
MAJOR QOPM JOSE CARLOS HISSAGI KIKUCHI 

A ATUACAO DA POLiCIA MILITAR SOB A OTICA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

Monografia apresentada por exigencia 
curricular do Curso de Especializac;ao 
Superior de Policia Militar em convenio com a 
Universidade Federal do Parana, para 
obtenc;ao do titulo de Especialista ao Nivel 
Estrategico em Seguranc;a Publica. 

Orientador: Americo Augusto Nogueira Vieira. 
D.Sc. 

CURITIBA 

2007 



TROPA DE ELITE 
TIHUANA 

[. . .} Chegou a 
Tropa de elite, ossa duro de roer 

Pega urn, pega geral, tambem vai pegar voce! 
Tropa de elite, ossa duro de roer 

Peg a urn, peg a geral e tambem vai pegar voce! 
Tropa de elite, ossa duro de roer 

Pega urn, pega geral, tambem vai pegar voce! 
Tropa de elite, ossa duro de roer 

Peg a urn, peg a geral e tambem vai pegar voce! 

Chega pra Ia, chega pra Ia, chega pra Ia 
To chegando e vou passar 

Cheguei de repente, vai ser diferente 
Sai da minha frente, 

Sai da minha frente meu irmao, nao, 
Nao vern com isso nao 

To chegando e e de ladrao 
Porque quando eu pego leva pel a mao 
Nao mando recado vou na contramao 

Num da bobeira nao, ce ta na minha mao 
Segunda-feira e s6 hist6ria pra contar 

Nao vern com ideia nao, nao quero confusao 
Mas varna junto que hoje o bicho vai pegar 

Tern dia que a crianr;a chora mas a mae nao escuta 
E voce nada pra fora mas a vala te puxa 

Hoje pode ser meu dia, pode ate ser o seu 
A diferenr;a e que eu vou embora mas eu leva o que e meu 
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CAPiTULO 1 

0 que mais preocupa nao e nem o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem-carater, dos sem
etica. 0 que mais preocupa e 0 si/encio dos bans. 

Martin Luther King 

1 INTRODUCAO 

As Polfcias Militares, ate o inlcio dos anos 80, comego da abertura polftica e 

democratica do pals, de acordo com o ordenamento constitucional vigente, lhes 

incumbia uma missao voltada para a defesa do Estado. 

Com o advento da Constituigao de 1988, essa atuagao foi direcionada para a 

defesa dos cidadaos. Em decorr€mcia dessa nova missao constitucional as polfcias 

militares brasileiras se encontram ainda em fase de adequagao aos valores culturais 

e sociais atuais. 

Embora a insistencia dos discursos de que ha seguranga, esta-se 

combatendo o crime e a violencia, o cidadao brasileiro nao tern recebido respostas 

satisfat6rias, pelo contrario, ha um sentimento generalizado de que a situagao tern 

piorado a cada ano, pelo aumento da impunidade e pela deficiencia na prestagao de 

servigos de defesa e protegao. 0 quadro social do pals tern mostrado que os 

governos democraticos acumulam omissao e descaso para com princlpios basicos 

da cidadania, principalmente Seguranga Publica. 

Ha uma posigao dominante entre os estudiosos das relagoes sociais de que 

e atraves da organizagao da sociedade, do entendimento plena do exerclcio da 

cidadania, que se possibilitara a busca de um Estado mais eficiente e com caminhos 

alternatives para reformular o modelo atual e conduzir todos para uma vida melhor. 

Mas o mundo contemporaneo tern castigado esse ser de direitos e deveres 

que os gregos, na Antiguidade, denominaram "cidadao", especialmente nos grandes 

centros urbanos brasileiros. E, nesse espago, que o desrespeito ao meio ambiente, 

as leis de transito, aos princfpios da solidariedade humana e, onde o alto lndice de 

criminalidade e violencia existe motivado por inumeros fatores de desassistencia 

social, que as tentativas de solugoes tern sido buscadas, via-de-regra, com a polfcia. 

Cria-se a inseguranga e espalha-se o temor generalizado, que aumenta a 

efervescencia atraves de um processo de mldia com consideravel grau de 
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manipulac;ao, direcionando a pressao social e definindo as agendas de prioridades 

dos governantes, no gerenciamento das polfticas publicas, ora com soluc;oes 

imediatistas e ineficientes, ora com soluc;oes oportunistas, que naquela oportunidade 

beneficiam uma pequena parcela privilegiada. 

Os 6rgaos policiais enfraquecidos na sua estrutura profissional, sem 

possibilidades de respostas imediatas e sem o amparo de uma decisao polftica forte, 

em consonancia aos verdadeiros anseios da sociedade, perdem o rumo da sua 

verdadeira func;ao social. E, ao inves de servirem como ponto de equilfbrio das 

desarmonias sociais, agem como um pendulo, ora cac;ando e prendendo criminosos, 

ora representando a forc;a do Governo contra o proprio cidadao. Afinal existem 

referencias a servic;o policial desde o velho testamento. (AZKOUL, 1998, p. 7) 

A Carta polftica brasileira5 acolhe o principia basilar dos direitos humanos 

que eo principia da dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1 ,Ill) 

Acontece que na sociedade em geral e no meio policial tambem (pois os 

policiais sao membros dessa sociedade, oriundos dessa) nao ha uma cultura jurfdica 

constitucional internalizada, principalmente no que tange aos direitos humanos. 

Sendo assim, a presente tese ira descrever a inter-relac;ao entre a missao da 

polfcia militar e a 6tica dos direitos humanos possibilitando que a instruc;ao nos 

diversos nfveis de formac;ao de policiais militares, que ainda nao consagrou a devida 

importancia ao estudo e posterior internalizac;ao como cultura corporativa dos 

principios e normas concernentes, evolua para o conceito de educac;ao continuada, 

que substitua o atual conceito de informac;ao, a fim de verdadeiramente inculcar o 

"ethos" (espfrito) internalizando o respeito aos direitos humanos. 

Nesse sentido, o presente trabalho tambem ira "IDENTIFICAR A MISSAO 

DA POLICIA MILITAR NO CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO 

INSTITUiDO PELA CONSTITUI<;AO DE 1988"; assim sendo, sera mister: 

• Delimitar o que sao direitos humanos; 

• Descrever a trajet6ria hist6rico-analftica da missao da Polfcia Militar e 

dos Direitos Humanos nas constituic;oes brasileiras; 

• ldentificar a atual missao constitucional da Polfcia Militar; e finalmente 

• Verificar a atuac;ao da polfcia militar sob a 6tica dos direitos humanos. 

5 Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. 
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No Brasil do terceiro milenio consolida-se a implementac;ao da democracia e 

a busca pela eficacia do Estado de Direito. Nesse sentido, todas as instituigoes, e 

suas respectivas missoes/competencias, passaram a ser discutidas e analisadas 

pela sociedade brasileira. Com a Polfcia Militar nao poderia ser diferente, dado a 

imagem que parte dessa sociedade tem da instituigao devido a sua participac;ao na 

ditadura militar. 

Dentro dessa 6tica, denota-se, que tratar da violencia criminal e elaborar 

uma proposta para a seguranc;a publica que amplie o exercicio da cidadania, 

respeite e promova os direitos humanos, garanta a Defesa Social, seja eficiente no 

controle social, sao desafios que se apresentam para a consolidagao de uma 

sociedade democratica. 

A oportunidade em laborar numa monografia constitui-se, para o discente, 

mais do que uma mera tarefa da rotina academica. E, na realidade, um desafio, e 

tambem, uma oportunidade impar de pesquisa e de cantata com as diversas 

doutrinas que se apresentam o que, par si s6, ja excede os limites das aulas 

regulares. 

Atraves da pesquisa bibliografica, esmiuga-se o tema demonstrando o 

empenho da sociedade brasileira em promover uma democracia verdadeira, que se 

insurge como de vital importancia a sua discussao, pais nao ha como conciliar 

democracia e cidadania com as reiteradas violagoes de direitos humanos que 

ocorrem no Brasil. 

Tendo par escopo identificar a missao da Polfcia Militar no contexto do 

Estado democratico de direito instituido pela Constituigao de 1988, ultrapassando-se 

o t6pico introdut6rio, no segundo t6pico, faz-se uma abordagem dos Direitos 

Humanos, direitos fundamentais, garantias constitucionais e orientac;oes aos 

funcionarios encarregados de cumprir a lei. 0 terceiro capitulo traz uma abordagem 

sabre a trajet6ria hist6rico-analftica da atuac;ao da polfcia militar sob a 6tica dos 

direitos humanos. 

0 quarto capitulo faz a analise da missao destinada as Policias Militares 

Brasileiras, consoante a Constituic;ao Federal de 1988. 

No quinto, a atuac;ao da polfcia militar sob a 6tica dos direitos humanos, 

fazendo-se uma abordagem sabre a visao da polfcia militar como aparelho repressor 
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do Estado e, as recentes orientagoes do Ministerio da Justiga que langou um inedito 

Programa de Seguranga Publica com Cidadania. 

Por fim, no sexto e ultimo t6pico, serao feitas as consideragoes finais, onde 

constam as conclusoes e sugestoes. 

Contudo, por oportuno, devemos lembrar, que um iniciante no saber jurfdico 

nem sempre consegue ter o alcance que o tema merece, muito embora o gosto pela 

pesquisa se fortalega, levando-o a se aprofundar, cada vez mais, na busca pelo 

conhecimento. 



CAPiTULO 2 

"Nao pode haver nenhuma paz dentro sem verdadeiro conhecimento". 
Mahatma Gandhl 

2 DIREITOS HUMANOS 

Sabre a conceitua9ao de direitos humanos o fundamental e lembrar que as 

direitos humanos nao sao mera concessao da autoridade, nem produto unicamente 

da competencia legislativa do Estado, sao conquistas levadas a cabo ao Iongo da 

existencia do homem em sociedade. 

Wagner Rocha D'Angelis7
, na obra Direitos Humanos, apresenta o seguinte 

conceito: "Conjunto de direitos e garantias fundamentais comuns a todas as pessoas 

e grupos sociais, oponfveis ao poder politico do Estado e tambem exigfveis desse 

mesmo poder, tanto a nfvel [sic] inferno quanta intemacionaf'.(D'ANGELIS, 1995, p. 

1) 

Neste seculo XXI, costuma-se distinguir os Direitos Humanos em tres nfveis: 

a) os direitos de 1a gera9ao, relativos ao principia da liberdade, que sao os direitos 

civis e politicos; b) os direitos de 2a gera9ao, inerentes ao principia da igualdade, 

que sao os direitos econ6micos, sociais e culturais; e, c) os direitos de 3a gera9ao, 

vinculado ao principia da solidariedade, que se expressa no direito dos povos ao 

desenvolvimento com justi9a social. 

Antonio Celso Mendes8 prop6e uma divisao em 5 gera96es, Direitos 

Humanos de primeira gera9ao, Cidadania; Direitos Humanos de segunda gera9ao, 

Direitos Sociais; Direitos Humanos de terceira gera9ao, Direitos de 

Representa~ao Politica: Direitos Humanos de quarta gera9ao, Direitos Difusos 

Direitos Humanos de quinta gera9ao, Direitos Humanos na genetica e na 

informatica. 

Esse tratamento sistematico e didatico da materia tem sua origem na 

Declarayao Universal dos Direitos Humanos, (DUDH) proclamada na 3a sessao 

6 (1869- 1948) Uder pacifista indiana. Principal personalidade da independencia da India. Seu nome 
verdadeiro era Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma significa "grande alma". 
7 advogado, historiador, professor universitario, p6s-graduado em Direito lnternacional (USP) e p6s
~raduado em Direito do Estado (UFPR) 

Professor do CSP 2007, notas de aula. 
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ordinaria da Assembleia Geral da ONU, em Paris, na data de 10 de dezembro de 

1948, e que definiu, como um "padrao comum de realizac;ao para todos os povos e 

nac;oes", os direitos humanos e liberdades fundamentais- noc;oes ate entao difusas, 

tratadas apenas, de maneira nao-uniforme, em declarac;oes e legislac;oes nacionais. 

Contendo 30 artigos, a DUDH proclamou os direitos e liberdades 

fundamentais "como o ideal comum a ser atingido por todos", e tratou de 

exaustivamente enumera-los com a finalidade de permitir-lhes melhor protec;ao 

jurfdica, partindo do postulado geral de que "todos os homens nascem /ivres e iguais 

em dignidade e direitos (. . .) e devem agir em relar;ao uns aos outros com espfrito de 

fraternidade" (art. 1). 

A Declarac;ao de 1948, dentre outros aspectos, fez-se merit6ria tanto por 

atualizar o rol dos direitos, em face das caracterfsticas da sociedade industrial, 

quanta por preceituar como compromissos de todos - Estados e indivfduos, 

governantes e governados - a tarefa permanente da construc;ao de um mundo onde 

todos os homens e mulheres possam usufruir de uma vida digna, com pleno 

atendimento de suas necessidades primarias, materiais e espirituais. 

2.1 DIREITOS FUNDAMENTAlS 

A Constituic;ao Federal assegura direitos individuais aos cidadaos, como o 

direito a vida, e tambem direitos sociais ou coletivos, como 0 direito a saude e ao 

trabalho. Garante, ainda, os chamados direitos difusos, cujos titulares sao a 

sociedade como um todo, como o direito a um meio ambiente saudavel e o direito a 
paz. 

Os direitos do cidadao podem ser definidos como bens e vantagens 

juridicamente tutelados. Os direitos definidos pela Constituic;ao sao inspirados na 

Declarac;ao dos Direitos Humanos e do Cidadao firmada pelas Nac;oes Unidas em 

1948. 

2.1.1 Direito a Vida 

E a afirmac;ao do respeito a integridade ffsica e moral da pessoa humana. 

Requer oferta em qualidade e quantidade satisfat6rias de trabalho, alimenta<;ao, 

saude, educac;ao, cultura, lazer, e a manutenc;ao do meio ambiente saudavel. 
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Profbe-se o homicfdio, a omissao de socorro, a tortura, as penas de morte, entre 

outros. 

2.1.2 Direito a Liberdade 

lnclui 0 direito a informagao, a OplnlaO, convicgao polftica, filos6fica OU 

religiosa e a liberdade de locomogao, de reuniao, de associagao e de escolha 

profissional. A liberdade sofre restrigao sempre que estiver em jogo a preservagao 

da sociedade e da vida alheia. Mas essa penalidade e excepcional, usada como 

punigao para readaptar o infrator. 

2.1.3 Direito a lgualdade 

A Constituigao veda qualquer forma de discriminagao, seja em fungao do 

sexo, idade, condig6es ffsicas e mentais, de raga, origem social ou geografica, 

opg6es polfticas, filos6ficas ou religiosas. 

2.1.4 Direito a Propriedade 

0 exercfcio desse direito e condicionado as necessidades sociais. A 

Constituigao assegura o direito a propriedade privada dos meios de produgao terras 

e industrias, par exemplo , mas condiciona-o ao atendimento de sua fungao social. A 

propriedade usada para especulagao ou para degradar o meio ambiente nao tem 

amparo legal. 0 interesse publico pode levantar outras limitag6es e, inclusive, 

promover desapropriag6es. 

2.1.5 Direito a Seguranga 

Todo indivfduo tem direito a seguranga jurfdica, ou seja, a protegao do ato 

jurfdico perfeito, e a seguranga publica, com a existencia de leis que definam os 

crimes e sang6es para quem pratica-los. Ninguem pode ser preso sem que tenha 

ocorrido flagrante ou haja ordem judicial de prisao, sempre respeitando a 

inviolabilidade do domicflio. Toda pessoa tem o direito de nao se manifestar ao ser 

presa e de ter sua prisao comunicada a Justiga, aos familiares e ao advogado. 0 

Estado tem obrigagao de oferecer um defensor gratuito aos que nao tenham 

recursos para contratar advogado. 
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2.2 GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

Para assegurar os direitos do cidadao a Constituigao traz urn conjunto de 

garantias constitucionais, ou seja, instrumentos jurfdicos destinados a assegurar o 

usufruto desses bens e vantagens. 

2.2.1 Habeas-Corpus 

E urn instrumento de protegao a liberdade de locomogao do indivfduo dentro 

do territ6rio nacional ou para fora dele contra atos ilegais ou abuso de poder 

praticado por agentes publicos. Pode ser preventivo, para impedir coagoes em vias 

de serem realizadas, ou repressivo, para sustar uma coagao em andamento. 

2.2.2 Habeas-Data 

E destinado a assegurar o direito a informagao sabre dados pessoais 

constantes em registros e bancos de dados governamentais ou de carc~ter publico. 

Pode ser usado sempre que os responsaveis por esses bancos de dados se 

recusarem a fornecer informagoes pessoais aos pr6prios interessados. 

2.2.3 Mandado de Seguranga 

E usado para proteger os demais direitos nao amparados pelo habeas

corpus au habeas-data diante da realizagao ou da iminencia de ato ilegal au abuso 

de poder praticado por agente publico. Tambem pode ser preventivo ou repressivo. 

A Constituigao permite mandados de seguranga coletivos, impetrados par partidos 

politicos com representagao no Congresso, organizagoes sindicais e demais 

entidades de classe ou por associagoes legalmente constitufdas ha pelo menos urn 

a no. 

2.2.4 Mandado de lnjungao 

Individual ou coletivo, serve para assegurar o exercfcio de direito previsto na 

Constituigao mas ainda nao regulamentado. Cabe ao juiz elaborar uma norma para 

o caso concreto, permitindo o exercfcio do direito. 
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2.2.5 Ac;ao Popular 

Seu objetivo e a protec;ao do patrim6nio publico, hist6rico e cultural, do meio 

ambiente e da moralidade administrativa diante de urn ato lesivo, imoral ou ilegal. 

Pode ser impetrado por qualquer cidadao brasileiro. 

2.2.6 Ac;ao Civil Publica 

E mais ampla que a ac;ao popular, pais alem do patrim6nio publico ou social 

tambem pode ser acionada para proteger outros direitos coletivos ou difusos. Pode 

ser proposta pelo Ministerio Publico ou associac;oes juridicamente constituldas, 

como partidos com representantes no Congresso e entidades declasse. 

2.2.7 Ac;ao Direta de lnconstitucionalidade 

E urn instrumento de protec;ao da propria Constituic;ao e da legalidade. Pode 

ser usada diante da omissao do legislador sabre determinado assunto, ou quando 

uma lei e editada sem que sua elaborac;ao tenha cumprido as formalidades previstas 

na Constituic;ao ou elaborada de modo a ferir preceitos constitucionais. Pode ser 

acionada pelo presidente, pela mesa do Senado e da Camara, pelos partidos com 

representac;ao no Congresso, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade 

sindical e de classe nacionais com mais de urn ano de existencia legal. 



CAPiTULO 3 

Existem verdades que a gente s6 pode dizer depois de ter conquistado o dire ito de dize-!as. 
Jean Cocteau 

3 TRAJETORIA HISTORICO-ANALiTICA DA ATUACAO DA POLiCIA MILITAR 

SOB A OTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

Para bern descrever a trajet6ria hist6rico-analftica da atuagao da Polfcia 

Militar sob a 6tica dos direitos humanos, tomamos por base as constituig6es 

brasileiras a partir de 1934, em razao de esta ser a primeira constituigao que traz em 

seu bojo a Polfcia Militar. 

Embora a violagao dos direitos humanos pelas polfcias venha desde o Brasil 

Colonia, conforme Virgilio Luiz Donnici, no livro A criminalidade no Brasil, onde 

discorre sobre os aspectos hist6ricos que comprovam a Indole repressiva das forgas 

publicas no Brasil, de conivencia e servigo ao poder: 

A grande forc;:a do colonizador portugues estava no livro V das Ordens Filipinas, 
onde a lei penal, o terror e a tortura, protegiam os interesses dos donos do poder, 
das classes ricas, dos fidalgos.Somente com a lndependencia do Brasil em 1822 e 
que a situac;:ao comec;:ou a melhorar, com a Constituic;:ao do Imperio (1824) eram 
confundidas as atribuic;:oes judiciarias e policiais da Colonia com urn iniquo sistema 
processual penal, mantendo a prepotencia do senhor rural e do rico. Surgiram entao 
o Supremo Tribunal de Justic;:a (1828), a Guarda Nacional (1831) e o C6digo de 
Processo Criminal (29 de novembro de 1832) com a transferencia do controle policial 
das autoridades locais para as provincias. mas permanecendo a policia como fator 
eleitoral para as vit6rias governamentais, tendo cada comarca urn juiz, podendo as 
mais populosas ter ate tres juizes, sendo urn deles o Chefe de Policia.Do Brasil
Colonia (1500-1822), com as Ordenac;:oes Filipinas, com a Constituic;:ao do Imperio 
(1824), Com o C6digo Criminal da Republica (1890), com a constituic;:ao de 1891, 
passando pela Republica Velha, pelo Estado Novo, pelo periodo 194 5/1963 e a 
Ditadura de 1964 ate hoje, sempre imperou no Brasil uma filosofia policial 
repressiva, a servic;:o das classes dominantes. (DONNICI, 1984, p. 15), 

0 Estado nao pode prescindir de estabelecer regras de conduta, diante da 

diversidade de referencias, de aptid6es e de possibilidades entre os seres humanos. 

Essas regras e que constituem o Direito. 

Dallari, expressa: 

A Constituic;:ao e a declarac;:ao de vontade politica de urn povo. feita de modo solene 
por meio de uma lei que e superior a todas as outras e que visando a protec;:ao e a 
promoc;:ao de dignidade humana, estabelece os direitos e responsabilidade 
fundamentais dos individuos, dos grupos sociais, do povo e do governo. (2001, p. 3) 
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A finalidade da Constituigao e de afirmar e garantir OS direitos fundamentais 

dos individuos, disciplinar o usa e evitar a concentragao do poder, assentando a 

organizagao racional da sociedade e do governo. 

A simples existencia de uma carta magna nao e o bastante para configurar a 

eliminagao de injustigas sociais ou assegurar a democratizagao de um estado. 

Porem, sem uma Constituigao legitima e bem elaborada e praticamente 

impossiveis a existencia de democracia e a justiga numa sociedade. 

A estabilidade confere prestigio e credibilidade a Constituigao. Se esta e 

transit6ria, todo o ordenamento juridico padece do mesmo mal da volubilidade 

politica; o casuismo legal torna-se expediente rotineiro e a propria Carta altamente 

maleavel aos caprichos da classe dominante. 

Os valores e as aspiragoes de um povo devem encontrar ressonancia no 

amago do texto constitucional. E imprescindivel que a populagao nao s6 participe da 

sua feitura (processo constituinte), mas tambem mantenha permanente vigilancia 

que assegure sua aplicabilidade. 

