento da violência letal gratuita e, consequentemente, nas graves 
violações de direitos humanos (Cardia et al., 2003). Ao Estado bra-
sileiro apenas tardiamente foram incorporados projetos de gestão 
pública que enfatizassem a promoção de garantias para a pessoa 
humana. Em 1996, durante o primeiro mandato presidencial de 
Fernando Henrique Cardoso (1994-1997), ocorreram debates acer-
ca da temática; neste, foi criado o Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH I) que enfatizou em suas diretrizes a luta por 
direitos civis e políticos. Diante da iminência de realizar-se a rede-
mocratização e de reparar os danos causados pelo governo ditatorial, 
a prioridade deste projeto correspondeu às violações legadas por 
este (Pinheiro & Mesquita Neto, 1997). Ao PNDH atribuiu-se a 
responsabilidade de articular instituições e representantes tanto 
do poder público quanto da sociedade civil para fi ns de monito-
ramento, avaliação, discussão e promoção das práticas de direitos 
humanos.

Prosseguindo com o projeto de dar mais importância aos direitos 
humanos, mas agora já no mandato fi nal do governo Fernando Hen-
rique Cardoso, (1998-2001), em 2000 foi criado o segundo Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH II) que, em respostas às crí-
ticas efetuadas ao projeto anterior, priorizou a abordagem aos direitos 
sociais, econômicos e culturais. Incentivos como os de produção de 
relatórios, de participação dos estados para adotar políticas voltadas 
à área e de criação de organizações participativas para os devidos 
fi ns que estiveram presentes no PNDH I, são retomados neste novo 
projeto. Neste contexto de avanços no âmbito governamental, em 
2003 foi criada a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que tem 
por objetivo assessorar a presidência da república na promoção dos 
direitos humanos. 
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Conclusão

O intenso debate em que os direitos humanos está envolto implica 
inúmeras perspectivas acerca de sua validade, formas de implemen-
tação e os reais objetivos. Mesmo diante desta difi culdade de com-
preensão, as possibilidades de defendê-lo são pautadas pelo respeito 
à dignidade da pessoa humana. Este preceito constrói o debate acerca 
de sua utilização em torno da proposta de construir condições sociais 
e individuais sufi cientemente capazes de expandir a cidadania para 
todos os seres humanos. 

Neste sentido, Hannah Arendt (1989) pensa a cidadania como 
“o direito a ter direitos”, uma vez que a igualdade em dignidade e 
direito dos seres humanos não é um dado, mas sim construído através 
da convivência coletiva que reivindica acesso ao espaço público co-
mum (Lafer, 1988). Tais pressupostos teóricos estimularam diversos 
trabalhos de pesquisa que discutem a validade dos direitos humanos 
enquanto elemento de auxílio para a construção da cidadania. No 
Brasil, obras importantes possibilitaram refl exões conjuntas desta 
temática com o regime militar. Podemos destacar a relevância de A 
violência brasileira, Democracia, Violência e Injustiça, A Democracia 
no Brasil: dilemas e perspectivas, que seus conteúdos apontam tanto 
para o momento político da transição democrática quanto para o 
início de uma larga produção científi ca brasileira sobre segurança 
pública e violência. 

A intenção deste breve ensaio foi indicar a ampla discussão que 
perpassa o papel dos direitos humanos, em seus aspectos teóricos, 
históricos, empíricos e políticos. Desta forma, é importante constatar 
que, diante das difi culdades de compreensão e efetivação, os direitos 
humanos são umas das questões mais problemáticas da atualidade. 
Porém também é preciso constatar os avanços, ainda que tímidos, 
em sua promoção e proteção, como os exemplos dos PNDH I e II 
no Brasil e a produção de relatórios específi cos que tornam públicos 
os desafi os existentes na democracia.

Embora tenham ocorrido tantas conquistas em todas as áreas da 
atividade humana, a questão dos direitos humanos é extremamente 
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complexa visto que há países no Ocidente que ainda aceitam a pena 
de morte (como os Estados Unidos) e não toleram a tortura, o castigo 
cruel ou degradante. Além disso, nem mesmo o pior dos criminosos 
pode perder o direito de reconhecimento de sua dignidade de ser 
humano. Não basta que os direitos humanos estejam inscritos nas 
leis brasileiras. É necessário que se garanta verdadeiramente as con-
dições para o exercício desses direitos enunciados (Dornelles, 2006). 
Além disso, como a questão dos direitos humanos faz parte de nosso 
cotidiano, não devemos tratá-la de forma parcelada, estanque. A todo 
instante, a sociedade civil deve estar em alerta contra as distintas 
formas de violações dos direitos humanos.