3.1 A POLlCIA E A CONSTITUICAO DE 1934 

A situagao em 1930 era ca6tica. 0 Brasil estava falido e o governo nao 

resistia a pressao da oposigao. GetUiio Vargas, atraves da Revolugao, assume o 

poder e adota medidas severas, impondo forte censura a imprensa e restringindo as 

liberdades individuais. 

Buscando cortar despesas, Getulio Vargas proibe os Estados a gastar mais 

de 10% da despesa ordinaria com a policia militar. (ROCHA, 1995, p. 41) 

E com esse quadro politico que e eleita, em 1933, uma Assembleia 

Constituinte, que elaboraria a Constituigao de 1934, a segunda da Republica, a 

terceira do Brasil. 

3.1.1 A Missao da Policia e a sua Estrutura na Constituigao de 1934 

E essa Constituigao que traz, pela primeira vez, a referencia as Policias 

Militares, ao estabelecer no art. 167: "As polfcias militares sao consideradas 

reservas do Exercito e gozarao das mesmas vantagens a este atribufdas, quando 

mobilizadas au a servic;o da Uniao." Essa previsao das policias militares na 
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Constituic;ao de 1934, se deve, principalmente, a sua participac;ao e importancia que 

tiveram nos movimentos de 1930 e 1932. (CASTRO, 1987, p. 42) 

A missao da polfcia militar, foi definida no art. 2° da Lei n. 192, de 17 de 

janeiro de 1936: 

"Art. 2°. Compete as Policias Militares: 
a) Exercer as func;:oes de vigilancia e garantia da ordem publica, de acordo com as 
lei vigentes; 
b) garantir o cumprimento da lei, a seguranc;:a das instituic;:oes e o exercfcio dos 
poderes constitufdos; 
c) atender a convocac;:ao do Governo Federal em grave comoc;:ao intestina, segundo 
a lei de mobilizac;:ao." 

3.1.2 Os Direitos Humanos na Constituic;ao de 1934 

Apesar das limitac;oes de direitos individuais e da censura a imprensa, a 

Constituic;ao de 1934, seguindo a tradic;ao das Constituic;oes anteriores, previu urn 

capitulo sobre direitos e garantias, repetindo em seu art. 113, o extenso rol de 

direitos da Constituic;ao de 1891, acrescentando, segundo Alexandre Moraes os 

seguintes: 

"[ ... ] consagrac;:ao do direito adquirido, ato jurfdico perfeito e coisa julgada, 
impossibilidade de prisao civil por dfvidas, multas ou custas, direitos do autor na 
reproduc;:ao de obras literarias, irretroatividade da lei penal, impossibilidade de 
concessao de extradic;:ao de estrangeiro em virtude de crimes politicos ou de opiniao 
e impossibilidade absoluta de extradic;:ao de brasileiro, assistencia juridica gratuita, 
mandado de seguranc;:a e ac;:ao popular." (MORAES, 1997, p. 33) 

3.2 A POLlCIA E A CONSTITUICAO DE 1937 

A Constituic;ao outorgada em 1934 previa eleic;oes presidenciais para o ano 

de 1937, pois, de acordo com ela, o mandate de Getulio Vargas terminaria em 1938. 

Com essa expectativa, surgiram, entao, tres candidaturas: a Uniao 

Democratica Brasileira apresentou o Governador de Sao Paulo, Armando de Sales 

Oliveira; e Benedicta Valladares, de Minas, articulava com o nome de Jose Americo 

de Almeida, enquanto os integralistas lanc;aram o seu chefe, Plfnio Salgado. 

Getulio afirmava "A !uta e/eitoral se tomava viofenta e ameac;ava a 

tranqOilidade nacional". Apoiado pelo General Eurico Dutra, Ministro da Guerra, 

desfechou o Golpe de Estado na manha de 10 de novembro de 1937, dando infcio 

ao Estado Novo, (1937 ate 1945). Getulio fecha todas os Orgaos Legislativos do 
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Pais e, extingue os partidos politicos, inclusive o partido comunista, e proibe o 

integralismo. 

No caso da Ac;ao lntegralista, a proibic;ao era clara e atingia todas "as 

milfcias cfvicas e organizac;oes auxiliares de parlidos politicos, sejam quais forem 

seus fins e denominac;oes". Vedava tambem "o uso de uniformes, estandarles, 

distintivos e outros sfmbolos dos parlidos politicos e organizac;oes auxiliares". 

(CASTRO, 1987, p. 33) 

3.2.1 A missao da Policia e a sua estrutura na Constituic;ao de 1937 

Outorgada em 10 de novembro de 1937, a nova Constituic;ao, elaborada par 

Francisco Campos apelidada de Constituic;ao Polaca, uma alusao a constituic;ao 

polonesa da epoca, que era extremamente autoritaria. Assim como a anterior, nada 

traz no seu texto sabre a missao da policia militar, mas manteve a compet€mcia da 

Uniao para legislar sabre as Policias Militares e, atraves do Decreta Lei n.0 1.202, de 

08 de Abril de 1939, ampliou esse poder, ao estabelecer que toda legislac;ao 

estadual que tratasse sabre ordem, tranquilidade e seguranc;a publica, somente teria 

validade depois de aprovada pelo Presidente da Republica. 

No art. 16, XXVI, da Constituic;ao de 1937, sintetizou-se os textos relatives 

as Policiais Militares: 

"Art. 16. Compete privativamente a Uniao o poder de legislar sobre as seguintes 
materias: 
XXVI - organizagao, instrugao, justiga e garantia das forgas policiais dos Estados e 
sua utilizagao como reserva do Exercito." 
Legislagao incidente as Policias Militares durante a vigencia da Constituigao de 1937 

Pode-se citar, o ja comentado Decreto-Lei n. 1.202, de 08 de abril de 1942, o qual, 
no seu art. 32, XI, previa que a fixagao do efetivo das Policias Militares era da 
competencia dos Governos Estaduais, mas, com aprovagao previa do Presidente da 
Republica. (p. 193) 

Registra-se, ainda, o Decreta-Lei n. 9.099, de 27 de marc;o de 1946, que em 

seu art. 21, previa a participac;ao das Policias Militares em operac;oes militares, 

depois de mobilizadas. 

3.2.2 Os Direitos Humanos na Constituic;ao de 1937 

Ao relacionar os direitos e garantias individuais, a Constituic;ao de 1937 

copiou a de 1934, e anunciou mais alguns direitos: 
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"impossibilidade de aplicac;ao de penas perpetuas, maior possibilidade de aplicac;ao 
da pena de morte, alem dos casos militares, criac;ao de um Tribunal especial com 
competencia para o processo e julgamento dos crimes que atentarem contra a 
existencia, a seguranc;a e a integridade do Estado, a guarda e o emprego da 
economia popular." (COMPANHOLE e COMPANHOLE, 1999, p. 398) 

3.3 A POLlCIA E A CONSTITUI<;AO DE 1946 

Terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, os conflitos polltico

ideol6gicos sao redefinidos em escala mundial. 

No Brasil, ao Iongo de 1945, fundam-se varios partidos. A Uniao 

Democratica Nacional (UDN), congregando o setor "liberal" de oposi<;ao ao Estado 

Novo; os Socialistas, atuando independentemente do Partido Comunista (PC), se 

aglutinaram na Esquerda Democratica e, ap6s a Constituic;ao de 1946, no Partido 

Socialista Brasileiro (PSB). 

Organizado com a ajuda do carisma de Getulio Vargas, fundam-se o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social Democratico (PSD). Partido 

Comunista do Brasil (PCB), ap6s processo no Superior Tribunal Eleitoral, obtem o 

seu registro e integra-se ao movimento que quer uma nova Constituic;ao. 

Diante de uma forte oposic;ao, Getulio Vargas pressente a impossibilidade de 

manter-se no poder, e manobra, no sentido de adiar a eventualidade de abandona

lo, acenando com a democratizac;ao. Contudo, na noite de 29 de outubro de 1945, 

Getulio Vargas e forc;ado a renunciar. 

Eleita, a Constituinte de 1946 iniciou seus trabalhos em 01 de fevereiro de 

1946, tendo como Presidente o Senador Fernando de Mello Viana (PSD-MG). 

3.3.1 A missao da Polfcia e a sua estrutura na Constituic;ao de 1946 

Na quinta Constituic;ao Brasileira- quarta da Republica- promulgada em 18 

de setembro de 1946, e que comec;a a se definir a missao constitucional das Pollcias 

Militares brasileiras. 

No seu art. 5°, XV, estabelece a competencia da Uniao para legislar sabre 

as Pollcias Militares: 

"Art. 5°. Compete a Uniao: 

XV- Legislar sobre: 
f) organizac;ao, instruc;ao, justic;a e garantis das policias militares e condic;oes gerais 
de sua utilizac;ao pelo Governo Federal, nos casos de mobilizac;ao ou de guerra." 
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Ja, no art. 6°, a Carta de 1946, faculta aos Estados legislarem supletiva ou 
complementarmente sobre as materias do art. 5°: 

"Art. 6°. A competencia federal para legislar sobre as materias do art. 5°, XV, letras 
b, c, d, f, h, h, j, I, o e r, n210 exclui a legisla<;:ao estadual supletiva ou complementar." 
No art. 183, fixa a competencia das Polfcias Militares: 
"Art. 183. As Polfcias Militares, instituidas para a seguran<;:a interna e a manuten<;:ao 
da ordem nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, sao consideradas, como 
forgas auxiliares, reservas do Exercito. 
Paragrafo Unico - Quando mobilizado a servi<;:o da Uniao em tempo de guerra 
externa ou civil, o seu pessoal gozara das mesmas vantagens atribuidas ao pessoal 
do Exercito." (COMPANHOLE e COMPANHOLE, 1999, p. 474) 

Jose Luiz de Castro, afirma que "foi a presenga constitucional mais 

abundante, em que foram fixados os campos de atuagao dos organismos policiais 

militares." ( 1987, p. 43) 

Nessa Constitui9ao, ficou estabelecida a missao das polfcias militares como 

sendo o da manuten9ao da ordem publica e atua9ao na seguran9a interna. 

3.3.2 Os Direitos Humanos na Constitui9ao de 1946 

A Constitui9ao de 1946 redemocratizou o Brasil, restaurando as tradi96es 

liberais. 

Nesse sentido, destinou urn capitulo especffico para os direitos e garantias 

individuais (art. 141) e estabeleceu diversos direitos sociais relatives aos 

trabalhadores e empregados (art. 157). 

Alem dos direitos e garantias individuais ja consagrados na Constitui9ao 

anterior, ampliou para os seguintes: 

"A lei nao podera excluir da aprecia<;:ao do Poder Judicia rio qualquer lesao de direito 
individual; para proteger direito lfquido e certo nao amparado por habeas-corpus, 
conceder-se-a mandado de seguran<;:a, seja qual for a autoridade responsavel pela 
ilegalidade ou abuso de poder; contradit6rio; sigilo das vota<;:5es, plenitude de defesa 
e soberania dos veredictos do Tribunal do Juri; reserva legal em rela<;:ao a tributos; 
direito de certidao, contradit6rio, direito de certidao, a lei nao podera excluir da 
apreciagao do Poder Judiciario qualquer lesao de direito individual (1999, p. 520)". 

Em 1 0 de dezembro de 1948, na cidade de Paris, foi promulgada a 

Declara9ao Universal dos Direitos Humanos. A Declara9ao seguiram-se outras 

declara96es, conven96es e pactos. 

Em 16 de dezembro de 1966, dais pactos, relatives, urn aos direitos 

economicos, sociais e culturais, outro aos direitos civis e politicos, completaram a 

Declara9ao dos Direitos Humanos. (MORAES, 1998, p. 33) 
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3.4 A POLICIA E A CONSTITUI<;AO DE 1967 

Os anos que antecederam a Constituigao de 1967, registraram fatos 

marcantes na hist6ria polftica do Brasil. Em 1961, com a renuncia de JEmio Quadros, 

o Pafs viveu horas de extrema tensao. As polfcias militares, que ja estavam 

estruturadas para atuarem no policiamento, receberam missoes tipicamente 

militares. 

Em 31 de margo de 1964, e deflagrado o Golpe Militar. lnstalado o Governo 

Militar, iniciaram-se as iniciativas desse governo no sentido de adaptar a 

Constituigao de 1946 as exigencias do modele militar-tecnocratico implantado pelo 

golpe de 1964. 0 Congresso, por sua vez, reagia contra essa iniciativa do governo 

militar. 

Nesse sentido, ap6s o golpe militar de 1964, tres atos institucionais e varias 

emendas constitucionais modificaram profundamente a Constituigao de 1946. Em 

abril de 1966, o Presidente da Republica nomeia uma comissao de juristas para 

elaborar o anteprojeto da nova Constituigao. Em agosto de 1966, a comissao 

entrega ao Presidente da Republica, o anteprojeto por ela elaborado. 

Atraves do Ato lnstitucional n. 0 4, de 7 de dezembro de 1966, o Congresso e 

convocado para discutir, votar e promulgar o projeto da nova Constituigao. Dessa 

forma, o Congresso Nacional era transformado em Congresso Constituinte. Assim, 

em 24 de janeiro de 1967, a nova Constituigao foi promulgada pelas mesas da 

Camara e do Senado. 

A nova Constituigao, que substitufa a Carta liberal de 1946, aumentava 

ainda mais o poder do Executive. lniciava-se, entao, no Brasil, aquila que o governo 

chamou de "Operagao Limpeza". Consistia em eliminar os chamados subversives. 

Diversos politicos foram cassados pela ditadura. Milhares de pessoas foram presas. 

Dezenas de lideres politicos e intelectuais eram obrigados a pedir asilo politico. 

(HUGGINS, 1998, p. 142) 

3.4.1 A missao da Policia e a sua Estrutura na Constituigao de 1967 

Com a promulgagao da Constituigao Federal de 1967, a seguranga e voltada 

a garantia do estado, contra o inimigo externo, ficando o planejamento e garantia da 

seguranga nacional a cargo das Forgas Armadas; fica, ainda, com a Uniao, a 
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competencia para legislar sabre organizac;ao, efetivo, instruc;ao, justic;a e garantias 

das Policias Militares e das condic;oes gerais de sua convocac;ao. 

Destarte, o art. 13, § 4°, da Constituic;ao de 1967 estabelece a missao da 

Policia Militar, da seguinte forma: 

"Art. 13. Os Estados se organizam e se regem pelas Constituic;oes e pelas lei que 

adotarem, respeitados, dentre outros princfpios estabelecidos nesta Constituic;ao, os 

seguintes: 

§ 4°. As policias militares institufdas para a manutenc;ao da ordem e seguranc;a 

interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros 

militares sao considerados forc;as (sic) auxiliares, reserva do Exercito." 

0 Ato Complementar n. 0 40, de 30 de dezembro de 1968, deu ao § 4° do art. 13 a 

seguinte redac;ao : 

"§ 4°. As policias militares, instituidas para a manutent;:ao da ordem e segurant;:a 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros 
militares sao considerados fort;:as auxiliares, reserva do Exercito, nao podendo os 
respectivos integrantes perceber retribuit;:ao superior a fixada para o correspondente 
posto (sic) ou graduat;:ao do Exercito, absorvidas, por ocasiao dos futuros aumentos, 
as diferent;:as a mais, acaso existentes." (CAMPANHOLE e CAMPANHOLE , 1999 
p. 387) 

No art. 8, inciso XVIII, estabeleceu a competencia para a Uniao legislar 

sabre os efetivos das policias militares e as condic;oes gerais de sua convocac;ao e 

mobilizac;ao. 

KROEFF (1986), diz que: 

"numa comparat;:ao das Constituit;:6es de 46 e 67, verificamos que houve uma 
modificat;:ao na estrutura da missao das Policias Militares, alem da inclusao dos 
Corpos de Bombeiros Militares. Para os Constituintes de 1946, a missao mais 
importante talvez, e por isso colocada a frente, era a de "segurant;:a interna", os 
Constituintes de 1967, inverteram as posit;:6es colocando a frente a missao de 
"manutent;:ao da ordem". (p. 19) 

3.4.1.1 Legislac;ao incidente as Policias Militares durante a vigencia da Constituic;ao 

de 1967 

A partir de 1967, com o advento do Decreta Lei 317 de 13 de marc;o de 

1967, uma nova fase se apresenta para as Policias Militares brasileiras. 0 referido 

decreta-lei reorganizou as Policias Militares, inserindo-as no contexto da atividade 

de Policia Ostensiva, porem ainda com a visao de seguranc;a interna. Alem disso, 
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criou a lnspetoria Geral das Polfcias Militares e tratou, tambem, da estrutura, 

organizac;ao do pessoal, da instruc;ao da justic;a e da disciplina. 

Com o Decreta Lei n.0 667 de 02 de julho de 1967, que revogou o Decreta 

Lei n. 0 317, o controle e a coordenac;ao passam ao Ministerio do Exercito, a 

lnspetoria Geral das Polfcias Militares passa a integrar o Estado Maior do Exercito. 

Alem disso, o referido decreta-lei estabeleceu a Polfcia Militar a exclusividade para 

executar a atividade de policiamento ostensive. 

A Emenda Constitucional de 17 de outubro de 1969, alem de retirar das 

Polfcias Militares a responsabilidade da seguranc;a interna define a competencia 

para a manutenc;ao da ordem publica. Assim, o § 4° do art. 13 da Constituic;ao de 

1967, passa a ter a seguinte redac;ao: 

"§ 4°. As policias militares institufdas para a manutengao da ordem e seguranga 
interna nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros 
militares sao considerados forgas auxiliares, reserva do Exercito, nao podendo seus 
postos ou graduagoes ter remuneragao superior a fixada para os postos e 
graduagoes correspondentes no Exercito." 

Em decorrencia de determinac;ao contida no Decreta Lei n. 0 667/67, em 08 

de junho de 1970, o Decreta n. 0 66.682, aprova o Regulamento para as Polfcias 

Militares e Corpos de Bombeiros . 

A 12 Janeiro de 1983, o Decreta Lei n. 0 2010, altera substancialmente o 

Decreta Lei n. 0 667/67, nao no que se refere as missoes das Polfcias Militares, mas 

sim, quanta a mobilizac;ao, subordinando-as ao 6rgao responsavel pela Seguranc;a 

Publica no Estado, sem prejuizo da subordinac;ao administrava ao respective 

Governador. 

Em 1983, entra em vigor um novo Regulamento para as Policias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares, o chamado R 200, por forc;a do Decreta Lei n.0 

88.777, modificando os conceitos de grave perturbac;ao ou subversao da ordem, 

perturbac;ao da ordem e de policiamento ostensive. Alem disso, acrescentou os 

conceitos de manutenc;ao da ordem publica e de ordem publica. (ROCHA, 1995, p. 

49-52) 

3.4.2 Os Direitos Humanos na Constituic;ao de 1967 

A Constituic;ao de 1967 se moldou pelos acontecimentos decorrentes da 

ditadura militar de 1964. Teve como caracteristicas marcantes a suspensao de 
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direitos politicos e a suspensao de garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 

estabilidade de vencimentos da magistratura; extin<;ao de partidos politicos, entre 

outras perdas de direitos. 

Em 1969, foi outorgada a Emenda Constitucional n. 0 1, de 17 de outubro de 

1969, reformulando totalmente a Constitui<;ao de 1967. A Emenda se caracterizou 

como autoritaria. Com rela<;ao aos Direitos Humanos na Carta de 1969, Concei<;ao 

(1990, p. 171), afirma: "A paisagem quanta ao discurso: De um /ado as garantias e 

os direitos individuais no texto constitucional, e de outro o excessivo poder dado ao 

executivo polftica e administrativamente. 0 conflito torna-se patente entre o poder e 

a sociedade." 

Muito embora tenha sido promulgada ap6s a instala<;ao de um Governo 

Militar, ap6s um golpe de Estado, cujo Governo "fechou" o Congresso, a 

Constitui<;ao de 1967, previu um capitulo de direitos e garantias individuais e um 

artigo (158) que previa direitos sociais aos trabalhadores. Nesse sentido, o art. 150 

da Carta, trouxe as seguintes novidades: "sigilo das comunica<;oes telef6nicas e 

telegraficas, respeito a integridade fisica e moral do detento e do presidiario, 

previsao de competencia minima para o Tribunal do Juri (crimes dolosos contra a 

vida), previsao de regulamenta<;ao da sucessao de bens de estrangeiros situados no 

Brasil pela lei brasileira, em beneficia do c6njuge ou dos filhos brasileiros, sempre 

que lhes seja mais favoravel a lei nacional do de cujus." 

Verifica-se, que a missao da polfcia militar, do Golpe Militar de 1964 ate o 

infcio da decada de 80, foi orientada para a defesa do Estado. Nesse sentido, foi 

empregada, ou pode-se dizer, usada, pelo regime, na chamada "Opera<;ao 

Limpeza". 

Assim, a Pollcia Militar exerceu uma fun<;ao repressora par ocasiao da 

instala<;ao do regime ditatorial no Brasil p6s-golpe. Foi nesse contexto que o 

instituiu-se a Lei n. 0 317, conhecida como "Lei Organica da Pollcia", que entre outras 

finalidades, serviu para submeter o sistema policial a um controle mais previsfvel e 

centralizado. Com o advento dessa lei, as policias militares ficaram subordinadas 

aos Secretaries de Seguran<;a de cada Estado, sendo que os Comandantes-Gerais 

passaram a ser indicados pelos militares. 

Nesse perfodo, atraves de Atos lnstitucionais, o regime militar consolidou o 

seu poder. Reduziram-se os poderes do Congresso, adiaram-se elei<;oes 
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presidenciais, direitos individuais em certas condi<;oes poderiam ser suprimidos, 

aboliram-se direitos de cidadaos que se opuseram ao regime, e, as Polfcias 

Militares, na consolidagao dessas medidas tiveram participagao ativa. 

Destarte, segundo HUGGINS: 

"A limpeza foi levada a cabo por todo o pais mediante varredura das ruas pelas 
policias e Forc;as Armadas, incluindo amplas buscas, capturas e pris6es em massa. 
No fim da primeira semana depois do golpe militar, mais de sete mil pessoas haviam 
sido presas. Em mais de tres meses, perto de cinquenta mil brasileiros foram 
detidos .... a revista Time havia estimado que, em uma (mica semana em meados de 
abril de 1964, pelo menos dez mil pessoas haviam sido presas na "limpeza" 
brasileira - apenas no Rio de Janeiro, quatro mil delas .... no correr de 1964, os 
relates sobre tortura generalizada pela Policia e pelas Forc;as Armadas brasileiras 
difundiram-se a tal ponto ... " (p. 142) 

Nesse perfodo, as polfcias brasileiras (militar e civil), vinham trabalhando 

com consultores norte-americanos, vinculados a embaixada dos Estados Unidos no 

Brasil desde o inicio do treinamento policial no Brasil, em 1957. Foi assim, que em 

1965, "urn consultor de seguram;a publica no Estado do Parana deu urn curso a 

delegados e a oficiais superiores da Polfcia Militar sabre o desenvolvirnento da 

insurreic;ao no Vietna do Sui e as operac;oes contra eta" .(idem, p. 149)9 

Em 17 de dezembro de 1979, atraves da Resolugao n. 0 34/169, as Nagoes 

Unidas em Assembleia Geral, adotaram o C6digo de Conduta para os Funcionarios 

Responsaveis pela Aplicagao da Lei. Esse C6digo estabelece que todos aqueles 

que exercem poderes de polfcia devem respeitar e proteger a dignidade humana e 

defender os direitos humanos de todas as pessoas. 

A ONU, ao adotar o C6digo, recomendou que os Estados-Membros o 

estudassem, correlacionando-o com a legislagao nacional, e o aplicassem como urn 

conjunto de principios a ser observado pelos policiais. 

9 Segundo a autora (HUGGINS) "Presumia-se que o Parana, Estado com extensas propriedades 
agrfcolas altamente tucrativas, em que traba!havam !avradores explorados e sem-terra, precisava 
preparar suas forqas de seguranqa contra insurreiqoes rurais do tipo das do Vietna." 



CAPiTULO 4 

0 debil, acovardado, indeciso e servil nao conhece, nem pode conhecer o gene rosa impulso que guia aquele que 
confia em si mesmo, e cujo prazer nao e de ter conseguido a vit6ria, se nao de sentir capaz de conquista-la. 

William Shakespeare 

4 A ATUAL MISSAO CONSTITUCIONAL DA POLiCIA MILITAR 

Com o advento da abertura polftica e a redemocratizac;ao do pals, surge 

uma grande reac;ao das classes intelectuais e polfticas pela reformulac;ao da 

seguranc;a publica. Ocorre que, apesar do discurso saneador, segundo Sergio 

Adorno, pouco foi feito para a desmobilizac;ao das forc;as repressivas comprometidas 

com o regime autoritario do passado e o aparato policial repressivo ainda nao foi 

eficientemente controlado. No final do seculo XX a violencia no Brasil continuava a 

ser enfrentada como no passado, ou seja, com enfase nas estrategias repressivas 

calcadas em uma doutrina belicista. Alias, segundo Ricardo Balestreri, tal 

pensamento foi construfdo a partir da parceria hist6rica entre as Forc;as Armadas e a 

polfcia (nao s6 a militar mas tambem a civil), diante da ideologia de seguranc;a 

nacional que induzia a uma visao do enfrentamento da criminalidade a semelhanc;a 

de uma guerra contra inimigos internos do Estado, em prol da seguranc;a interna e 

territorial. Esta distorc;ao serve de pano de fundo para a discriminac;ao e a violencia 

da polfcia no momenta em que permite tratar os espac;os publicos como campo de 

batalha e o cidadao como mero figurante no teatro de operac;oes. 

4.1 OS DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUI<;AO DE 1988 

0 Constituinte Brasileiro, quando da elaborac;ao da Constituic;ao Federal de 

1988, deu aos Direitos Humanos Fundamentais a importancia devida. Desde o 

preambulo, consagrando-lhe o Titulo II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

estabelecendo a protec;ao de direitos individuais e coletivos, de nacionalidade e 

direitos politicos. 

Apresenta como fundamentos basicos, entre outros, a cidadania e o respeito 

a dignidade humana (art. 1°, II e Ill) e, entre seus objetivos, a promoc;ao do bern de 

todos sem qualquer discriminac;ao (art. 3°, IV). 
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Nas relac;:oes internacionais, firma compromisso em orientar uma politica 

externa enaltecendo a prevalencia dos direitos humanos (art. 4°, II). 

0 princfpio da garantia dos direitos da pessoa humana aparece 

explicitamente nas seguintes disposic;:oes: na previsao de intervenc;:ao dos Estados 

pela Uniao (art. 34, VII, b); nos objetivos da ordem econ6mica (existencia digna com 

a justic;:a social, art. 170, caput); o planejamento familiar, fundado no principia da 

dignidade da pessoa humana (art. 226, § 7°). 

0 titulo VIII - Da ordem social, em seus sucessivos pan3grafos detalha a 

ordem constitucional no tocante aos direitos sociais. 0 legislador, ai, estabeleceu 

uma serie de diretivas na area de seguridade social - saude, previdencia e 

assistencia social - educac;:ao, cultura e desporto. Estabeleceu tratamento especial 

ao meio ambiente (art. 225) e as chamadas minorias, familia, crianc;:a e adolescente 

e aos idosos (art. 226 e segs.); e, por fim, aos indigenas (art. 231 ). 

E em razao desse desejo da sociedade brasileira que a Constituic;:ao de 

1988, veio a instituir um futuro voltado para a implementac;:ao da democracia. 

E a primeira constituic;:ao brasileira a integrar, na declarac;:ao dos direitos, 

alem dos direitos civis e politicos, os direitos sociais. 

Verifica-se, portanto, que a Constituic;:ao Brasileira de 1988 instituiu um 

futuro voltado para a implementac;:ao da democracia. Nessa perspectiva, as Policias 

Militares, a exemplo da Constituic;:ao de 1946, retomaram as atividades orientadas 

para a defesa do cidadao, abandonada durante a vigencia da Carta de 1967. 

Em 1996, o Governo Brasileiro, conforme previsto na Declarac;:ao e 

Programa de Ac;:ao de Viena, adotada na Conferencia Mundial dos Direitos 

Humanos, em 25 de junho de 1993, lanc;:ou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos. 

0 Programa, atribui maior enfase aos direitos civis, contemplando um 

grande elenco de medidas na area dos direitos civis que terao consequencias 

decisivas para a efetiva protec;:ao dos direitos sociais, econ6micos e culturais. 

4.2 AS PRERROGATIVAS BASICAS DOS CIDADAOS 

A Constituic;:ao brasileira de 1988, em seu artigo 5°, com que se inicia o 

Titulo II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, contem este enunciado generico: 

"Todos sao iguais perante a lei, sem distinqao de qualquer natureza, garantindo-se 
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aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a 
vida, a liberdade, a igua/dade, a seguranc;a e a propriedade", seguindo-se 

discrimina<;ao relativamente longa, composta de 77 incisos. 

A experiencia hist6rica sugere, entretanto, que os direitos e garantias 

fundamentais sao aqueles enunciados genericamente, acrescidos de algumas 

liberdades. 

A igualdade perante a lei e uma conquista essencial da civiliza<;ao. Ate o 

aparecimento do chamado Estado Liberal de Direito - isto e, um Estado regido par 

uma lei escrita, a Constitui<;ao, a que todos emprestam a sua solidariedade - havia 

grupos privilegiados que se encontravam acima da lei. 0 princfpio da igualdade 

perante a lei inaugura e define o novo ciclo hist6rico. 

Dispoe a norma constitucional brasileira de 1988: 

Art. 144 - A seguranc;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preservac;:ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e 
do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

I ( ... ) 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1 o.( ... ) 

§ 5°. - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;:ao da ordem 
publica; ( ... ) 
§ 6°. - As policias militares e corpos de bombeiros militares, forc;:as auxiliares e 
reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

Quando menciona polfcia ostensiva, ao inves de policiamento ostensivo, 

estende-se o conceito. A polfcia ostensiva e uma expressao que foi adotada para 

estabelecer a exclusividade constitucional e para marcar a expansao da 

competencia policial das polfcias militares, alem do policiamento ostensivo. 0 

adjetivo ostensivo refere-se a dissuasao, caracterfstica do policial fardado e armada, 

refor<;ada pelo aparato militar utilizado, que evoca o poder de uma Corpora<;ao 

unificada pela hierarquia e disciplina. 0 policiamento e apenas uma fase da 

atividade de polfcia, que compreende a fiscaliza<;ao, atraves da qual se verifica o 

cumprimento da ordem de polfcia ou a regularidade da atividade ja consentida par 

uma licen<;a ou autoriza<;ao. A fiscaliza<;ao pode ser ex-officio ou provocada. Assim a 

atua<;ao da polfcia de preserva<;ao da ordem publica e que toma o nome de 

policiamento. 
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Quando duplamente menciona a preservac;ao da ordem publica fica clara a 

preferencia do constituinte pela constancia da preservac;ao ostensiva a 
eventualidade da ac;ao repressiva. (LAZZARINI, 1990, p. 13-14) 

4.3 EMPREGO NO CAMPO DA SEGURAN<;A PUBLICA 

4.3.1 Como Polfcia Ostensiva Preventiva 

Decorrente do contexte constitucional a Polfcia Militar assume um papel 

relevante na Seguranc;a Publica, caracterizada pelo exercicio do poder de policia 

administrativa, tendo na legislac;ao especifica, a definic;ao de sua missao sintese, 

destacando-se: assegurar o cumprimento da lei; a preservac;ao da ordem e o 

exercicio dos poderes constituidos. 

Para cumprir sua missao, compete a Polfcia Militar a execuc;ao, com 

exclusividade, do policiamento ostensive. Como polfcia ostensiva preventiva, exerce 

as seguintes ac;oes de policiamento: 

1- ostensive geral, urbane e rural; 

2- transite urbane e rodoviario, este nas rodovias estaduais; 

3- florestal e de mananciais e de preservac;ao ambiental; 

4- guarda das sedes dos poderes estaduais; 

5- seguranc;a externa dos estabelecimentos penais do Estado; 

6- radiopatrulhamento terrestre, aereo, lacustre e fluvial (a pe, montado, 

motorizado, embarcado e aero-transportado); 

7- atividades de garantia de exercicio do poder de polfcia dos 6rgaos da 

administrac;ao publica; 

8- polfcia judiciaria militar e, 

9- prestac;ao de assistencia e socorro em geral. 

E o que se ve diuturnamente. Por isso, a Polfcia Militar esta presente em 

todos os municipios e na maioria dos distritos dos Estados da Federac;ao. Cultua o 

privilegio e a condic;ao de servidora mais acessfvel ao publico, com atendimento 

desburocratizado, bastando um aceno de mao, o discar do 190 e ate mesmo uma 

denuncia anonima para que exerc;a a sua missao. 
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Nessa fase, tomando conhecimento da viola<;ao da ordem publica, cabe a 
Polfcia Militar a primeira a<;ao, que e a de intervir na ocorrencia, cujos procedimentos 

constituem a prepara<;ao para o passo seguinte a ser realizado pelo 6rgao publico 

ou particular que detiver a responsabilidade para tal. (LAZZARINI, 1990, p. 16) 

4.3.2 Como Polfcia Ostensiva Repressiva 

A Polfcia Militar tern entre suas miss6es o dever de restabelecer a ordem 

publica, de imediato, tao logo haja a manifesta<;ao de sua ruptura, amparando as 

pessoas que tiveram os seus direitos e garantias violados, procedendo as diligencias 

necessarias a captura dos delinquentes. A Polfcia Militar pode, sob a dire<;ao do 

governo estadual, tambem agir repressivamente atraves da for<;a e da energia 

necessaria para impedir tumultos e distUrbios, atuando como for<;a de dissuasao 

para manter, ou se necessaria restaurar a ordem publica. Alem disso atua 

repressivamente no combate a macrocriminalidade e ao crime organizado. 

(LAZZARINI, 1990, p. 17) 

4.3.3 Emprego no Campo da Seguran<;a lnterna 

A Polfcia Militar, inicialmente em a<;6es de carater policial, sob a dire<;ao do 

governo estadual, pode ser empregada desde na dissolu<;ao de reuni6es proibidas 

por ato legal ate na destrui<;ao de focos de agita<;ao e no controle e elimina<;ao de 

tumultos e distUrbios de rua. Nos casas mais graves pode ser empregada em a<;6es 

de carater militar contra focos de guerrilha. Nesta fase deve a Polfcia Militar estar em 

condi<;6es de realizar a defesa de pontos sensiveis (pontes e estradas), bern como a 

guarda de instala<;6es vitais para as cidades (agua, luz, telefone, depositos de 

combustfvel, etc ... ) precedendo o eventual emprego das For<;as Armadas. 

Num quadro mais critico, onde se caracterize uma situa<;ao de grave 

comprometimento da ordem e que tenha sido superada a capacidade do governo 

estadual em fazer restabelecer a ordem, situa<;ao esta que pode ser determinada a 

criteria do Governo Federal e que caracteriza a interven<;ao da Uniao no Estado

Membro (CF, art.34, Ill), pode a Polfcia Militar ser convocada a agir subordinada e 

sob o controle operacional do Comando Militar de area. (LAZZARINI, 1990, p. 19) 
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4.3.4 Emprego no Campo da Defesa Territorial 

Doutrinariamente, a Polfcia Militar atendendo a convocagao, inclusive 

mobilizagao, do governo federal, quando se presume a hip6tese de guerra externa e 

ameaga de invasao do territ6rio nacional, pode ser empregada na Defesa Territorial, 

em suas missoes especificas de Policia Militar. 

Atuara a Corporagao integrada as forgas militares, com missoes basicas de 

defesa dos pontos sensiveis e das instalagoes vitais, alem de uma serie de outras 

missoes e objetivos planejados, orientados e coordenados pelo Comando Militar de 

area .. (LAZZARINI, 1990, p. 19) 

4.3.5 Emprego no Campo da Defesa Civil 

As agoes de defesa civil visam, basicamente, a prestagao de socorro e 

assistencia a populagao atingida pelas calamidades adversas ou em decorrencia da 

guerra. 

A Policia Militar cabe, predominantemente atuar atraves do efetivo policial

militar, nas agoes de policiamento em geral, na interdigao da area sinistrada, no 

isolamento de zonas criticas ou perigosas, nas comunicagoes e colaboragao nas 

agoes de salvamento e retirada da populagao. (LAZZARINI, 1990, p. 19) 

4.3.6 Emprego Residual 

Segundo o desembargador Alvaro Lazzarini, em sua obra "Da Seguranga 

Publica na Constituigao de 1988", cabe ainda a Policia Militar uma competencia 

residual de exercicio de toda a atividade policial de seguranga publica nao atribuida 

aos demais 6rgaos. Assim "a competencia ampla da Polfcia Militar na preservagao 

da ordem publica, engloba inclusive, a competencia especifica dos demais 6rgaos 

policiais, no caso de falencia operacional deles, a exemplo de greves ou outras 

causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas 

atribuigoes, funcionamento, entao, a Policia Militar como a um verdadeiro "exercito 

da sociedade". (1990, p. 21) 



CAPiTULO 5 

0 so/dado que ja viu as espadas brilharem acima de sua caber; a e o sangue a correr sob seus pes nao se pode 
incomodar com as pedras que os garotos /he atiram nas ruas. 

Gibran Khalil Gibran 

5 A ATUACAO DA POLJCIA MILITAR SOB A OTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

A estima social e mesmo a auto-estima das polfcias sofre poderosos 

desgastes. No entanto, nem par isso a polfcia deixou de ser urn servi<;o 

imprescindivel, Ricardo Balestreri na obra Direitos Humanos Coisa de Polfcia 

resume as agruras do ser policial no Brasil e o cumprimento da missao. 

5.1 A MISSAO DA POLfCIA MILITAR FRENTE OS PRINCfPIOS NORTEADORES 

DAATUACAO 

Durante muitos anos o tema "Direitos Humanos" foi considerado antagonico 

ao de Seguranga Publica. Produto do autoritarismo vigente no pais entre 1964 e 

1984 e da manipulagao, par ele, dos aparelhos policiais, esse velho paradigma 

maniqueista cindiu sociedade e polfcia, como se a ultima nao fizesse parte da 

primeira. 

Polfcia, entao, foi uma atividade caracterizada 

progressistas da sociedade, de forma equivocadamente 

necessariamente afeta a repressao anti-democratica, a 

pelos segmentos 

conceitual, como 

truculencia, ao 

conservadorismo. "Direitos Humanos" como militancia, na outra ponta, passaram a 

ser vistas como ideologicamente filiados a esquerda, durante toda a vigencia da 

Guerra Fria (estranhamente, nos paises do "socialismo real", eram vistas como uma 

arma ret6rica e organizacional do capitalismo). No Brasil, em momenta posterior da 

hist6ria, a partir da rearticulagao democratica, agregou-se a seus ativistas a pecha 

de "defensores de bandidos" e da impunidade. 

Evidentemente, ambas visoes estao fortemente equivocadas e prejudicadas 

pelo preconceito. (BALESTRERI, 1998, p. 7) 

Estamos ha mais de uma decada construindo uma nova democracia e essa 

paralisia de paradigmas das "partes" (uma vez que assim ainda sao vistas e assim 
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se consideram), representa um forte impedimenta a parceria para a edificagao de 

uma sociedade mais civilizada. 

5.1.1 0 Policial Militar com as Prerrogativas de Cidadania 

Na obra "Direitos Humanos coisa de polfcia" se destaca que e na cidadania 

que o policial deve nutrir sua razao de ser. lrmana-se, assim, a todos as membros da 

comunidade em direitos e deveres. Sua condigao de cidadania e, portanto, condigao 

primeira, tornando-se bizarra qualquer reflexao fundada sabre suposta dualidade au 

antagonismo entre uma "sociedade civil" e outra "sociedade policial". Essa afirmagao 

e plenamente valida mesmo quando se trata da Polfcia Militar, que e um servigo 

publico realizado na perspectiva de uma sociedade unica, da qual todos as 

segmentos estatais sao derivados. Portanto nao ha, igualmente, uma "sociedade 

civil" e outra "sociedade militar". A "16gica" da Guerra Fria, aliada aos "anos de 

chumbo", no Brasil, e que se encarregou de solidificar esses equlvocos, tentando 

transformar a polfcia, de um servigo a cidadania, em ferramenta para enfrentamento 

do "inimigo interno". Mesmo ap6s o encerramento desses anos de paranoia, 

sequelas ideol6gicas persistem indevidamente, obstaculizando, em algumas areas, a 

elucidagao da real fungao policial. (BALESTRERI, 1998, p. 9) 

5.1.2 Policial militar exemplo no cumprimento da Lei 

Para Balestreri o agente de Seguranga Publica e um cidadao qualificado: 

representa o Estado, em seu cantata mais imediato com a populagao. Sendo a 

autoridade mais comumente encontrada tern, portanto, a missao de ser uma especie 

de "porta voz" popular do conjunto de autoridades das diversas areas do poder. 

Alem disso, porta a singular permissao para o usa da forga e das armas, no ambito 

da lei, o que lhe confere natural e destacada autoridade para a construgao social ou 

para sua devastagao. 0 impacto sabre a vida de indivlduos e comunidades, exercido 

par esse cidadao qualificado e, pais, sempre um impacto extremado e 

simbolicamente referencial para o bern au para o mal-estar da sociedade. (1998, p. 

11) 
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5.2 LOGICA POLICIAL E LOGICA MILITAR 

Atraves dessa reflexao Balestreri relembra sabre a "colagem" que se deu, no 

Brasil, par razoes hist6ricas, entre Forc;as Armadas e polfcias (nao s6 a Militar, mas 

tambem a Civil). 0 autor destaca que as ideologias internas sao bastante diferentes, 

uma vez que tambem diferem as finalidades. As Forc;as Armadas existem para 

atacar ou para nos defender do inimigo externo. 

A polfcia existe para proteger o cidadao. Essa mesclagem ideol6gica que, no 

perlodo militar "pedalou" a porta dos fundos da polfcia, gerou muitas das mazelas 

que ate hoje carrega a atividade policial. E pergunta: "0 que tem a ver a polfcia, 

mesmo que carregue o "militar" no nome, com as Forqas Armadas, no contexto de 

uma democracia estavel?" Sua resposta com a qual concordamos e absolutamente 

nada. Sao 16gicas distintas, sao propostas distintas, sao ideologias distintas. 

Balestreri considera uma afronta a 16gica democratica sujeitar as forc;as 

policiais a qualquer tipo de vinculo vertical com as Forc;as Armadas, porque sao 

instituic;oes que existem para causas diversas. "E tambem, certamente, um trabalho 

oneroso e desviante para as pr6prias Forqas Armadas, que tem outro objeto de 

atenqao e outra fina!idade para a sua existencia. Um velho ranqo que a nova 

democracia brasileira ainda nao ousou questionar." ( 1998, p. 12) 

5.3 DESMILITARIZAc;Ao OU POLfCIA UNICA 

Balestreri ressalta que presidindo a Anistia lnternacional a ela nao cabem 

discuss6es tao tecnicas, neste t6pico o autor faz uma reflexao de carater muito 

pessoal. 

Fala-se abusivamente, hoje, em desmilitarizat;:ao da policia. Se isso nao for bem 
explicado, podemos resvalar facilmente para uma forma de demagogia barata, que 
nao vai levar-nos a Iugar algum. Quando se falou, em Sao Paulo, da desmilitarizat;:ao 
da PM, procurei informar-me que sucederia com o Policiamento Ostensive, hoje 
realizado por uma corporat;:ao de quase oitenta mil homens. A resposta foi 
estarrecedora e risivel: passaria a ser feito pela Policia Civil, que incorporaria os ex
policiais militares. Mudaria exatamente o que? Talvez menos hierarquia, menos 
controle e a mesma violencia ou pior, uma vez que a Ouvidoria, em Sao Paulo, 
tambem esta abarrotada de denuncias contra a Policia Civil. (p. 15) 

Mesmo nao sendo tecnico, Balestreri acertou em cheio, desmilitarizar parece 

uma soluc;ao simplista em um sistema complexo, mesmo que bem intencionada, as 

vezes e soluc;ao nenhuma. Par falta de um conhecimento mais profunda, os 
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governos e as oposic;oes sao muitas vezes simpl6rias nas soluc;oes apresentadas 

para os problemas da Seguranc;a Publica. 

Nao se faz mudanc;a desse jeito. 0 termo "civil" nao tern o dom magico de 

transformar em democraticas as instituic;oes, assim como o termo "militar" nao as 

contamina, necessariamente, com a sombra da ditadura. 0 problema nao reside no 

militar, nem no civil, mas na atuac;ao protetiva e preventiva, respeitando e sendo 

respeitada. 

0 mundo o ensina com polfcias militares como na Espanha (que se chama 

Guarda Civil Espanhola) e com polfcias civis como a canadense, (excec;ao a Real 

Polfcia Montada que tambem e militar), que a polfcia pode ate ser multipla, mas deve 

sempre respeitar o cidadao e as leis. 

5.4 POLICIAL PROMOTOR DE DIREITOS HUMANOS 

Retomando os ensinamentos de Balestreri e procurando sintetizar: por que a 

polfcia e importante? Porque ela, simbolicamente, na forma como 

contemporaneamente a conhecemos, foi institufda pelas sociedades urbanas para 

auto-limitac;ao dos elementos ca6ticos que lhe sao tfpicos. E, assim, uma especie de 

"superego" social, necessaria a esse imaginario de auto-contenc;ao das pulsoes mais 

negativas do inconsciente coletivo. 

Segundo Balestreri, se a polfcia e importante para a manutenc;ao da ordem, 

evidentemente e importante para a defesa dos direitos. A ideologia e diferente 

daquela que tfnhamos no perfodo autoritario, onde todo cidadao era um inimigo 

interno em potencial. A polfcia, antes de tudo, defende direitos, logicamente direitos 

humanos. Por que nao? 0 policial foi instituido pela sociedade para ser o defensor 

numero urn dos direitos humanos. Seria estranho dizer isso ha alguns anos, hoje e 

absolutamente 16gico, no contexto de uma sociedade democratica. 

0 que digo sempre aos policiais e o seguinte: tomem essa bandeira das nossas 
maos; tomem essa bandeira dos direitos humanos da exclusividade das 
organizagoes nao-governamentais. Ela e de voces tambem. E com essas bandeira 
nas maos, cheio de dignidade, que o policial tem que ser reconhecido pela 
sociedade, superando velhos preconceitos e estere6tipos. Essa sera a (mica forma 
real da sociedade mudar a relagao de ambigUidade que tem com a policia. (p. 23) 
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5.5 ORIENTACOES NORMATIVAS INTERNACIONAIS 

Entende-se por princfpio a base, as regras e os preceitos pela qual as 

instituigoes deverao pautar as suas agoes. E nos princfpios, nas regras basicas, que 

toda instituigao possui, que se baseia a execugao de sua atividade. E nos princfpios 

basilares da instituigao, que o seu membro/agente, buscara os padroes pelos quais 

pautara os seus atos. Constituem, por assim dizer, nos fundamentos da agao da 

instituigao ou, por outras palavras, o sustentacula de sua atividade. 

Existem varios mecanismos judiciais internacionais de protegao dos direitos 

humanos, como a Corte lnteramericana, Corte Europeia de Direito Humanos, ou 

quase judiciais, como a Comissao lnteramericana de Direitos Humanos ou o Comite 

de Direitos Humanos das Nagoes Unidas que deixam clara uma mudanga na antiga 

formulagao do conceito de soberania em se tratando de direitos humanos. E certo 

porem que a obrigagao primaria de assegurar direitos humanos continua a ser 

responsabilidade interna dos Estados. 

5.5.1 Orientagoes da ONU Para Funcionarios Encarregados de Fazer Cumprir a Lei 

Uma orientagao especffica aos policiais, agentes encarregados de fazer 

cumprir a lei, foi aprovada na Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 17 de 

dezembro de 1979, constituindo-se um c6digo de conduta, declarando que os que 

tem estas atribuigoes respeitarao e protegerao a dignidade humana, manterao e 

defenderao os direitos humanos de todas as pessoas. 

A resolugao n.0 34/169 contem o c6digo de conduta e declara que a 

natureza das fungoes de aplicagao da lei em defesa da ordem publica e a forma 

como estas fungoes sao exercidas possuem decisiva influencia sabre a vida dos 

homens em sociedade, autoriza o uso da forga estritamente no necessaria, profbe 

tortura e solicita a total protegao da saude das pessoas sob sua custodia. 

Seguem na ordem os artigos que compoe o C6digo de Conduta 

referenciado: 

Art. 1.0 0 policial cumprira a todo momenta os deveres que os impoe a lei, servindo 
a sua comunidade e protegendo todas as pessoas contra os atos ilegais e de acordo 
com o alto grau de responsabilidade exigido par sua profissao. 
Art. 2. 0 No desempenho de suas tarefas, o policial respeitara e protegera a dignidade 
humana, mantera e defendera os direitos humanos de todas as pessoas. 
Art. 3. 0 0 policial podera usar fon;:a somente quando for estritamente necessaria e 
na medida que requeira o desempenho de suas tarefas. 
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Art. 4. 0 As quest6es de carater confidencial de que tenha conhecimento o policial, 
serao mantidas em segredo, a menos que o cumprimento do dever ou as 
necessidades da justiya exijam estritamente o contrario. 
Art. 5° Nenhum policial, pode infligir, instigar ou tolerar ato de tortura bem como 
outros tratamentos ou penas crueis, desumanas ou degradantes, nem invocar a 
ordem de um superior ou circunstancias especiais como estado de guerra, ameaya a 
seguranya nacional, instabilidade polftica interna ou qualquer outra emergencia 
publica como justificayao da tortura e outros tratamentos ou penas crueis, 
desumanas ou degradantes. 
Art. 6. 0 A policia assegurara a plena proteyao da saude das pessoas sob sua 
custodia e, em particular, tomara medidas imediatas para proporcionar atengao 
medica quando se precise. 
Art. 7. 0 0 policial nao cometera nenhum ato de corrupgao. Tambem se opora 
rigorosamente a todos os atos dessa natureza e os contestarao. 
Art. 8. 0 0 policial respeitara a lei eo presente c6digo, tambem agira enquanto estiver 
a seu alcance para impedir toda a violagao dele ou para opor-se vigorosamente a tal 
violagao. 0 policial que tenha motives para crer que tenha ocorrido ou venha ocorrer 
uma violayao do presente C6digo, informara a respeito a seus superiores e, se for 
necessaria, a qualquer outra autoridade ou organismo apropriado que tenha 
atribuiy6es de controle ou correyao. (BONDARUK e SOUZA, 2007, p. 80-81) 

Recomenda ainda a resolw;ao que as Nagoes utilizem o c6digo como 

principia legislative e uma pratica constante na preservagao da ordem. 

5.6 ORIENTACQES NORMATIVAS BRASILEIRAS 

Em 13 de maio de 1996 o Brasil entrava numa nova era no Respeito a 

dignidade humana, o Presidente da Republica institufa o Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNHD), atraves do Decreta Federal n° 1904, com nota 

introdut6ria aos programas a serem desenvolvidos: 

Direitos humanos referem-se a um sem numero de campos da atividade humana: o 
direito de ire vir sem ser molestado; o direito de ser tratado pelos agentes do estado 
com respeito e dignidade, mesmo tendo cometido alguma infragao; o direito de ser 
acusado dentro de um processo legal e legitime, onde as provas sejam conseguidas 
dentro de uma boa tecnica e com direito ao contradit6rio.(PNDH I, 1996, p. 1) 

0 trecho acima se refere principalmente aos 6rgaos policiais, ressaltando, o 

governo, tanto na parte introdut6ria quanta no bojo do projeto a preocupagao com o 

despreparo das polfcias do Brasil no campo dos Direitos Humanos. 

lgual preocupagao tambem esta inserta no decreta legislative n. 0 27/92 do 

Congresso Nacional, que aprovou o texto da Convengao Americana sabre Direitos 

Humanos. 

Em 13 de maio de 2002 estenderam-se ainda mais os avangos no campo 

dos Direitos Humanos como PNDH II: 
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Decorridos quase seis anos do lan~amento do Programa Nacional de Direitos 
Humanos - PNDH, pode-se afirmar com seguran~a que o Brasil avan~ou 

significativamente na questao da promo~ao e prote~ao dos direitos humanos. 
Gra~as ao PNDH, foi possivel sistematizar demandas de toda a sociedade brasileira 
com rela~ao aos direitos humanos e identificar alternativas para a solu~ao de 
problemas estruturais, subsidiando a formula~ao e implementa~ao de polfticas 
publicas e fomentando a cria~ao de programas e 6rgaos estaduais concebidos sob a 
6tica da promo~ao e garantia dos direitos humanos[ ... ] 
32. lncentivar a implanta~ao da polfcia ou seguran~a comunitaria e de a~6es de 
articula~ao e coopera~ao entre a comunidade e autoridades publicas com vistas ao 
desenvolvimento de estrategias locais de seguran~a publica, visando a garantir a 
prote~ao da integridade ffsica das pessoas e dos bens da comunidade e o combate 
a impunidade. (2002, PNDH II, p.1) 

Em 2003 sob nova orientac;ao governamental foi langado o Plano Nacional 

de Educac;ao em Direitos Humanos com destaque para a Educac;ao dos 

Profissionais dos Sistemas de Justic;a e Seguranc;a. 

0 texto destaca as altas taxas de criminalidade no Brasil, onde as autores e 

vitimas, na sua maioria, sao jovens, do sexo masculine, de cor negra au parda e, 

pobres. Reclama que as instituig6es publicas se mostram pouco eficientes para 

canter o crescimento dessa criminalidade, e faz o apelo urgente para uma politica 

publica permanente com carater preventive e educative no combate a violencia e ao 

crime organizado. 

Sabre o sistema penal repressive destaca que nao tern sido capaz de inibir a 

ac;ao cada vez mais organizada e audaciosa das organizag6es criminosas e o 

resultado tern sido o pior de todos, gerando urn clima de inseguranc;a generalizado 

na sociedade brasileira. 

Afirma que as policias sao ineficazes para o combate ao crime comum, 

despreparadas para enfrentar o crime organizado e sao violentas, arbitrarias, 

incapazes de assegurar aos cidadaos seus direitos mais fundamentais. A grande 

maioria dos crimes ficam sem receber, par parte do Estado, a devida sanc;ao penal. 

Devido a esse quadro, o PNEDH indica que a educac;ao em direitos humanos e 

fundamental para as categorias profissionais ligadas a seguranc;a e a justic;a. 

lntegram o Sistema de Justic;a e Seguranc;a diversas categorias profissionais entre 

as quais se destacam agentes e tecnicos do sistema penitenciario; policiais civis; 

policiais militares; policiais federais; policiais rodoviarios; guardas municipais; 

ouvidores de policias; peritos legais; magistrados; defensores publicos; membros 

dos Ministerios Publicos e agentes de seguranc;a privada. Esse amplo e diversificado 

conjunto de categorias e formado par profissionais com atribuic;6es, formac;oes e 
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experiencias bastante diferenciadas. Portanto, torna-se necessaria, no 

desenvolvimento das ac;oes de educac;ao em direitos humanos, a adoc;ao de 

enfoques e a realizac;ao de capacitac;oes tambem diferenciadas para atender a cada 

uma delas. No entanto, mesmo reconhecendo a diversidade acima apontada, e 

necessaria destacar e respeitar o papel essencial que cada uma dessas categorias 

profissionais exerce junto a sociedade, orientando as ac;oes educacionais a elas 

direcionadas para inclufrem valores e procedimentos que possibilitem tornar os 

profissionais dessas categorias como promotores de direitos humanos, o que 

significa ir alem do papel de apenas defensores dos direitos humanos. A educac;ao 

em direitos humanos para esses setores profissionais deve considerar os seguintes 

princfpios: 

a) a necessidade de construc;ao de uma nova mentalidade junto aos 

agentes das areas de justic;a e seguranc;a em seus procedimentos e 

ac;oes no trato com as pessoas e com os movimentos sociais, 

respeitando os direitos de todos, juridicamente assegurados; 

b) o resgate da auto-estima dos profissionais da area de justic;a e 

seguranc;a publica, particularmente das corporac;oes policiais, 

incentivando o protagonismo que exercem na construc;ao de uma 

cultura de paz e defesa dos direitos humanos; 

c) garantia de interdisciplinaridade nas ac;oes de educac;ao em direitos 

humanos para alem da abordagem segmentada, realizada 

unicamente atraves de materias isoladas. 0 objetivo e a insen;:ao de 

conteudos de direitos humanos em todas as materias da formac;ao 

dos profissionais da area; (2003, p. 34 a 36) 

A secretaria Especial dos Direitos Humanos- SEDH e o Comite Nacional de 

Educac;ao em Direitos Humanos- CNEDH, com apoio da Unesco, iniciaram em 2004 

urn processo de Consulta Nacional por meio de encontros, seminaries e f6runs no 

ambito nacional e internacional. Em 2005 foram realizados encontros estaduais e urn 

municipal em 26 unidades da federac;ao reunindo ao todo aproximadamente 5000 

pessoas. Nesses Encontros, diversas sugestoes de aprimoramento do Plano foram 

apresentadas. 

Segundo informac;oes do Ministerio da Justic;a em junho de 2006 foi 

realizado o seminario "Revisao do Primeiro Plano Nacional de Educac;ao em Direitos 
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Humanos". Neste seminario participaram especialistas das diversas areas do Plano, 

o CNEDH, a SEDH, a Unesco e a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

- UFRJ, contratada para a sistematizac;ao da nova versao do Plano. Durante o 

seminario fez-se a revisao dos dados sistematizados provindos dos estados, 

colhendo-se propostas para a versao revisada do Plano. Entre os dias 03 e 05 de 

agosto realizou-se nova reuniao do CNEDH para elaborac;ao da versao preliminar do 

PNEDH 2006 que foi apresentada a sociedade durante o Congresso lnteramericano 

de Educac;ao em Direitos Humanos, esta versao se encontra em consulta publica e 

esta anexa a presente tese. (www.mj.org.br/sedh/pedh_2.pdf) 

5.6.1 Programa Nacional de Seguranc;a Publica com Cidadania 

Em agosto de 2007 o governo federal anunciou o PRONASCI, Programa 

Nacional de Seguranc;a Publica com Cidadania, desenvolvido pelo Ministerio da 

Justic;a, que pretende combater a criminalidade no pals. 0 projeto articula as 

pollticas de seguranc;a com ac;oes sociais; prioriza a prevenc;ao e busca atingir as 

causas que levam a violencia, sem abrir mao das estrategias de ordenamento social 

e repressao qualificada. 

Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a formac;ao e a 

valorizac;ao dos profissionais de seguranc;a publica; a reestruturac;ao do sistema 

penitenciario; o combate a corrupc;ao policial e o envolvimento da comunidade na 

prevenc;ao da violencia. Para o desenvolvimento do Programa, o governo federal 

investira R$ 6, 707 bilhoes ate o fim de 2012. 

Na area de formac;ao e valorizac;ao policial, serao implantados e ampliados 

programas de capacitac;ao e especializac;ao academica; de financiamento para a 

compra da casa propria e programas de assistencia a saude do policial. 

0 Pronasci e composto par 94 ac;oes, que envolvem a Uniao, estados, 

municipios e a propria comunidade. (2007, MJ). 

Na apresentac;ao feita para a imprensa do Pronasci foi divulgado: 

Bolsa-Formac;:ao- Os profissionais de seguranc;:a publica receberao novos estimulos 
para estudar e atuar junto as comunidades. Policiais civis, militares, bombeiros, 
peritos e agentes penitenciarios de baixa renda terao acesso a Bolsa-Formac;:ao de 
ate R$ 400. Para ter direito ao beneffcio, o policial tera que participar e ser aprovado 
em cursos de capacitac;:ao promovidos, credenciados ou reconhecidos anualmente 
pela Secretaria Nacional de Seguranc;:a Publica (Senasp), do Ministerio da Justic;:a. A 
categoria tambem podera contar com um plano habitacional especffico e mais 
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acessfvel, com o apoio da Caixa Economica Federal. Serao disponibilizadas 
unidades populares para 19 mil servidores. E outros 41 mil terao acesso a uma carta 
de credito para a compra da casa propria. Forma(fao policial - A qualifica(fao das 
polfcias inclui praticas de seguran(fa-cidada, como a utiliza(fao de tecnologias nao 
letais; tecnicas de investiga(fao; sistema de comando de incidentes; perfcia balistica; 
DNA forense; medicina legal; direitos humanos, entre outros. Os curses serao 
oferecidos pela Rede Nacional de Altos Estudos em Seguran(fa Publica (Renaesp), 
que envolve hoje 22 universidades brasileiras. A meta e chegar a 80 institui(f6es 
parceiras em todo o pais. (p. 6) 

Jornadas de Direitos Humanos 

0 governo federal busca um novo tipo de policiamento, mais eficiente e cidadao, 
comprometido com a promoyao dos direitos humanos. Para alcan(far esse objetivo, 
serao desenvolvidos seminaries, simposios e jornadas para a capacita(fao de 
aproximadamente 11 mil profissionais nas 11 regi6es atendidas pelo Pronasci. Serao 
firmadas ainda parcerias com as secretarias estaduais e municipais de seguran(fa 
publica e guardas municipais para a difusao de temas como media(fao de conflitos, 
mobiliza(fao comunitaria e tecnicas policiais. 

Tecnologias nao-Letais 

Um dos pilares do conceito de seguran(fa cidada e o emprego de tecnologias nao
letais no combate ao crime, garantindo a integridade ffsica dos cidadaos e do proprio 
policial. Dentre os armamentos nao-letais, cujo uso ja e recomendado pela 
Secretaria Nacional de Seguran(fa Publica (Senasp), estao as pistolas que paralisam 
o agressor, sem causar danos a saude. 0 Pronasci incentivara o uso dessas 
tecnologias por meio de oficinas e curses de capacita(fao e aperfei(foamento a cerca 
de 600 profissionais da area de seguran(fa publica. (p.13) 

Outras ac;oes que corroboram com o presente tema foram apresentadas 

como prioridades do Pronasci. Para combater a corrupc;ao e a violencia policial 

pretende-se fortalecimento das ouvidorias e corregedorias. 

0 Pronasci defende ouvidorias independentes e aut6nomas como canal de 

controle social e aprimoramento das corporac;oes. As corregedorias serao 

fortalecidas e qualificadas. 



CAPiTULO 6 

Agradam-me os valentes: nao basta contudo, saber manejar bem uma espada; e preciso saber tambem a quem 
se fere! 

Friedrich Wilhelm Nietzsche, ASSIM FALOU ZARATUSTRA 

6 CONCLUSAO E PROPOSTA 

A tendencia mundial e valorizar cada vez mais os preceitos de direitos 

humanos, havendo, em caso de desrespeito dos Estados a tais procedimentos, dura 

pressao contra a pessoa do infrator, contra a organizac;ao a que ele pertence e 

contra o seu Pafs de origem, sendo que neste ultimo caso incluem-se as sanc;oes 

economicas. 

0 hist6rico dos "humanos direitos", o direito deter uma vida digna, protegida 

pelo estado e o mandamento constitucional, e o que pactuamos como sociedade. 

Preceitos religiosos e marais tentam inculcar nos homens comportamentos 

que facilitem essa convivencia, quando o controle informal falha, o estado assume o 

papel de moldar esse comportamento, conduzindo os infratores a reeducac;ao. 

Sob o pretexto de reprimir infrac;oes o estado nao pode cometer infrac;oes. 

Ao Iongo desta tese se mostrou como as constituic;oes balisararam o 

trabalho da Polfcia Militar, e principalmente com a constituic;ao de 1988, "carta 

primavera" ou "constituic;ao cidada" ampliou os preceitos de liberdade e o conceito 

de Direitos Humanos, restringindo o aparelho repressive, mas de forma alguma 

inviabilizando-o. 

0 guardiao dos Direitos e a Polfcia, cabe a Polfcia, em nome de todos OS 

cidadaos, reprimir os abusos de poucos para garantir a liberdade de muitos, par isso 

Direitos Humanos e sim coisa de Polfcia, parafraseando BALESTRERI. 

Destaca-se portanto, a responsabilidade dos comandantes em despertar a 

consciencia dos servidores sob seu comando para a atual realidade e necessidade 

de respeito aos direitos humanos. 

Como afirma o Coronel PM Carlos Alberto de Camargo 

[ ... ] se o ser humano e a essen cia de todas as institui<;6es, o aperfei<;oamento do 
aparelho exige uma abordagem humanista, que vise desenvolver e dignificar o 
policial. 0 policial deve ser cooptado para se tornar co-autor das mudan<;as, 
convencido de que a busca da excelencia do servi<;o passa pela preocupa<;ao 
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continua com a melhoria, num processo que tern como motor sua auto
estima.(CAMARGO, 1998, p. 3) 

As leis acabam sendo ficc;:oes juridicas, mais que novas leis o que e precise 

e cumpri-las. 

Se nao quisermos cumprir a Constituic;:ao Cidada de 1988, afinal ela tem 

defeitos, e recente, e outras desculpas, podemos entao cumprir a Constituic;:ao de 

1824, Art. 179, incises XIII e XIX: 

"A Lei sera igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensara em 
propon;:ao dos merecimentos de cada urn".[ ] 
"As Cadeas serao seguras, limpas e bern arejadas, havendo diversas casas para 
separac;;ao dos Reos, conforme suas circunstancias, e natureza dos seus crimes". 

0 tema nao se esgota, muito ainda e precise estudar e pesquisar sabre 

Diretos Humanos, mas a presente tese e um norte, uma 6tica, a das constituic;:oes 

brasileiras em prol de uma convivencia pacifica, um ideal de paz social que s6 pode 

ser alcanc;:ado com uma policia firme, atuante, mas respeitadora das leis, defensora 

das pessoas. Como proposta anexamos a Carta de Curitiba, documento elaborado 

em conjunto par ONGs, Policia Militar, Policia Civil, Movimento Negro do Parana e 

Secretarias Estadual e Nacional de Seguranc;:a Publica, no primeiro e ate hoje unico I 

SEMINARIO EM DEFESA DA VIDA CONTRA 0 RACISMO E A VIOLENCIA 

POLICIAL realizado em Curitiba de 11 a 13 de Maio de 2004 no quartel do Comando 

Geral da Policia Militar do Parana. 

6.1 PROPOSTA 

Ao inicio da pesquisa, os curriculos e materias destinados a formac;:ao dos 

policiais militares se mostrava insuficientes para a missao que lhes destina a 

sociedade, conforme a Constituic;:ao Federal, soberana e legitima. 

Ap6s conhecer o ordenamento nacional e internacional constatou-se que o 

sustentacula doutrinario e legal encontra-se adequado a formac;:ao de policiais 

militares que cumprirao o mister de sentinelas avanc;:adas da seguranc;:a publica, a 

"poesis", o arcabouc;:o tecnico e suficiente, principalmente com o Plano Nacional de 

Educac;:ao em Direitos Humanos, versao 2007, atualizado mas pouco divulgado, 

razao pela qual segue na integra em anexo a presente tese, e se coloca o extrato da 

parte dedicada as PMs a seguir: 
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Para esses(as) profissionais, a educayao em direitos humanos deve considerar os 
seguintes principios: 

a) respeito e obediemcia a lei e aos valores morais que a antecede m e 
fundamentam, promovendo a dignidade inerente a pessoa humana e respeitando OS 

direitos humanos; 
b) liberdade de exercicio de expressao e opiniao 
c) leitura critica dos conteudos e da pratica social e institucional dos 6rgaos do 
sistema de justiya e seguranya; 
d) reconhecimento de embates entre paradigmas, modelos de sociedade, 
necessidades individuais e coletivas e diferengas polfticas e ideol6gicas; 
e) vivencia de cooperayao e respeito as diferengas sociais e culturais, atendendo 
com dignidade a todos os segmentos sem privilegios; 
f) conhecimento acerca da protegao e dos mecanismos de defesa dos direitos 
humanos; 
g) relayao de correspondencia dos eixos etico, tecnico e legal no curriculo, coerente 
com os principios dos direitos humanos e do Estado Democratico de Direito; 
h) uso legal, legitimo, proporcional e progressive da forga, protegendo e respeitando 
todos(as) os(as) cidadaos(as); 
i) respeito no trato com as pessoas, movimentos e entidades sociais, defendendo e 
promovendo o direito de todos(as); 
j) consolidayao de valores baseados em uma etica solidaria e em principios dos 
direitos humanos, que contribuam para uma pratica emancipat6ria dos sujeitos que 
atuam nas areas de justiya e seguranya; 
k) explicitagao das contradiy6es e conflitos existentes nos discursos e praticas das 
categorias profissionais do sistema de seguranya e justiya; 
I) estimulo a configurayao de habilidades e atitudes coerentes com os principios dos 
direitos humanos; 
m) promogao da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas agoes de formayao 
e capacitagao dos profissionais da area (2006, p. 37 e 38) 

0 plano em anexo e fruto de quase 3 anos de discussao, desde o 

langamento do PNEDH em 2003, ja em 2004 comegaram os seminaries e plenarias 

para o seu aperfeigoamento. Com os recursos do Pronasci a sua implementagao na 

Polfcia Militar do Parana, transformar a poesis em praxis e a melhor proposta que se 

pode fazer. 
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ANEXOI-

CARTA DE CURITIBA 

1° SEMINARIO "EM DEFESA DAVIDA, CONTRA 0 RACISMO E A VIOLENCIA POLICIAL" 
N6s, cidadaos paranaenses, participantes do 1° Seminario "EM DEFESA DAVIDA, CONTRA 0 

RACISMO E A VIOLENCIA POLICIAL", realizado em Curitiba, no periodo de 11 a 13 de maio de 2004, par 
iniciativa do Forum das Entidades Negras do Parana, em parceria com a Secretaria de Estado de Seguranc;:a 
Publica pela Policia Militar e Policia Civil; Secretaria de Estado de Assuntos Estrategicos pela Assessoria 
para Assuntos de Racismo, Xenofobia e outras formas de Discriminac;:ao, com o apoio especial da SENASP
MJ, nos compromissamos em fortalecer as politicas de igualdade racial pelo respeito aos dispositivos 
constitucionais, as diretrizes do Plano Estadual de Seguranc;:a Publica referente as formas de inclusao social, 
destacadamente a comunidade negra paranaense em sua condic;:ao de usuario do servic;:o de Seguranc;:a 
Publica, tendo em vista a reduc;:ao das desigualdades sociais e o combate ao racismo: 

A Plenaria aprovou e indicou as seguintes ac;:6es: 
1) Agendar event as regionais que proporcionem conhecimento e debate sabre a realidade do racismo e 
violencia policial, como forma de sensibilizac;:ao. 

2) Superar a invisibilidade da comunidade negra pela inclusao do quesito cor nos diversos formularies e 
instrumentos de coleta e registro de dados e ocorrencias policiais. 
3) Ampliar o debate sabre igualdade de oportunidade pel a inclusao de outros movimentos sociais, etnicos 
e genera. 
4) lncluir, nos programas dos concursos de selec;:ao para ingresso, conhecimentos sabre direitos humanos. 
5) Elaborar padronizac;:ao de procedimentos que possibilitem identificar e punir as praticas racistas no 
cotidiano Policial. 
6) Articulac;:ao da tematica Rac;:a e Genera: par conhecimentos e debates sabre a questao de genera nos 
cursos de formac;:ao policial e buscando, tambem, influenciar os curriculos das escolas estaduais e 
municipais. 

7) Tecnicas de mediac;:ao intra-policial e tecnicas de mediac;:ao em relac;:ao a comunidade. 
8) Programas similares do PROERD para reforc;:o da auto-estima e cultura de paz nas escolas. 
9) Valorizac;:ao do ser humano policial, postura de respeito com todas as carreiras, do ingressante a mais 
alta hierarquia. 
10) Aprovar as iniciativas que visem humanizar os regulamentos internos da Policia Militar. 
11) Monitoramento e analise das ementas das disciplinas e de sua pratica, visando o aperfeic;:oamento 
constante. 
12) Acompanhamento psicol6gico ao Policial como meio de prevenc;:ao da violencia. 
13) Palestras peri6dicas sabre assuntos ligados a negros, homossexuais, processes religiosos, etc. 
14) Na disciplina de Direitos Humanos trabalhar com a metodologia de analise dos direitos, usando textos 
de diversos autores para garantir a representatividade dos docentes indicando a sua diversidade genera e de 
origem. 
15) Proposta de governo em relac;:ao aos investimentos na formac;:ao do Policial e no encaminhamento para 
intercambio nacional e internacional para troca de experiencias. 
As propostas serao enriquecidas e aperfeic;:oadas com as sugest6es resultantes dos pr6ximos eventos que, 
certamente, serao realizados, no Estado do Parana, a fim de garantir a todos paranaenses a ampliac;:ao de 
oportunidade de participac;:ao. 

Curitiba, 13 de maio de 2004. 
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Em 2006, foi conclufdo urn trabalho que precedeu este documento, sob a responsabilidade de uma 
equipe de professores e alunos de gradua<;:ao e p6s-gradua<;:ao, selecionada pelo Centro de Filosofia 
e Ciencias Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CFCH/UFRJ), institui<;:ao vencedora do 
processo licitat6rio simplificado lant;:ado pela SEDH/PR, em parceria com a UNESCO. A referida equipe 
teve as atribuit;:6es de sistematizar as contribuit;:6es recebidas dos encontros estaduais de educa<;:ao 
em direitos humanos; apresentar ao CNEDH as propostas consolidadas; coordenar os debates sobre 
as mesmas, em seminario organizado no Rio de Janeiro, e formular uma versao preliminar do PNEDH, 
apresentada ao Comite Nacional de Educac;ao em Direitos Humanos. Coube ao Comite Nacional, a 
analise e a revisao da versao que foi distribufda para OS participantes do Congresso lnteramericano de 
Educa<;:ao em Direitos Humanos, realizado no mes de setembro em Brasilia. A partir daf, o documento 
foi submetido a consulta publica via internet e posteriormente revisado e aprovado pelo CNEDH, o 
qual se responsabilizou por sua versao definitiva. 

Como resultado dessa participa<;:ao, a atual versao do PNEDH se destaca como polftica publica 
em dais sentidos principais: primeiro, consolidando uma proposta de um projeto de sociedade ba
seada nos prindpios da democracia, cidadania e justic;a social; segundo, reforc;ando um instrumento 
de construc;ao de uma cultura de direitos humanos, entendida como urn processo a ser apreendido e 
vivenciado na perspectiva da cidadania ativa. 

0 pafs chega, assim, a urn novo patamar que se traduz no compromisso oficial com a continuida
de da implementa<;:ao do- PNEDH nos pr6ximos anos, como polftica publica capaz de consolidar uma 
cultura de direitos humanos, a ser materializada pelo governo em con junto com a sociedade, de forma 
a contribuir para o aperfei<;:oamento do Estado Democratico de Direito. 

A estrutura do documento atual estabelece concepc;oes, prindpios, objetivos, diretrizes e li
nhas de a<;:ao, contemplando cinco grandes eixos de atuac;ao: Educac;ao Basica; Educa<;:ao Superior; 
Educa<;:ao Nao-Formal; Educa<;:ao dos Profissionais dos Sistemas de Justi<;:a e Seguran<;:a Publica e 
Educa<;:ao e Mfdia. 

Paulo Vannuchi 
Secretario Especial dos 

Direitos Humanos 

Brasilia, 10 de dezembro de 2006 

Fernando Haddad 
Ministro da Educat;:ao 

Marcio Thomaz Bastos 
Ministro da Justi<;:a 
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A resenta~ao 

0 Plano Nacional de Educa~ao em Direitos Humanos (PNEDH) e fruto do compromisso do Estado 
com a concretiza~ao dos direitos humanos e de uma constru~ao hist6rica da sociedade civil organizada. 
Ao mesmo tempo em que a profunda questoes do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH 
incorpora aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 
e signata rio, agregando demandas anti gas e contemporaneas de nossa sociedade pel a efetiva~ao da 
democracia, do desenvolvimento, da justi~a social e pela constru~ao de uma cultura de paz. 

Assim, como todas as a~oes na area de direitos humanos, o PNEDH resulta de uma articula~ao insti
tucional envolvendo os tres poderes da Republica, especialmente o Poder Executive (governos federal, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal), organismos internacionais, institui~oes de educa~ao superior 
e a sociedade civil organizada. A Secreta ria Especial dos Direitos Humanos da Presidencia da Republica 
(SEDH) e o Ministerio da Educa~ao (MEC), em parceria com o Ministerio da Justi~a (MJ) e Secretarias 
Especiais, alem de executar programas e projetos de educa~ao em direitos humanos, sao responsaveis 
pela coordena~ao e avalia~ao das a~oes desenvolvidas por 6rgaos e entidades publicas e privadas. 

0 Estado brasileiro tem como princfpio a afirma~ao dos direitos humanos como universais, indi
visfveis e interdependentes e, para sua efetiva~ao, todas as polfticas publicas devem considera-los na 
perspectiva da constru~ao de uma sociedade baseada na promo~ao da igualdade de oportunidades 
e da equidade, no respeito a diversidade e na consolida~ao de uma cultura democratica e cidada. 

Nessa dire~ao, o governo brasileiro tem o compromisso maior de promover uma educa~ao de 
qualidade para todos, entendida como direito humano essencial. Assim, a universaliza~ao do ensino 
fundamental, a amplia~ao da educa~ao infantil, do ensino medio, da educa~ao superior e a melhoria 
da qualidade em todos esses nfveis e nas diversas modalidades de en sino sao tarefas prioritarias. 

Alem disso, e dever dos governos democraticos garantir a educa~ao de pessoas com necessida
des especiais, a profissionaliza~ao de jovens e adultos, a erradica~ao do analfabetismo e a valoriza~ao 
dos(as) educadores(as) da educa~ao, da qualidade da forma~ao inicial e continuada, tendo como eixos 
estruturantes o conhecimento e a consolida~ao dos direitos humanos. 

Cabe destacar a importante participa~ao da sociedade civil organizada, co-autora e parceira na 
realiza~ao dos objetivos do PNEDH. De fato, a efetiva~ao dos compromissos nele contidos somente sera 
possfvel com ampla uniao de esfor~os em prol da realiza~ao dessa polftica, a qual deve se configurar 
como polftica de Estado. 

0 processo de elabora~ao do PNEDH teve infcio em 2003, com a cria~ao do Comite Nacional de 
Educa~ao em Direitos Humanos (CNEDH), por meio da Portaria no 98/2003 da SEDH/PR, formado por 
especialistas, representantes da sociedade civil, institui~oes publicas e privadas e organismos interna
cionais. Fruto de um trabalho concentrado do CNEDH, a primeira versao do PNEDH foi lan~ada pelo 
MEC e a SEDH em dezembro daquele ano, para orientar a implementa~ao de polfticas, programas e 
a~oes comprometidas com a cultura de respeito e promo~ao dos direitos humanos1

• 

Ao Iongo do anode 2004, o PNEDH foi divulgado e debatido em encontros, seminaries e f6runs 
em ambito internacional, nacional, regional e estadual. Em 2005, foram realizados encontros estaduais 
como objetivo de difundir o PNEDH, que resultaram em contribui~oes de representantes da sociedade 
civil e do governo para aperfei~oar e ampliar o documento. Mais de 5.000 pessoas, de 26 unidades 
federadas, participaram desse processo de consulta que, alem de incorporar propostas para a nova 
versao do PNEDH, resultou na cria~ao de Comites Estaduais de Educa~ao em Direitos Humanos e na 
multiplica~ao de iniciativas e parcerias nessa area. 
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INTR DU~ 
A Declara~ao Universal dos Direitos Humanos da Organiza~ao das Na~oes Unidas (ONU), de 1948, 

desencadeou urn processo de mudan~a no comportamento social e a produ~ao de instrumentos e 
mecanismos internacionais de direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurfdico dos 
pafses signatarios2

• Esse processo resultou na base dos atuais sistemas global e regionais de prote~ao 
dos direitos humanos. 

Em contraposi~ao, o quadro contemporaneo apresenta uma serie de aspectos inquietantes no que 
se refere as viola~oes de direitos humanos, tanto no campo dos direitos civis e politicos, quanto na esfera 
dos direitos econ6micos, sociais/ culturais e ambientais. Alem do recrudescimento da violencia, tem-se 
observado o agravamento na degrada~ao da biosfera, a generaliza~ao dos conflitos, o crescimento da 
intolerancia etnico-raciat religiosa, culturat geracional/ territoriat ffsico-individual, de genero, de orien
ta~ao sexual, de nacionalidade, de op~ao polftica, dentre outras, mesmo em sociedades consideradas 
historicamente mais tolerantes, como revelam as barreiras e discrimina~oes a imigrantes, refugiados e 
asilados em todo o mundo. Ha, portanto, urn clare descompasso entre os indiscutfveis avan~os no plano 
jurfdico-institucional e a realidade concreta da efetiva~ao dos direitos. 

0 processo de globaliza~ao, entendido como novo e complexo memento das rela~oes entre na~oes 
e povos, tern resultado na concentra~ao da riqueza, beneficiando apenas urn ter~o da humanidade, 
em prejufzo, especial mente, dos habitantes dos pafses do Sui, onde se aprofundam a desigualdade e 
a exclusao social, o que compromete a justi~a distributiva e a paz3

• 

Paradoxalmente, abriram-se novas oportunidades para o reconhecimento dos direitos humanos 
pelos diversos atores politicos. Esse processo inclui os Estados Nacionais, nas suas varias instancias 
governamentais, as organiza~oes internacionais e as agencias transnacionais privadas. 

Esse tra~o conjuntural resulta da conjuga~ao de uma serie de fatores, entre os quais cabe destacar: 
a) o incremento da sensibilidade e da consciencia sobre os assuntos globais por parte de cidadaos(as) 
comuns; b) a institucionaliza~ao de urn padrao mfnimo de comportamento nacional e internacional 
dos Estados, com mecanismos de monitoramento, pressao e san~ao; c) a ado~ao do princfpio de 
empoderamento em beneffcio de categorias historicamente vulneraveis (mulheres, negros(as), povos 
indfgenas, idosos(as), pessoas com deficiencia, grupos raciais e etnicos, gays, lesbicas, bissexuais, travestis 
e transexuais, entre outros); d) a reorganiza~ao da sociedade civil transnacional, a partir da qual redes 
de ativistas lan~am a~oes coletivas de defesa dos direitos humanos (campanhas, informa~oes, alian~as, 
pressoes etc.), visando acionar Estados, organiza~oes internacionais, corpora~oes econ6micas globais 
e diferentes grupos responsaveis pel as viola~oes de direitos. 

Enquanto esse contexte e marcado pelo colapso das experiencias do socialismo real, pelo 
tim da Guerra Fria e pela ofensiva do processo da ret6rica da globaliza<;ao, os direitos humanos 
e a educa~ao em direitos humanos consagraram-se como tema global, refor~ado a partir da 
Conferencia Mundial de Viena 4

• 

Em tempos diffceis e conturbados por inumeros conflitos/ nada mais urgente e necessaria que 
educar em direitos humanos, tafera indispensavel para a defesa, o respeito, a promo~ao e a valoriza~ao 
desses direitos. 

Esse e urn desafio central da humanidade, que tern importancia redobrada em pafses da 
America Latina, caracterizados historicamente pelas viola~oes dos direitos humanos, expressas 
pela precariedade e fragilidade do Estado de Direito e por graves e sistematicas viola~oes dos 
direitos basicos de seguran~a, sobrevivencia, identidade cultural e bem-estar mfnimo de grandes 
contingentes populacionais. 
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No Brasil, como na maioria dos paises latino-americanos, a tematica dos direitos humanos 
adquiriu elevada significa~ao hist6rica, como resposta a extensao das formas de violencia social e 
politica vivenciadas nas decadas de 1960 e 1970. No entanto, persiste no contexto de redemocrati
za~ao a grave heran~a das viola~oes rotineiras nas questoes sociais, impondo-se, como imperativo, 
romper com a cultura oligarquica que preserva os padroes de reprodu~ao da desigualdade e da 
violencia institucionalizada. 

0 debate sabre os direitos humanos e a forma~ao para a cidadania vem alcan~ando mais espa~o 
e relevancia no Brasil, a partir dos anos 1980 e 1990, por meio de proposi~oes da sociedade civil 
organizada e de a~oes governamentais no campo das politicas publicas, visando ao fortalecimento 
da democracia5

• 

Esse movimento teve como marco expressivo a Constitui~ao Federal de 1988, que formalmente 
consagrou o Estado Democratico de Direito e reconheceu, entre seus fundamentos, a dignidade da 
pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania (civis, politicos, econ6micos, sociais, culturais e 
ambientais)6.0 Brasil passou a ratificar os mais importantes tratados internacionais (globais e regionais) 
de prote~ao dos direitos humanos, alem de reconhecer a jurisdi~ao da Corte lnteramericana de Direitos 
Humanos e do Estatuto do Tribunal Penallnternacional. 

Novos mecanismos surgiram no cenario nacional como resultante da mobiliza~ao da sociedade 
civil, impulsionando agendas, programas e projetos que buscam materializar a defesa e a promo
~ao dos direitos humanos, conformando, desse modo, um sistema nacional de direitos humanos7• 

As institui~oes de Estado tem incorporado esse avan~o ao criar e fortalecer 6rgaos especificos em 
todos os poderes8• 

0 Estado brasileiro consolidou espa~os de participa~ao da sociedade civil organizada na formula~ao 
de propostas e diretrizes de politicas publicas, por meio de inumeras conferencias tematicas. Um aspecto 
relevante foi a institucionaliza~ao de mecanismos de controle social da politica publica, pel a implemen
ta~ao de diversos conselhos e outras instancias. 

Entretanto, apesar desses avan~os no plano normativo, o contexto nacional tem-se caracterizado 
por desigualdades e pela exclusao econ6mica, social, etnico-raciat cultural e ambiental, decorrente 
de um modelo de Estado em que muitas politicas publicas deixam em segundo plano os direitos 
econ6micos, sociais, culturais e ambientais. 

Ainda ha muito para ser conquistado em termos de respeito a dignidade da pessoa humana, sem 
distin~ao de ra~a, nacionalidade, etnia, genera, classe sociat regiao, cultura, religiao, orienta~ao sexual, 
identidade de genero, gera~ao e deficiencia. Da mesma forma, ha muito a ser feito para efetivar o direito 
a qualidade de vida, a saude, a educa~ao, a moradia, ao lazer, ao meio ambiente saudavel, ao sanea
mento basico, a seguran~a publica, ao trabalho e as diversidades cultural e religiosa, entre outras. 

Uma concep~ao contemporanea de direitos humanos incorpora os conceitos de cidadania 
democratica, cidadania ativa e cidadania planetaria, por sua vez inspiradas em valores humanistas 
e embasadas nos principios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade, afirmando 
sua universalidade, indivisibilidade e interdependencia. 

0 processo de constru~ao da concep~ao de uma cidadania planetaria e do exercicio da cidadania 
ativa requer, necessariamente, a forma~ao de cidadaos(as) conscientes de seus direitos e deveres, 
protagonistas da materialidade das normas e pactos que os(as) protegem, reconhecendo o principia 
normativo da dignidade humana, englobando a solidariedade internacional e o compromisso com 
outros povos e na~oes. Alem disso, propoe a forma<;:ao de cada cidadao(a) como sujeito de direitos, 
capaz de exercitar o controle democratico das a<;:oes do Estado. 
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A democracia, entendida como regime alicen;:ado na soberania popular, na justi<;:a social e no 
respeito integral aos direitos humanos, e fundamental para o reconhecimento, a amplia<;:ao e 
a concretiza<;:ao dos direitos. Para o exerdcio da cidadania democratica, a educa<;:ao, como direito de 
todos e dever do Estado e da familia, requer a forma<;:ao dos(as) cidadaos(as). 

A Constitui<;:ao Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao Nacional - LDB (Lei 
Federal no 9.394/1996) afirmam o exercfcio da cidadania como uma das finalidades da educa<;:ao, 
ao estabelecer uma pratica educativa "inspirada nos princfpios de liberdade e nos ideais de soli
dariedade humana, com a finalidade do plene desenvolvimento do educando, seu prepare para o 
exercfcio da cidadania e sua qualifica<;:ao para o trabalho"9

• 

0 Plano Nacional de Educa<;:ao em Direitos Humanos (PNEDH), lan<;:ado em 2003, esta apoiado 
em documentos internacionais e nacionais, demarcando a inser<;:ao do Estado brasileiro na hist6ria da 
afirma<;:ao dos direitos humanos e na Decada da Educa<;:ao em Direitos Humanos, prevista no Programa 
Mundial de Educa<;:ao em Direitos Humanos (PM ED H) e seu Plano de A<;:ao10

• Sao objetivos balizadores 
do PMEDH conforme estabelecido no artigo 2°: a) fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberda
des fundamentais; b) promover o plene desenvolvimento da personalidade e dignidade humana; c) 
fomentar o entendimento, a tolerfmcia, a igualdade de genera e a amizade entre as na<;:6es, os povos 
indfgenas e grupos raciais, nacionais, etnicos, religiosos e lingufsticos; d) estimular a participa<;:ao efetiva 
das pessoas em uma sociedade livre e democratica governada pelo Estado de Direito; e) construir, 
promover e manter a paz. 

Assim, a mobiliza<;:ao global para a educa<;:ao em direitos humanos esta imbricada no conceito de edu
ca<;:ao para uma cultura democratica, na compreensao dos contextos nacional e internacional, nos val ores 
da tolerancia, da solidariedade, da justi<;:a social e na sustentabilidade, na inclusao e na pluralidade. 

A elabora<;:ao e implementa<;:ao de pianos e programas nacionais e a cria<;:ao de comites estaduais 
de educa<;:ao em direitos humanos se constituem, portanto, em uma a<;:ao global e estrategica do 
governo brasileiro para efetivar a Decada da Educa<;:ao em Direitos Humanos 1995-2004. Da mesma 
forma, no ambito regional do MERCOSUL, Pafses Associados e Chancelarias, foi criado um Grupe de 
Trabalho para implementar a<;:oes de direitos humanos na esfera da educa<;:ao e da cultura11

• Os Pianos 
Nacionais e os Comites Estaduais de Educa<;:ao em Direitos Humanos sao dois importantes mecanismos 
apontados para o processo de implementa<;:ao e monitoramento, de modo a efetivar a centralidade 
da educa<;:ao em direitos humanos enquanto polftica publica. 

A educa<;:ao em direitos humanos e compreendida como um processo sistematico e multidimen
sional que orienta a forma<;:ao do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensoes: 

a) apreensao de conhecimentos historicamente construfdos sobre direitos humanos e a sua rela<;:ao 
com os contextos internacional, nacional e local; 

b) afirma<;:ao de valores, atitudes e praticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos 
em todos os espa<;:os da sociedade; 

c) forma<;:ao de uma consciencia cidada capaz de se fazer presente em nfveis cognitive, social, 
etico e politico; 

d) desenvolvimento de processes metodol6gicos participativos e de constru<;:ao coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didaticos contextualizados; 

e) fortalecimento de praticas individuais e sociais que gerem a<;:oes e instrumentos em favor da 
promo<;:ao, da prote<;:ao e da defesa dos direitos humanos, bem como da repara<;:ao das viola<;:oes. 

Sendo a educa<;:ao um meio privilegiado na promo<;:ao dos direitos humanos, cabe priorizar a for
ma<;:ao de agentes publicos e sociais para atuar no campo formal e nao-formal, abrangendo os sistemas 
de educa<;:ao, saude, comunica<;:ao e informa<;:ao, justi<;:a e seguran<;:a, mfdia, entre outros. 
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Desse modo, a educa~ao e compreendida como um direito em si mesmo e um meio indispensavel 

para o acesso a outros direitos. A educac;:ao ganha, portanto, mais importimcia quando direcionada 
ao pleno desenvolvimento humano e as suas potencialidades, valorizando o respeito aos 
grupos socialmente exclufdos. Essa concep<;ao de educac;:ao busca efetivar a cidadania plena para a 
construc;:ao de conhecimentos, o desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos, alem da 
defesa socioambientaP2 e da justic;:a social. 

Nos termos ja firmados no Programa Mundial de Educac;:ao em Direitos Humanos13, a educac;:ao 
contribui tambem para: 

a) criar uma cultura universal dos direitos humanos; 

b) exercitar o respeito, a tolerancia, a promoc;:ao e a valorizac;:ao das diversidades (etnico-racial, 
religiosa, cultural, geracional, territorial, ffsico-individual, de genero, de orientac;:ao sexual, de naciona
lidade, de opc;:ao polftica, dentre outras) e a solidariedade entre povos e nac;:oes; 

c) assegurar a todas as pessoas o acesso a participac;:ao efetiva em uma sociedade livre. 

A educac;:ao em direitos humanos, ao Iongo de todo o processo de redemocratizac;:ao e de fortale
cimento do regime democratico, tem buscado contribuir para dar sustentac;:ao as ac;:oes de promoc;:ao, 
protec;:ao e defesa dos direitos humanos, e de reparac;:ao das violac;:oes. A consciencia sobre os direitos 
individuais, coletivos e difusos tem sido possfvel devido ao conjunto de ac;:oes de educac;:ao desenvol
vidas, nessa perspectiva, pelos atores sociais e pelos(as) agentes institucionais que incorporaram a 
promoc;:ao dos direitos humanos como princfpio e diretriz. 

A implementac;:ao do Plano Nacional de Educac;:ao em Direitos Humanos visa, sobretudo, difundir a 
cultura de direitos humanos no pais. Essa ac;:ao preve a disseminac;:ao de val ores solidarios, cooperatives 
e de justic;:a social, uma vez que o processo de democratizac;:ao requer o fortalecimento da sociedade 
civil, a fim de que seja capaz de identificar anseios e demandas, transformando-as em conquistas que 
s6 serao efetivadas, de fato, na medida em que forem incorporadas pelo Estado brasileiro como polf
ticas publicas universais. 

Objetivos gerais 
Sao objetivos gerais do PNEDH: 

a) destacar o papel estrategico da educa~ao em direitos humanos para o fortalecimento do Estado 
Democratico de Direito; 

b) enfatizar o papel dos direitos humanos na construc;:ao de uma sociedade justa, equitativa 
e democratica; 

c) encorajar o desenvolvimento de ac;:oes de educac;:ao em direitos humanos pelo poder publico 
e a sociedade civil por meio de ac;:oes con juntas; 

d) contribuir para a efetivac;:ao dos compromissos internacionais e nacionais com a educa~ao em 
direitos humanos; 

e) estimular a cooperac;:ao nacional e internacional na implementa~ao de ac;:oes de educac;:ao em 
direitos humanos; 

f) proper a transversalidade da educac;:ao em direitos humanos nas politicas publicas, estimulando 
o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ac;:oes previstas no PNEDH nos mais diversos 
setores (educac;:ao, saude, comunica~ao, cultura, seguranc;:a e justic;:a, esporte e lazer, dentre outros); 

g) avanc;:ar nas ac;:oes e propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) no que se 
refere as questoes da educac;:ao em direitos humanos; 
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h) orientar polfticas educacionais direcionadas para a constituic;:ao de uma cultura de direitos 
humanos; 

i) estabelecer objetivos, diretrizes e lin has de ac;:oes para a elaborac;:ao de programas e projetos 
na area da educac;:ao em direitos humanos; 

j) estimular a reflexao, o estudo e a pesquisa voltados para a educac;:ao em direitos humanos; 

k) incentivar a criac;:ao e o fortalecimento de instituic;:oes e organizac;:oes nacionais, estaduais e 
municipais na perspectiva da educac;:ao em direitos humanos; 

I) balizar a elaborac;:ao, implementac;:ao, monitoramento, avaliac;:ao e atualizac;:ao dos Pianos de 
Educac;:ao em Direitos Humanos dos estados e municfpios; 

m) incentivar form as de acesso as ac;:oes de educac;:ao em direitos humanos a pessoas com deficiencia. 

Lin has gerais de ac;ao 

Desenvolvimento normativo e institucional 

a) Consolidar o aperfeic;:oamento da legislac;:ao aplicavel a educac;:ao em direitos humanos; 

b) proper diretrizes normativas para a educac;:ao em direitos humanos; 

c) apresentar aos 6rgaos de fomento a pesquisa e p6s-graduac;:ao proposta de reconhecimento 
dos direitos humanos como area de conhecimento interdisciplinar, tendo, entre outras, a educac;:ao 
em direitos humanos como sub-area; 

d) proper a criac;:ao de unidades especfficas e programas interinstitucionais para coordenar e 
desenvolver ac;:oes de educac;:ao em direitos humanos nos diversos 6rgaos da administrac;:ao publica; 

e) institucionalizar a categoria educac;:ao em direitos humanos no Premia Direitos Humanos do 
governo federal; 

f) sugerir a inclusao da tematica dos direitos humanos nos concursos para todos os cargos publicos 
em ambito federal, distrital, estadual e municipal; 

g) incluir a tematica da educac;:ao em direitos humanos nas conferencias nacionais, estaduais e 
municipais de direitos humanos e das demais polfticas publicas; 

h) fortalecer o Comite Nacional de Educac;:ao em Direitos Humanos; 

i) proper e/ou apoiar a criac;:ao e a estruturac;:ao dos Comites Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal de Educac;:ao em Direitos Humanos. 

Produc;ao de informac;ao e conhecimento 

a) Promover a produc;:ao e disseminac;:ao de dados e informac;:oes sabre educac;:ao em direitos 
humanos por diversos meios, de modo a sensibilizar a sociedade e garantir acessibilidade as pessoas 
com deficiencias14

; 

b) publicizar os mecanismos de protec;:ao nacionais e internacionais; 

c) estimular a realizac;:ao de estudos e pesquisas para subsidiar a educac;:ao em direitos humanos; 

d) incentivar a sistematizac;:ao e divulgac;:ao de praticas de educac;:ao em direitos humanos. 

···············!··········· -

I 
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Realizac;ao de parcerias e intercambios internacionais 

a) lncentivar a realizac;:ao de eventos e debates sobre educac;:ao em direitos humanos; 

b) apoiar e fortalecer ac;:6es internacionais de cooperac;:ao em educac;:ao em direitos humanos; 

c) promover e fortalecer a cooperac;:ao e o intercambio internacional de experiencias sobre a 
elaborac;:ao, implementac;:ao e implantac;:ao de Pianos Nacionais de Educac;:ao em Direitos Humanos, 
especialmente em ambito regional; 

d) apoiar e fortalecer o Grupo de Trabalho em Educac;:ao e Cultura em Direitos Humanos criado pela 
V Reuniao de Altas Autoridades Competentes em Direitos Humanos e Chancelarias do MERCOSUL; 

e) promover o intercambio entre redes nacionais e internacionais de direitos humanos e educa
c;:ao, a exemplo do Forum lnternacional de Educac;:ao em Direitos Humanos, do Forum Educacional do 
MERCOSUL, da Rede Latina-Americana de Educac;:ao em Direitos Humanos, dos Comites Nacional e 
Estaduais de Educac;:ao em Direitos Humanos, entre outras. 

Produc;ao e divulgac;ao de materia is 

a) Fomentar a produc;:ao de publicac;:6es sobre educac;:ao em direitos humanos, subsidiando as 
areas do PNEDH; 

b) promover e apoiar a produc;:ao de recursos pedagogicos especializados e a aquisic;:ao de ma
teriais e equipamentos para a educac;:ao em direitos humanos, em todos os nfveis e modalidades da 
educac;:ao, acessfveis para pessoas com deficiencia; 

c) incluir a educac;:ao em direitos humanos no Programa Nacional do Livro Didatico e outros pro
gramas de livro e leitura; 

d) disponibilizar materiais de educac;:ao em direitos humanos em condic;:6es de acessibilidade e 
formatos adequados para as pessoas com deficiencia, bem como promover o uso da Lingua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) em eventos ou divulgac;:ao em mfdia. 

Formac;ao e capacitac;ao de profissionais 

a) Promover a formac;:ao inicial e continuada dos profissionais, especial mente aqueles da area de 
educac;:ao e de educadores(as) sociais em direitos humanos, contemplando as areas do PNEDH; 

b) oportunizar ac;:oes de ensino, pesquisa e extensao com foco na educac;:ao em direitos humanos, 
na formac;:ao inicial dos profissionais de educac;:ao e de outras areas; 

c) estabelecer diretrizes curriculares para a formac;:ao inicial e continuada de profissionais em 
educac;:ao em direitos humanos, nos varios nfveis e modalidades de ensino; 

d) incentivar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na educac;:ao em direitos humanos; 

e) inserir o tema dos direitos humanos como conteudo curricular na formac;:ao de a gentes sociais 
publicos e privados. 

Gestao de programas e projetos 

a) Sugerir a criac;:ao de programas e projetos de educac;:ao em direitos humanos em parceria com 
diferentes orgaos do Executivo, Legislativo e Judiciario, de modo a fortalecer o processo de implemen
tac;:ao dos eixos tematicos do PNEDH; 
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b) prever a inclusao, no or<;:amento da Uniao, do Distrito Federal, dos estados e municipios, de 
dotar;:ao orr;:amentaria e financeira especifica para a implementar;:ao das ar;:oes de educar;:ao em direitos 
humanos previstas no PNEDH; 

c) captar recursos financeiros junto ao setor privado e agendas de fomento, com vistas a imple
mentar;:ao do PNEDH. 

Avaliac;ao e monitoramento 

a) Definir estrategias e mecanismos de avaliar;:ao e monitoramento da execur;:ao ffsica e financeira 
dos programas, projetos e ar;:oes do PNEDH; 

b) acompanhar, monitorar e avaliar os programas, projetos e ar;:oes de educar;:ao em direitos hu
manos, incluindo a execur;:ao orr;:amentaria dos mesmos; 

c) elaborar anualmente o relat6rio de implementar;:ao do PNEDH. 



I. EDUCA~A ASICA 

Concep~ao e princlpios 
A educa~ao em direitos humanos vai alem de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o desen

volvimento social e emocional de quem se envolve no processo ensino- aprendizagem (Programa 
Mundial de Educa~ao em Direitos Humanos- PMEDH/2005). A educa~ao, nesse entendimento, deve 
ocorrer na comunidade escolar em intera~ao com a comunidade local. 

Assim, a educa~ao em direitos humanos deve abarcar quest6es concernentes aos campos da 
educa~ao formal, a escola, aos procedimentos pedag6gicos, as agendas e instrumentos que possibi
litem uma a~ao pedag6gica conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valoriza~ao da 
diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de forma~ao da cidadania ativa. 

A universaliza~ao da educa~ao basica, com indicadores precisos de qualidade e de eql.iidade, e 
condi~ao essencial para a dissemina~ao do conhecimento social mente produzido e acumulado e para 
a democratiza~ao da sociedade. 

Nao e apenas na escola que se produz e reproduz o conhecimento, mas e nela que esse saber 
aparece sistematizado e codificado. Ela e um espa~o social privilegiado onde se definem a a~ao ins
titucional pedag6gica e a pratica e vivencia dos direitos humanos. Nas sociedades contemporaneas, 
a escola e local de estrutura~ao de concep~6es de mundo e de consciencia social, de circula~ao e de 
consolida~ao de val ores, de promo~ao da diversidade cultural, da forma~ao para a cidadania, de cons
titui~ao de sujeitos sociais e de desenvolvimento de praticas pedag6gicas. 

0 processo formativo pressup6e o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condi~6es 
basi cas da liberdade para o exercfcio da critica, da criatividade, do debate de ideias e para o reconhe
cimento, respeito, promo~ao e valoriza~ao da diversidade. 

Para que esse processo ocorra e a escola possa contribuir para a educa~ao em direitos humanos, e 
importante garantir dignidade, igualdade de oportunidades, exercfcio da participa~ao e da autonomia 
aos membros da comunidade escolar. 

Democratizar as condi~6es de aces so, permanencia e conclusao de todos(as) na educa~ao infantil, 
ensino fundamental e media, e fomentar a consciencia social critica devem ser princfpios norteadores 
da Educa~ao Basica. E necessaria concentrar esfor~os, desde a infancia, na forma~ao de cidadaos(as), 
com aten~ao especial as pessoas e segmentos sociais historicamente exclufdos e discriminados. 

A educa~ao em direitos humanos deve ser promovida em tres dimens6es: a) conhecimentos e 
habilidades: compreender os direitos humanos e os mecanismos existentes para a sua prote~ao, assim 
como incentivar o exercfcio de habilidades na vida cotidiana; b) val ores, atitudes e comportamentos: de
senvolver valores e fortalecer atitudes e comportamentos que respeitem os direitos humanos; c) a~6es: 

desencadear atividades para a promo~ao, defesa e repara~ao das viola~6es aos direitos humanos. 

Sao princfpios norteadores da educa~ao em direitos humanos na educa~ao basica: 

a) a educa~ao deve ter a fun~ao de desenvolver uma cultura de direitos humanos em todos os 
espa~os sociais; 

b) a escola, como espa~o privilegiado para a constru~ao e consolida~ao da cultura de direitos 
humanos, deve assegurar que os objetivos e as praticas a serem adotados sejam coerentes com os 
valores e princfpios da educa~ao em direitos humanos; 
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c) a educa<;:ao em direitos humanos, por seu carater coletivo, democratico e participativo, deve 
ocorrer em espa<;:os marcados pelo entendimento mutuo, respeito e responsabilidade; 

d) a educa<;:ao em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade cultural e ambiental, garan
tindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanencia e conclusao, a eqi..iidade (etnico-racial, religiosa, 
cultural, territorial, ffsico-individual, geracional, de genero, de orienta<;:ao sexual, de op<;:ao polftica, 
de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da educa<;:ao; 

e) a educa<;:ao em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais da educa<;:ao basica e 
perm ear o currfculo, a forma<;:ao inicial e continuada dos profissionais da educa<;:ao, o projeto politico
pedag6gico da escola, os materia is didatico-pedag6gicos, o modelo de gestao e a avalia<;:ao; 

f) a pratica escolar deve ser orientada para a educa<;:ao em direitos humanos, assegurando o seu 
carater transversal e a rela<;:ao dial6gica entre os diversos atores sociais. 

Ac;oes programaticas 
1. Propor a inser<;:ao da educa<;:ao em direitos humanos nas diretrizes curriculares da educa<;:ao 

basica; 

2. integrar os objetivos da educa<;:ao em direitos humanos aos conteudos, recursos, metodologias 
e formas de avalia<;:ao dos sistemas de ensino; 

3. estimular junto aos profissionais da educa<;:ao basica, suas entidades declasse e associa<;:6es, a 
reflexao te6rico-metodol6gica acerca da educa<;:ao em direitos humanos; 

4. desenvolver uma pedagogia participativa que inclua conhecimentos, analises criticas e habili
dades para promover os direitos humanos; 

5. incentivar a utiliza<;:ao de mecanismos que assegurem o respeito aos direitos humanos e sua 
pratica nos sistemas de ensino; 

6. construir parcerias com os diversos membros da comunidade escolar na implementa<;:ao da 
educa<;:ao em direitos humanos; 

7. tornar a educa<;:ao em direitos humanos um elemento relevante para a vida dos(as) alunos(as) 
e dos(as) trabalhadores(as) da educa<;:ao, envolvendo-os(as) em um dialogo sobre maneiras de aplicar 
os direitos humanos em sua pratica cotidiana; 

8. promover a inser<;:ao da educa<;:ao em direitos humanos nos processes de forma<;:ao inicial e 
continuada dos(as) trabalhadores(as) em educa<;:ao, nas redes de ensino e nas unidades de interna<;:ao 
e atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, incluindo, dentre 
outros(as), docentes, nao-docentes, gestores (as) e leigos(as); 

9. fomentar a inclusao, no curricula escolar, das tematicas relativas a genero, identidade de ge
nera, ra<;:a e etnia, religiao, orienta<;:ao sexual, pessoas com deficiencias, entre outros, bem como to
das as formas de discrimina<;:ao e viola<;:6es de direitos, assegurando a forma<;:ao continuada dos(as) 
trabalhadores(as) da educa<;:ao para lidar criticamente com esses temas; 

10. apoiar a implementa<;:ao de projetos culturais e educativos de enfrentamento a todas as form as 
de discrimina<;:ao e viola<;:6es de direitos no ambiente escolar; 

11. favorecer a inclusao da educa<;:ao em direitos humanos nos projetos politico- pedag6gicos das 
escolas, adotando as praticas pedag6gicas democraticas presentes no cotidiano; 

12. apoiar a implementa<;:ao de experiencias de intera<;:ao da escola com a comunidade, que con
tribuam para a forma<;:ao da cidadania em uma perspectiva crftica dos direitos humanos; 
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13. incentivar a elaborac;:ao de programas e projetos pedag6gicos, em articulac;:ao com a rede de 
assistencia e protec;:ao social, tendo em vista prevenir e enfrentar as diversas formas de violencia; 

14. apoiar express6es culturais cidadas presentes nas artes enos esportes, originadas nas diversas 
formac;:oes etnicas de nossa sociedade; 

15. favorecer a valorizac;:ao das express6es culturais regionais e locais pelos projetos polftico-pe
dag6gicos das escolas; 

16. dar apoio ao desenvolvimento de polfticas publicas destinadas a promover e garantir a educac;:ao 
em direitos humanos as comunidades quilombolas e aos povos indfgenas, bem como as populac;:oes das 
areas rurais e ribeirinhas, assegurando condi<;:6es de ensino e aprendizagem adequadas e especfficas 
aos educadores e educandos; 

17. incentivar a organizac;:ao estudantil por meio de gremios, associa<;:6es, observat6rios, grupos de 
trabalhos entre outros, como forma de aprendizagem dos princfpios dos direitos humanos, da etica, 
da convivencia e da participac;:ao democratica na escola e na sociedade; 

18. estimular o fortalecimento dos Conselhos Escolares como potenciais agentes promotores da 
educac;:ao em direitos humanos no ambito da escola; 

19. apoiar a elaborac;:ao de programas e projetos de educa<;:ao em direitos humanos nas unidades 
de atendimento e internac;:ao de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, para estes e 
suas familias; 

20. promover e garantir a elaborac;:ao e a implementac;:ao de programas educativos que assegurem, 
no sistema penitenciario, processos de forma<;:ao na perspectiva critica dos direitos humanos, com a 
inclusao de atividades profissionalizantes, artisticas, esportivas e de lazer para a populac;:ao prisional; 

21. dar apoio tecnico e financeiro as experiencias de formac;:ao de estudantes como agentes pro
motores de direitos humanos em uma perspectiva critica; 

22. fomentar a cria<;:ao de uma area especifica de direitos humanos, com funcionamento integrado, 
nas bibliotecas publicas; 

23. propor a edic;:ao de textos de referenda e bibliografia com entad a, revistas, gibis, filmes e outros 
materiais multimfdia em educa<;:ao em direitos humanos; 

24. incentivar estudos e pesquisas sabre as violac;oes dos direitos humanos no sistema de ensino 
e outros temas relevantes para desenvolver uma cultura de paz e cidadania; 

25. propor ac;:oes fundamentadas em princfpios de convivencia, para que se construa uma escola 
livre de preconceitos, violencia, abuso sexual, intimidac;:ao e puni<;:ao corporal, incluindo procedimentos 
para a resoluc;:ao de conflitos e modos de lidar com a violencia e perseguic;:6es ou intimidac;:oes, por 
meio de processos participativos e democraticos; 

26. apoiar ac;:6es de educac;:ao em direitos humanos relacionadas ao esporte e lazer, como objetivo 
de elevar os indices de participac;:ao da populac;:ao, o compromisso com a qualidade e a universalizac;:ao 
do acesso as praticas do acervo popular e erudito da cultura corporal; 

27. promover pesquisas, em ambito nacional, envolvendo as secretarias estaduais e municipais de 
educac;:ao, os conselhos estaduais, a UNDIME eo CONSED sabre experiencias de educac;:ao em direitos 
humanos na educac;:ao basica. 



II. EDUCA~ UPERI R 

Concep~ao e princlpios 
A Constituic;ao Federal de 1988 definiu a autonomia universitaria (didatica, cientffica, administrativa, 

financeira e patrimonial) como marco fundamental pautado no princfpio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensao. 

0 artigo terceiro da Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional pro poe, como finalidade para a 
educac;ao superior, a participac;ao no processo de desenvolvimento a partir da criac;ao e difusao cultural, 
incentivo a pesquisa, colaborac;ao na formac;ao continua de profissionais e divulgac;ao dos conheci
mentos culturais, cientfficos e tecnicos produzidos por meio do ensino e das publicac;oes, mantendo 
uma relac;ao de servic;o e reciprocidade com a sociedade. 

A partir desses marcos legais, as universidades brasileiras, especialmente as publicas, em seu 
papel de instituic;oes sociais irradiadoras de conhecimentos e praticas novas, assumiram o com
promisso com a formac;ao crftica, a criac;ao de um pensamento aut6nomo, a descoberta do novo 
e a mudanc;a hist6rica. 

A conquista do Estado Democratico delineou, para as lnstituic;oes de Ensino Superior (IES), a ur
gencia em participar da construc;ao de uma cultura de promoc;ao, protec;ao, defesa e reparac;ao dos 
direitos humanos, por meio de ac;oes interdisciplinares, com formas diferentes de relacionar as multi
plas areas do conhecimento humano com seus saberes e praticas. Nesse contexto, inumeras iniciativas 
foram realizadas no Brasil, introduzindo a tematica dos direitos humanos nas atividades do ensino de 
graduac;ao e p6s-graduac;ao, pesquisa e extensao, alem de iniciativas de carater cultural. 

Tal dimensao torna-se ainda mais necessaria se considerarmos o atual contexto de desigualdade e 
exclusao social, mudanc;as ambientais e agravamento da violencia, que coloca em risco permanente a 
vigencia dos direitos humanos. As instituic;oes de ensino superior precisam responder a esse cenario, 
contribuindo nao s6 com a sua capacidade crltica, mas tambem com uma postura democratizante e 
emancipadora que sirva de parametro para toda a sociedade. 

As atribuic;oes constitucionais da universidade nas areas de ensino, pesquisa e extensao deli
neiam sua missao de ordem educacional, social e institucional. A produc;ao do conhecimento eo 
motor do desenvolvimento cientffico e tecnol6gico e de um compromisso com o futuro da socie
dade brasileira, tendo em vista a promoc;ao do desenvolvimento, da justic;a social, da democracia, 
da cidadania e da paz. 

0 Programa Mundial de Educac;ao em Direitos Humanos (ONU, 2005), ao propor a construc;ao 
de uma cultura universal de direitos humanos por meio do conhecimento, de habilidades e atitudes, 
aponta para as instituic;oes de ensino superior a nobre tarefa de formac;ao de cidadaos(as) habeis para 
participar de uma sociedade livre, democratica e tolerante com as diferenc;as etnico-racial, religiosa, 
cultural, territorial, ffsico-individual, geracional, de genero, de orientac;ao sexual, de opc;ao polftica, 
de nacionalidade, dentre outras. 

No ensino, a educac;ao em direitos humanos pode ser inclufda por meio de diferentes modalidades, 
tais como, disciplinas obrigat6rias e optativas, lin has de pesquisa e areas de concentrac;ao, transversa
lizac;ao no projeto polftico-pedag6gico, entre outros. 

Na pesquisa, as demandas de estudos na area dos direitos humanos requerem uma polftica 
de incentivo que institua esse tema como area de conhecimento de carater interdisciplinar e 

transdiscipli nar. 
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Na extensao universitaria, a inclusao dos direitos humanos no Plano Nacional de Extensao 
Universitaria enfatizou o compromisso das universidades publicas com a promoc;:ao dos direitos hu
manos15. A inserc;:ao desse tema em programas e projetos de extensao pode envolver atividades de 
capacitac;:ao, assessoria e realizac;:ao de eventos, entre outras, articuladas com as areas de ensino e 
pesquisa, contemplando temas diversos. 

A contribuic;:ao da educac;:ao superior na area da educac;:ao em direitos humanos implica a consi
derac;:ao dos seguintes principios: 

a) a universidade, como criadora e disseminadora de conhecimento, e instituic;:ao social com 
vocac;:ao republicana, diferenciada e aut6noma, comprometida com a democracia e a cidadania; 

b) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justic;:a devem guiar as ac;:6es universitarias, de 
modo a garantir a democratizac;:ao da informac;:ao, o acesso por parte de grupos sociais vulneraveis ou 
exclufdos e o compromisso civico-etico com a implementac;:ao de polfticas publicas voltadas para as 
necessidades basicas desses segmentos; 

c) o principia basico norteador da educac;:ao em direitos humanos como pratica permanente, 
continua e global, deve estar voltado para a transformac;:ao da sociedade, com vistas a difusao 
de valores democraticos e republicanos, ao fortalecimento da esfera publica e a construc;:ao de 
projetos coletivos; 

d) a educac;:ao em direitos humanos deve se constituir em principia etico-polftico orientador da 
formulac;:ao e crftica da pratica das instituic;:6es de ensino superior; 

e) as atividades academicas devem se voltar para a formac;:ao de uma cultura baseada na univer
salidade, indivisibilidade e interdependencia dos direitos humanos, como tema transversale transdis
ciplinar, de modo a inspirar a elaborac;:ao de programas especificos e metodologias adequadas nos 
cursos de graduac;:ao e p6s-graduac;:ao, entre outros; 

f) a construc;:ao da indissociabilidade entre en sino, pesquisa e extensao deve ser feita articulando 
as diferentes areas do conhecimento, os setores de pesquisa e extensao, os programas de graduac;:ao, 
de p6s-graduac;:ao e outros; 

g) o compromisso com a construc;:ao de uma cultura de respeito aos direitos humanos na relac;:ao 
com os movimentos e entidades sociais, alem de grupos em situac;:ao de exclusao ou discriminac;:ao; 

h) a participac;:ao das IES na formac;:ao de agentes sociais de educac;:ao em direitos humanos e na 
avaliac;:ao do processo de implementac;:ao do PNEDH. 

A~6es programaticas 
1. Propor a tematica da educac;:ao em direitos humanos para subsidiar as diretrizes curriculares 

das areas de conhecimento das IES; 

2. divulgar o PNEDH junto a sociedade brasileira, envolvendo a participac;:ao efetiva das IES; 

3. fomentar e apoiar, por meio de editais publicos, programas, projetos e ac;:6es das IES voltados 
para a educac;:ao em direitos humanos; 

4. solicitar as agendas de fomento a criac;:ao de lin has de apoio a pesquisa, ao ensino e a extensao 
na area de educac;:ao em direitos humanos; 

5. pro mover pesquisas em nfvel nacional e estadual como envolvimento de universidades publi
cas, comunitarias e privadas, levantando as ac;:6es de en sino, pesquisa e extensao em direitos humanos, 
de modo a estruturar um cadastro atualizado e interativo. 
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6. incentivar a elabora<;ao de metodologias pedag6gicas de carater transdisciplinar e interdisci
plinar para a educa<;ao em direitos humanos nas IES; 

7. estabelecer polfticas e parametros para a forma<;ao continuada de professores em educa<;ao 
em direitos humanos, nos varios nfveis e modalidades de ensino; 

8. contribuir para a difusao de uma cultura de direitos humanos, com aten<;ao para a educa<;ao 
basica e a educa<;ao nao-formal nas suas diferentes modalidades, bem como formar a gentes publicos 
nessa perspectiva, envolvendo discentes e docentes da gradua<;ao e da p6s-gradua<;ao; 

9. apoiar a cria<;ao e o fortalecimento de f6runs, nucleos, comiss6es e centros de pesquisa e ex
ten sao destinados a promo<;ao, defesa, prote<;ao e aoestudo dos direitos humanos nas IES; 

10. promover o intercambio entre as IES no plano regional, nacional e internacional para a reali
za<;ao de programas e projetos na area da educa<;ao em direitos humanos; 

11. fomentar a articula<;ao entre as IES, as redes de educa<;ao basica e seus 6rgaos gestores (secreta
rias estaduais e municipais de educa<;ao e secretarias municipais de cultura e esporte), para a realiza<;ao 
de programas e projetos de educa<;ao em direitos humanos voltados para a forma<;ao de educadores 
e de agentes sociais das areas de esporte, lazer e cultura; 

12. propor a cria<;ao de um setor especffico de livros e peri6dicos em direitos humanos no acervo 
das bibliotecas das IES; 

13. apoiar a cria<;ao de linhas editoriais em direitos humanosjunto as IES, que possam contribuir 
para o processo de implementa<;ao do PNEDH; 

14. estimular a inser<;ao da educa<;ao em direitos humanos nas conferencias, congressos, seminarios, 
f6runs e demais eventos no campo da educa<;ao superior, especial mente nos debates sabre polfticas 
de a<;ao afirmativa; 

15. sugerir a cria<;ao de premia em educa<;ao em direitos humanos no ambito do MEC, com apoio 
da SEDH, para estimular as IES a investir em programas e projetos sabre esse tema; 

16. implementar programas e projetos de forma<;ao e capacita<;ao sabre educa<;ao em direitos 
humanos para gestores(as), professores(as), servidores(as), corpo discente das IES e membros da co
munidade local; 

17. fomentar e apoiar programas e projetos artfsticos e culturais na area da educa<;ao em direitos 
humanos nas IES; 

18. desenvolver polfticas estrategicas de a<;ao afirmativa nas IES que possibilitem a inclusao, o 
acesso e a permanencia de pessoas com deficiencia e aquelas alva de discrimina<;ao por motivo de 
genera, de orienta<;ao sexual e religiosa, entre outros e seguimentos geracionais e etnico-raciais; 

19. estimular nas IES a realiza<;ao de projetos de educa<;ao em direitos humanos sabre a memoria 
do autoritarismo no Brasil, fomentando a pesquisa, a produ<;ao de material didatico, a identifica<;ao e 
organiza<;ao de acervos hist6ricos e centros de referencias; 

20. inserir a tematica da hist6ria recente do autoritarismo no Brasil em editais de incentivo a projetos 
de pesquisa e extensao universitaria; 

21. propor a cria<;ao de um Fundo Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensao para dar suporte aos 
projetos na area tematica da educa<;ao em direitos humanos a serem implementados pelas IES. 



Ill. EoucAc;Ao Ao-foR AL 

Concep~ao e princlpios 
A humanidade vive em permanente processo de reflexao e aprendizado. Esse processo ocorre em 

todas as dimens6es da vida, pois a aquisi~ao e produ~ao de conhecimento nao acontecem somente 
nas escolas e institui~6es de ensino superior, mas nas moradias e locais de trabalho, nas cidades e no 
campo, nas famflias, nos movimentos sociais, nas associa~6es civis, nas organiza~6es nao-governa
mentais e em todas as areas da convivencia humana. 

A educa~ao nao-formal em direitos humanos orienta-se pelos princfpios da emancipa~ao e da 
autonomia. Sua implementa~ao configura um permanente processo de sensibiliza~ao e forma~ao 
de consciencia crftica, direcionada para o encaminhamento de reivindica~6es e a formula~ao de pro
pastas para as pollticas publicas, podendo ser compreendida como: a) qualifica~ao para o trabalho; 
b) ado~ao e exercicio de praticas voltadas para a comunidade; c) aprendizagem polltica de direitos 
por meio da participa~ao em grupos sociais; d) educa~ao realizada nos meios de comunica~ao social; 
e)aprendizagem de conteudos da escolariza~ao formal em modalidades diversificadas; e f) educa~ao 
para a vida no sentido de garantir o respeito a dignidade do ser humano. 

Os espa~os das atividades de educa~ao nao-formal distribuem-se em inumeras dimens6es, in 
cluindo desde as a~6es das comunidades, dos movimentos e organiza~6es socia is, polfticas e nao
governamentais ate as do setor da educa~ao e da cultura. Essas atividades se desenvolvem em duas 
vertentes principais: a constru~ao do conhecimento em educa~ao popular eo processo de participa~ao 
em a~6es coletivas, tendo a cidadania democratica como foco central. 

Nesse sentido, movimentos sociais, entidades civis e partidos politicos praticam educa~ao nao
formal quando estimulam os grupos sociais a refletirem sobre as suas pr6prias condi~6es de vida, os 
processes hist6ricos em que estao inseridos eo papel que desempenham na sociedade contemporanea. 
Muitas praticas educativas nao-formais enfatizam a reflexao eo conhecimento das pessoas e grupos 
sobre os direitos civis, politicos, economicos, sociais e culturais. Tambem estimulam os grupos e as 
comunidades a se organizarem e proporem interlocu~ao com as autoridades publicas, principalmente 
no que se refere ao encaminhamento das suas principais reivindica~6es e a formula~ao de propostas 
para as pollticas publicas. 

A sensibiliza~ao e conscientiza~ao das pessoas contribuem para que os conflitos interpessoais e 
cotidianos nao se agravem. AI em disso, eleva-sea capacidade de as pessoas identificarem as viola~6es 
dos direitos e exigi rem sua apura~ao e repara~ao. 

As experiencias educativas nao-formais estao sendo aperfei~oadas conforme o contexte hist6rico 
e a realidade em que estao inseridas. Resultados mais recentes tem sido as alternativas para o avan~o 
da democracia, a amplia~ao da participa~ao polltica e popular eo processo de qualifica~ao dos grupos 
sociais e comunidades para intervir na defini~ao de pollticas democraticas e cidadas. 0 empoderamen
to dos grupos sociais exige conhecimento experimentado sobre os mecanismos e instrumentos de 
promo~ao, prote~ao, defesa e repara~ao dos direitos humanos. 

(abe assinalar urn con junto de principios que devem orientar as lin has de a~ao nessa area tematica . 
A educa~ao nao-formal, nessa perspectiva, deve ser vista como: 

a) mobiliza~ao e organiza~ao de processes participativos em defesa dos direitos humanos de 
grupos em situa~ao de risco e vulnerabilidade social, den uncia das viola~6es e constru~ao de propostas 
para sua promo~ao, prote~ao e repara~ao; 



b) instrumento fundamental para a ac;:ao formativa das organizac;:6es populares em direitos 
humanos; 

c) processo formative de lideranc;:as sociais para o exercfcio ativo da cidadania; 

d) promoc;:ao do conhecimento sabre direitos humanos; 

e) instrumento de leitura crftica da realidade locale contextual, da vivencia pessoal e social, iden
tificando e analisando aspectos e modos de ac;:ao para a transformac;:ao da sociedade; 

f) dialogo entre o saber formal e informal acerca dos direitos humanos, integrando agentes ins
titucionais e sociais; 

g) articulac;:ao de formas educativas diferenciadas, envolvendo o contato e a participac;:ao direta 
dos agentes sociais e de grupos populares. 

A~oes programaticas 
1. ldentificar e avaliar as iniciativas de educac;:ao nao-formal em direitos humanos, de forma a 

promover sua divulgac;:ao e socializac;:ao; 

2. investir na promoc;:ao de programas e iniciativas de formac;:ao e capacitac;:ao permanente da 

populac;:ao sabre a compreensao dos direitos humanos e suas formas de protec;:ao e efetivac;:ao; 

3. estimular o desenvolvimento de programas de formac;:ao e capacitac;:ao continuada da sociedade 
civil, para qualificar sua intervenc;:ao de monitoramento e controle social junto aos 6rgaos colegiados de 
promoc;:ao, defesa e garantia dos direitos humanos em todos os poderes e esferas administrativas; 

4. apoiar e promover a capacitac;:ao de agentes multiplicadores para atuarem em projetos de 
educac;:ao em direitos humanos nos processos de alfabetizac;:ao, educac;:ao de jovens e adultos, educa
c;:ao popular, orientac;:ao de acesso a justic;:a, atendimento educacional especializado as pessoas com 
necessidades educacionais especiais, entre outros; 

5. pro mover cursos de educac;:ao em direitos humanos para qualificar servidores (as), gestores (as) 
publicos (as) e defensores (as) de direitos humanos; 

6. estabelecer intercambio e troca de experiencias entre a gentes governamentais e da sociedade 
civil organizada vinculados a programas e projetos de educac;:ao nao-formal, para avaliac;:ao de resul
tados, analise de metodologias e definic;:ao de parcerias na area de educac;:ao em direitos humanos; 

7. apoiar tecnica e financeiramente atividades nacionais e internacionais de intercambio entre as 
organizac;:6es da sociedade civile do poder publico, que envolvam a elaborac;:ao e execuc;:ao de projetos 

e pesquisas de educac;:ao em direitos humanos; 

8. incluir a tematica da educac;:ao em direitos humanos nos programas de qualificac;:ao profissional, 
alfabetizac;:ao de jovens e adultos, extensao rural, educac;:ao social comunitaria e de cultura popular, 

entre outros; 

9. incentivar a promoc;:ao de ac;:6es de educac;:ao em direitos humanos voltadas para comunidades 
urbanas e rurais, tais como quilombolas, indfgenas e ciganos, acampados e assentados, migrantes, 
refugiados, estrangeiros em situac;:ao irregular e coletividades atingidas pela construc;:ao de barragens, 

entre outras; 

10. incorporar a tematica da educac;:ao em direitos humanos nos programas de inclusao digital e 

de educac;:ao a distancia; 



11. fomentar o tratamento dos temas de educac;:ao em direitos humanos nas produc;:oes 
artfsticas, publicitarias e culturais: artes plasticas e cenicas, musica, multimfdia, vfdeo, cinema, lite
ratura, escultura e outros meios artfsticos, alem dos meios de comunicac;:ao de massa, com temas 
locais, regionais e nacionais; 

12. apoiar tecnica e financeiramente programas e projetos da sociedade civil voltados para a edu
cac;:ao em direitos humanos; 

13. estimular projetos de educac;:ao em direitos humanos para a gentes de esporte, lazer e cultura, 
incluindo projetos de capacitac;:ao a distancia; 

14. propor a incorporac;:ao da tematica da educac;:ao em direitos humanos nos programas e projetos 
de esporte, lazer e cultura como instrumentos de inclusao social, especial mente os esportes vinculados 
a identidade cultural brasileira e incorporados aos princfpios e fins da educac;:ao nacional. 



I . DUCA~A D R FISSI NAIS DOS 

SISTE AS E JUSTI~ E SE URA ~A 

Concep~ao e princlpios 
Os direitos humanos sao condi~6es indispensaveis para a implementa~ao da justi~a e da seguran~a 

publica em uma sociedade democratica . 

A constru~ao de polfticas publicas nas areas de justi~a, seguran~a e admin istra~ao penitenciaria 
sob a 6tica dos direitos humanos exige uma abordagem integradora, intersetorial e transversal com 
todas as demais polfticas publicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida e de promo~ao da 
igualdade, na perspectiva do fortalecimento do Estado Democratico de Direito. 

Para a consolida~ao desse modelo de Estado e fundamental a existencia e o funcionamento de 
sistemas de justi~a e seguran~a que promovam os direitos humanos e ampliem os espa~os da cidada
nia. No direito constitucional, a seguran~a publica, enquanto direito de todos os cidadaos brasileiros, 
so mente sera efetivamente assegurada com a prote~ao e a promo~ao dos direitos humanos. A persis
tente e alarmante violencia institucional, a exemplo da tortura e do abuso de autoridade, corroem a 
integralidade do sistema de justi~a e seguran~a publica16

• 

A democratiza~ao dos processes de planejamento, fiscaliza~ao e controle social das polfticas pu
blicas de seguran~a e justi~a exige a participa~ao protagonista dos(as) cidadaos(as). 

No que se refere a fun~ao especffica da seguran~a, a Constitui~ao de 1988 afirma que a seguran~a 
publica como "dever do Estado, dire ito e responsabilidade de todos, e exercida para a preserva~ao da 
ordem publicae da incolumidade das pessoas e do patrim6nio" (Art. 144). Define como princfpios para 
o exercfcio do direito a justi~a, o respeito da lei acima das vontades individuais, o respeito a dignidade 
contra todas as formas de tratamento desumano e degradante, a liberdade de culto, a inviolabilidade 
da intimidade das pessoas, o asilo, o sigilo da correspond en cia e comunica~6es, a liberdade de reuniao 
e associa~ao eo acesso a justi~a (Art. 5). 

Para que a democracia seja efetivada, e necessaria assegurar a prote~ao do Estado ao direito a 
vida e a dignidade, sem distin~ao etnico-racial, religiosa, cultural, territorial, ffsico-individual, geracio
nal, de genera, de orienta~ao sexual, de op~ao polftica, de nacionalidade, dentre outras, garantindo 
tratamento igual para todos(as). Eo que se espera, portanto, da atua~ao de um sistema integrado de 
justi~a e seguran~a em uma democracia. 

A aplica~ao da lei e criteria para a efetiva~ao do direito a justi~a e a seguran~a. 0 processo de ela
bora~ao e aplica~ao da lei exige coerencia com os princfpios da igualdade, da dignidade, do respeito 
a diversidade, da solidariedade e da afirma~ao da democracia. 

A capacita~ao de profissionais dos sistemas de justi~a e seguran~a e, portanto, estrategica para 
a consolida~ao da democracia. Esses sistemas, orientados pela perspectiva da promo~ao e defesa 
dos direitos humanos, requerem qualifica~6es diferenciadas, considerando as especificidades 
das categorias profissionais envolvidas. Ademais, devem ter por base uma legisla~ao processual 
moderna, agil e cidada. 

Assim como a seguran~a e a justi~a, a administra~ao penitenciaria deve estar fundada nos meca
nismos de prote~ao internacional e nacional de direitos humanos. 
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No tocante as praticas das instituic;:oes dos sistemas de justic;:a e seguranc;:a, a realidade 

demonstra o quanto e necessaria avanc;:ar para que seus(suas) profissionais atuem como promotores(as) 

e defensores(as) dos direitos humanos e da cidadania. Nao e admissfvel, no contexto democratico, 

tratar dos sistemas de justic;:a e seguranc;:a sem que os mesmos estejam integrados com os valores e 

princfpios dos direitos humanos. A formulac;:ao de polfticas publicas de seguranc;:a e de administrac;:ao 

da justic;:a, em uma sociedade democratica, requer a formac;:ao de agentes policiais, guardas municipais, 

bombeiros(as) e de profissionais da justic;:a com base nos princfpios e valores dos direitos humanos, 

previstos na legislac;:ao nacional e nos dispositivos normativos internacionais firmados pelo Brasil. 

A educac;:ao em direitos humanos constitui um instrumento estrategico no interior das polfticas de 

seguranc;:a e justic;:a para respaldar a consonancia entre uma cultura de promoc;:ao e defesa dos direitos 

humanos e os princfpios democraticos. 

A consolidac;:ao da democracia demanda conhecimentos, habilidades e praticas profissionais coe

rentes com os princfpios democraticos. 0 en sino dos direitos humanos deve ser operacionalizado nas 

praticas desses(as) profissionais, que se manifestam nas mensagens, atitudes e valores presentes na 

cultura das escolas e academias, nas instituic;:oes de seguranc;:a e justic;:a e nas relac;:6es sociais. 

0 fomento e o subsfdio ao processo de formac;:ao dos(as) profissionais da seguranc;:a publica na 

perspectiva dos princfpios democraticos, devem garantir a transversalizac;:ao de eixos e areas tematicas 

dos direitos humanos, conforme o modelo da Matriz Curricular Nacional de Seguranc;:a Publica17• 

Essa orientac;:ao nacional tern sido de fundamental importancia, se considerarmos que os siste

mas de justic;:a e seguranc;:a congregam um conjunto diversificado de categorias profissionais com 

atribuic;:oes, formac;:oes e experi€mcias bastante diferenciadas. Portanto, torna-se necessaria destacar 

e respeitar o papel essencial que cada uma dessas categorias exerce junto a sociedade, orientando as 

ac;:oes educacionais a incluir val ores e procedimentos que possibilitem tornar seus(suas) agentes em 

verdadeiros(as) promotores(as) de direitos humanos, o que significa ir alem do papel de defensores(as) 

desses direitos. 

Para esses(as) profissionais, a educac;:ao em direitos humanos deve considerar os seguintes princfpios: 

a) respeito e obedh2ncia a lei e aos val ores mora is que a antecedem e fundamentam, promovendo 
a dignidade inerente a pessoa humana e respeitando OS direitos human as; 

b) liberdade de exercfcio de expressao e opiniao; 

c) leitura crftica dos conteudos e da pratica social e institucional dos 6rgaos do sistema de justic;:a 
e seguranc;:a; 

d) reconhecimento de em bates entre paradigmas, model as de sociedade, necessidades individuais 
e coletivas e diferenc;:as polfticas e ideol6gicas; 

e) vivencia de cooperac;:ao e respeito as diferenc;:as sociais e culturais, atendendo com dignidade 
a todos os segmentos sem privilegios; 

f) conhecimento acerca da protec;:ao e dos mecanismos de defesa dos direitos humanos; 

g) relac;:ao de correspondencia dos eixos etico, tecnico e legal no curricula, coerente com os prin
cfpios dos direitos humanos e do Estado Democratico de Direito; 

h) usa legal, legftimo, proporcional e progressivo da forc;:a, protegendo e respeitando todos(as) 
os(as) cidadaos(as); 



i) respeito no trato com as pessoas, movimentos e entidades sociais, defendendo e promovendo 
o direito de todos(as); 

j) consolidac;:ao de valores baseados em uma etica solidaria e em princfpios dos direitos hu
manos, que contribuam para uma pratica emancipat6ria dos sujeitos que atuam nas areas de justic;:a 
e seguranc;:a; 

k) explicitac;:ao das contradic;:oes e conflitos existentes nos discursos e praticas das categorias 
profissionais do sistema de seguranc;:a e justic;:a; 

I) estimulo a configurac;:ao de habilidades e atitudes coerentes com os principios dos direitos 
humanos; 

m) promoc;:ao da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas ac;:oes de formac;:ao e capacitac;:ao 
dos profissionais da area e de disciplinas especificas de educac;:ao em direitos humanos; 

n) leitura critica dos modelos de formac;:ao e ac;:ao policial que utilizam praticas violadoras da 
dignidade da pessoa humana. 

A~oes programaticas 
1. Apoiar tecnica e financeiramente programas e projetos de capacitac;:ao da sociedade civil em 

educac;:ao em direitos humanos na area da justic;:a e seguranc;:a; 

2. sensibilizar as autoridades, gestores(as) e responsaveis pela seguranc;:a publica para a impor
tancia da formac;:ao em direitos humanos por parte dos operadores(as) e servidores(as) dos sistemas 
das areas de justic;:a, seguranc;:a, defesa e promoc;:ao social; 

3. criar e promover programas basicos e conteudos curriculares obrigat6rios, disciplinas e ativi
dades complementares em direitos humanos, nos programas para formac;:ao e educac;:ao continuada 
dos profissionais de cada sistema, considerando os princfpios da transdisciplinaridade e da interdisci
plinaridade, que contemplem, entre outros itens, a acessibilidade comunicacional e o conhecimento 
da Ungua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

4. fortalecer programas e projetos de cursos de especializac;:ao, atualizac;:ao e aperfeic;:oamento 
em direitos humanos, dirigidos aos(as) profissionais da area; 

5. estimular as instituic;:oes fed era is dos entes federativos para a utilizac;:ao das certificac;:oes como 
requisito para ascensao profissional, a exemplo da Rede Nacional de Cursos de Especializac;:ao em 
Seguranc;:a Publica- RENAESP; 

6. proporcionar condic;:oes adequadas para que as ouvidorias, corregedorias e outros 6rgaos de 
controle social dos sistemas e dos entes federados, transformem-se em atores pr6-ativos na prevenc;:ao 
das violac;:oes de direitos e na func;:ao educativa em direitos humanos; 

7. apoiar, incentivar e aprimorar as condic;:oes basicas de infraestrutura e superestrutura para a 
educac;:ao em direitos humanos nas areas de justic;:a, seguranc;:a publica, defesa, promoc;:ao social e 
administrac;:ao penitenciaria como prioridades governamentais; 

8. fomentar nos centros de formac;:ao, escolas e academias, a criac;:ao de centros de referenda para 
a produc;:ao, difusao e aplicac;:ao dos conhecimentos tecnicos e cientfficos que contemplem a promoc;:ao 
e defesa dos direitos humanos; 

9. construir bancos de dados com informac;:oes sobre policiais militares e civis, membros do 
Ministerio Publico, da Defensoria Publica, magistrados, agentes e servidores(as) penitenciarios(as), 
dentre outros, que passaram por processo de formac;:ao em direitos humanos, nas instancias federal, 
estadual e municipal, garantindo o compartilhamento das informac;:oes entre os 6rgaos; 
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10. fomentar a<;6es educativas que estimulem e incentivem o envolvimento de profissionais dos 
sistemas com quest6es de diversidade e exclusao social, tais como: !uta antimanicomial, combate ao 
trabalho escravo e ao trabalho infantit defesa de direitos de grupos sociais discriminados, como mulheres, 
povos indfgenas, gays, lesbicas, transgeneros, transexuais e bissexuais (GLTTB), negros(as), pessoas com 
deficiencia, idosos(as), adolescentes em conflito com a lei, ciganos, refugiados, asilados, entre outros; 

11. propor e acompanhar a cria<;ao de comiss6es ou nucleos de direitos humanos nos sistemas de 
justi<;a e seguran<;a, que abarquem, entre outras tarefas, a educa<;ao em direitos humanos; 

12. pro mover a forma<;ao em direitos humanos para profissionais e tecnicos(as) envolvidos(as) nas ques
t6es relacionadas com refugiados(as), migrantes nacionais, estrangeiros(as) e clandestinos(as), considerando a 
aten<;ao as diferen<;as eo respeito aos direitos humanos, independentemente de origem ou nacionalidade; 

13. incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de educa<;ao em direitos humanos nas pe
nitenciarias e demais orgaos do sistema prisional, inclusive nas delegacias e manic6mios judiciaries; 

14. apoiar e financiar cursos de especializa<;ao e pos-gradua<;ao stricto sensu para as areas de 
justi<;a, seguran<;a publica, administra<;ao penitenciaria, promo<;ao e defesa social, com transversa
lidade em direitos humanos; 

15. sugerir a cria<;ao de um forum permanente de avalia<;ao das academias de polfcia, escolas do 
Ministerio Publico, da Defensoria Publica e Magistratura e centres de forma<;ao de profissionais da 
execu<;ao penal; 

16. promover e incentivar a implementa<;ao do Plano de A<;6es lntegradas para Preven<;ao e Controle 
da Tortura no BrasiJ18, por meio de programas e projetos de capacita<;ao para profissionais do sistema 
de justi<;a e seguran<;a publica, entidades da sociedade civile membros do co mite nacional e estaduais 
de enfrentamento a tortura; 

17. produzir e difundir material didatico e pedag6gico sobre a preven<;ao e com bate a tortura para 
os profissionais e gestores do sistema de justi<;a e seguran<;a publica e 6rgaos de controle social; 

18. incentivar a estrutura<;ao eo fortalecimento de academias penitenciarias e programas de forma<;ao 
dos profissionais do sistema penitenciario, inserindo os direitos humanos como conteudo curricular; 

19. implementar programas e projetos de forma<;ao continuada na area da educa<;ao em direitos 
humanos para os profissionais das delegacias especializadas com a participa<;ao da sociedade civil; 

20. estimular a cria<;ao e/ou apoiar programas e projetos de educa<;ao em direitos humanos para 
os profissionais que atuam com refugiados e asilados; 

21. capacitar os profissionais do sistema de seguran<;a e justi<;a em rela<;ao a questao social das 
comunidades rurais e urbanas, especial mente as popula<;6es indfgenas, os acampamentos e assenta
mentos rurais e as coletividades sem teto; 

22. incentivar a proposta de programas, projetos e a<;6es de capacita<;ao para guardas municipais, 
garantindo a inser<;ao dos direitos humanos como conteudo te6rico e pratico; 

23. sugerir programas, projetos e a<;6es de capacita<;ao em media<;ao de conflitos e educa<;ao em 
direitos humanos, envolvendo conselhos de seguran<;a publica, conselhos de direitos humanos, ouvi
dorias de polfcia, comiss6es de gerenciamento de crises, dentre outros; 

24. estimular a produ<;ao de material didatico em direitos humanos para as areas da justi<;a e da 
seguran<;a publica; 

25. promover pesquisas sobre as experiencias de educa<;ao em direitos humanos nas areas de 
seguran<;a e justi<;a; 

26. apoiar a valoriza<;ao dos profissionais de seguran<;a e justi<;a, garantindo condi<;6es de trabalho 
adequadas e forma<;ao continuada, de modo a contribuir para a redu<;ao de transtornos psfquicos, 
prevenindo viola<;6es aos direitos humanos. 



• EDUCA~ E fDIA 

Concep~ao e princlpios 
Os meios de comunicac;ao sao constitufdos porum conjunto de instituic;6es, aparatos, meios, 

organismos e mecanismos voltados para a produc;ao, a difusao e a avaliac;ao de informac;6es destinadas 
a diversos publicos. 

Diferentes mldias sao por eles empregadas: revistas,jornais, boletins e outras publicac;6es impres
sas, meios audiovisuais, tais como televisao, cinema, video, radio, outdoors, mldia computadorizada 
on-line, mldia interativa, dentre outras. Todo esse aparato de comunicac;ao tem como objetivo a trans
missao de informac;ao, opiniao, publicidade, propaganda e entretenimento. E um espac;o politico, com 
capacidade de construir opiniao publica, formar consciencias, influir nos comportamentos, valores, 
crenc;as e atitudes. 

Sao espac;os de intensos embates politicos e ideol6gicos, pela sua alta capacidade de ating ir 
corac;6es e mentes, construindo e reproduzindo vis6es de mundo ou podendo consolidar um sensa 
comum que frequentemente moldam posturas acrlticas. Mas pode constituir-se tambem, em um es
pac;o estrategico para a construc;ao de uma sociedade fundada em uma cultura democratica, solidaria, 
baseada nos direitos humanos e na justic;a social. 

A mldia pode tanto cumprir um papel de reproduc;ao ideol6gica que reforc;a o modelo de uma 
sociedade individualista, nao-solidaria e nao-democratica, quanta exercer um papel fundamental na 
educac;ao crltica em direitos humanos, em razao do seu enorme potencial para atingir todos os setores 
da sociedade com linguagens diferentes na divulgac;ao de informac;6es, na reproduc;ao de valores e 
na propagac;ao de ideias e saberes. 

A contemporaneidade e caracterizada pela sociedade do conhecimento e da comunicac;ao, tor
nando a mldia um instrumento indispensavel para o processo educative. Por meio da mldia sao difun
didos conteudos eticos e val ores solidarios, que contribuem para processes pedag6gicos libertadores, 
complementando a educac;ao formal e nao-formal. 

Especial enfase deve ser dada ao desenvolvimento de mldias comunitarias, que possibilitam a 
democratizac;ao da informac;ao e do acesso as tecnologias para a sua produc;ao, criando instrumentos 
para serem apropriados pelos setores populares e servir de base a ac;6es educativas capazes de penetrar 
nas regi6es mais longlnquas dos estados e do pals, fortalecendo a cidadania e os direitos humanos. 

Pelas caracterfsticas de integrac;ao e capacidade de chegar a grandes contingentes de pessoas, 
a mldia e reconhecida como um patrimonio social, vital para que o direito a livre expressao eo acesso 
a informac;ao sejam exercidos. E por isso que as emissoras de televisao e de radio atuam por meio de 
concess6es publicas. A legislac;ao que orienta a prestac;ao desses servic;os ressalta a necessidade de 
os instrumentos de comunicac;ao afirmarem compromissos previstos na Constituic;ao Federal, em tra 
tados e convenc;6es internacionais, como a cultura de paz, a protec;ao ao meio ambiente, a tolerfmcia 
eo respeito as diferenc;as de etnia, rac;a, pessoas com deficiencia, cultura, genera, orientac;ao sexual, 
polftica e religiosa, dentre outras. Assim, a mfdia deve adotar uma postura favoravel a nao-violencia 
e ao respeito aos direitos humanos, nao s6 pela forc;a da lei, mas tambem pelo seu engajamento na 
melhoria da qualidade de vida da populac;ao. 

Para fundamentar a ac;ao dos meios de comunicac;ao na perspectiva da educac;ao em direitos 
humanos, devem ser considerados como prindpios: 

a) a liberdade de exerdcio de expressao e opiniao; 
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b) o compromisso com a divulga<;ao de conteudos que valorizem a cidadania, reconhe<;am as 
diferen<;as e promovam a diversidade culturat base para a constru<;ao de uma cultura de paz; 

c) a responsabilidade social das empresas de mfdia pode se expressar, entre outras formas, na 
promo<;ao e divulga<;ao da educa<;ao em direitos humanos; 

d) a apropria<;ao e incorpora<;ao crescentes de temas de educa<;ao em direitos humanos pelas 
novas tecnologias utilizadas na area da comunica<;ao e informa<;ao; 

e) a importc'mcia da ado<;ao pelos meios de comunica<;ao, de linguagens e posturas que reforcem 
os valores da nao-violencia e do respeito aos direitos humanos, em uma perspectiva emancipat6ria. 

Ac;oes programaticas 
1. Criar mecanismos de incentivo as agendas de publicidade para a produ<;ao de pe<;as de propa

ganda adequadas a todos os meios de comunica<;ao, que difundam valores e principios relacionados 
aos direitos humanos e a constru<;ao de uma cultura transformadora nessa area; 

2. sensibilizar proprietarios(as) de agendas de publicidade para a produ<;ao voluntaria de pe<;as 
de propaganda que visem a realiza<;ao de campanhas de difusao dos val ores e princfpios relacionados 
aos direitos humanos; 

3. propor as associa<;oes de classe e dirigentes de meios de comunica<;ao a veicula<;ao gratuita 
das pe<;as de propaganda dessas campanhas; 

4. garantir mecanismos que assegurem a implementa<;ao de a<;oes do PNEDH, tais como premia
<;ao das melhores campanhas e promo<;ao de incentives fiscais, para que 6rgaos da mfdia empresarial 
possam aderir as medidas propostas; 

5. definir parcerias com entidades associativas de empresas da area de mfdia, profissionais de 
comunica<;ao, entidades sindicais e populares para a produ<;ao e divulga<;ao de materia is relacionados 
aos direitos humanos; 

6. propor e estimular, nos meios de comunica<;ao, a realizac;ao de programas de entrevistas e 
debates sobre direitos humanos, que envolvam entidades comunitarias e populares, levando em 
considerac;ao as especificidades e as linguagens adequadas aos diferentes segmentos do publico de 
cada regiao do pafs; 

7. firmar convenios com graficas publicas e privadas, alem de outras empresas, para produzir 
edic;oes populares de c6digos, estatutos e da legislac;ao em geral, relacionados a direitos, bem como 
informativos (manuais, guias, cartilhas etc.), orientando a populac;ao sobre seus direitos e deveres, 
com ampla distribuic;ao gratuita em todo o territ6rio nacional, contemplando tambem nos materiais 
as necessidades das pessoas com deficiencia; 

8. propor a criac;ao de bancos de dados sobre direitos humanos, com interface no sftio da Secreta ria 
Especial dos Direitos Humanos, com as seguintes caracterfsticas: a) disponibilizac;ao de textos didaticos 
e legislac;ao pertinente ao tema; b) relac;ao de profissionais e defensores(as) de direitos humanos; c) 
informac;oes sobre polfticas publicas em desenvolvimento nos ambitos municipal, estadual e federat 
dentre outros temas; 

9. realizar campanhas para orientar cidadaos(as) e entidades a denunciar eventuais abusos e viola
c;oes dos direitos humanos cometidos pel a mfdia, para que os(as) autores(as) sejam responsabilizados(as) 
na forma da lei; 

10. incentivar a regulamentac;ao das disposic;oes constitucionais relativas a missao educativa dos 
vefculos de comunicac;ao que operam mediante concessao publica; 
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11. propor as comissoes legislativas de direitos humanos a instituic;:ao de premios de merito a 
pessoas e entidades ligadas a comunicac;:ao social, que ten ham se destacado na area dos direitos 
humanos; 

12. apoiar a criac;:ao de programas de formac;:ao de profissionais da educac;:ao e areas afins, tendo como 
objetivo desenvolver a capacidade de leitura crftica da mfdia na perspectiva dos direitos humanos; 

13. propor concursos no ambito nacional e regional de ensino, nos nfveis fundamental, medio 
e superior, sobre meios de comunicac;:ao e direitos humanos; 

14. estabelecer parcerias entre a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e organizac;:oes comuni
tarias e empresariais, tais como radios, canais de televisao, bem como organizac;:oes da sociedade civil, 
para a produc;:ao e difusao de programas, campanhas e projetos de comunicac;:ao na area de direitos 
humanos, levando em considerac;:ao o paragrafo 2°. do artigo 53 do Decreta 5.296/2004; 

15. fomentar a criac;:ao e a acessibilidade de Observatories Sociais destinados a acompanhar a 
cobertura da mfdia em direitos humanos; 

16. incentivar pesquisas regulares que possam identificar formas, circunstancias e caracterfsticas 
de violac;:oes dos direitos humanos pela mfdia; 

17. apoiar iniciativas que facilitem a regularizac;:ao dos meios de comunicac;:ao de carater comuni
tario, como estrategia de democratizac;:ao da informac;:ao; 

18. acompanhar a implementac;:ao da Portaria no. 310, de 28 de junho de 2006, do Ministerio das 
Comunicac;:oes, sobre emprego de legenda oculta,janela com interprete de LIBRAS, dublagem e audio, 
descric;:ao de cenas e imagens na programac;:ao regular da televisao, de modo a garantir o acesso das 
pessoas com deficiencia auditiva e visual a informac;:ao e a comunicac;:ao; 

19. incentivar professores(as), estudantes de comunicac;:ao social e especialistas em mfdia a desen
volver pesquisas na area de direitos humanos; 

20. propor ao Conselho Nacional de Educac;:ao a inclusao da disciplina "Direitos Humanos e Mfdia" 
nas diretrizes curricula res dos cursos de Comunicac;:ao Social; 

21. sensibilizar diretores(as) de 6rgaos da mfdia para a inclusao dos prindpios fundamentais de 
direitos humanos em seus manuais de redac;:ao e orientac;:oes editoriais; 

22. inserir a tematica da hist6ria recente do autoritarismo no Brasil em editais de incentivo a pro
duc;:ao de filmes, videos, audios e similares, voltada para a educac;:ao em direitos humanos; 

23. incentivar e apoiar a produc;:ao de filmes e material audiovisual sobre a tematica dos direitos 
humanos. 



OTAS 
1. BRASIL, Plano Nacional de Educac;ao em Direitos Humanos. Brasilia: Comite Nacional de Educac;ao 

em Direitos Humanos- Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2003. 

2. Sao exemplos relevantes as Convenc;6es de Genebra; a Convenc;ao sabre o Estatuto dos 

Refugiados; o Pacta dos Direitos Civis e Politicos; o Pacta dos Direitos Econ6micos, Sociais e Culturais; 

a Convenc;ao contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Crueis, Desumanas e Degradantes; a 

Convenc;ao lnternacional sabre a Eliminac;ao de Todas as Form as de Discriminac;ao Racial; a Convenc;ao 

sabre a Eliminac;ao de Todas as Form as de Discriminac;ao contra a Mulher; a Convenc;ao dos Direitos da 

Crianc;a; a Declarac;ao e Program a de Ac;ao de Viena; a Convenc;ao lnteramericana para a Eliminac;ao de 

Todas as Formas de Discriminac;ao contra as Pessoas Portadoras de Deficiencia; Conferencia das Nac;6es 

Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento- Eco92; Conferencia Mundial sabre Desenvolvimento 

Sustentavel- Rio+ 1 0; entre outras. 

3. ONU, The Inequality Predicament. Report on the World Social Situation, 2005. 

4. Declarac;ao e Program a de Ac;ao da Conferencia Mundial sabre os Direitos Humanos, Viena, 1993. 

http://www.planalto.gov.br/sedh, 2006. 

5. Cabe citar como exemplo o Programa Nacional de Direitos Humanos de 1996 e sua versao revi

sada e ampliada de 2002, alem de diversos programas estaduais e municipais correspondentes. 

6. Constituic;ao Federal, C6digo Civil, C6digo de Processo Civil, C6digo Penal, C6digo de Processo 

Penal e legislac;ao complementar. Barueri/SP: Editora Manole, 2003. 

7. 0 parlamento brasileiro e a sociedade civil organizada desempenharam um papel fundamental 

na conquista de mecanismos nacionais de protec;ao dos direitos humanos, como a legislac;ao contra 

a discriminac;ao racial (Lei Federal no. 7.716/1989 e Lei Federal no. 9.459/1997), a lei que criminaliza a 

tortura (Lei Federal no. 9.455/1 997), o Estatuto da Crianc;a e do Adolescente (Lei Federal no. 8.069/1 990), 

o Estatuto do ldoso (Lei Federal no. 10.741/2003), a Lei de Acessibilidade (Lei Federal no. 10.048/2000 e 

Lei Federal no 10.098/2000, regulamentadas pelo Decreta no 5.296/2004), a lei que criou a Comissao de 

Mortos e Desaparecidos Politicos (Lei Federal no 9140/1995), entre muitos outros. 

8. No final da decada de 1990, foram institufdas pelo Poder Executive secretarias e subsecretarias, 
ouvidorias e comiss6es nas esferas federal, estadual e municipal. No Legislative, foram constitufdas 
comiss6es de direitos humanos nas duas Casas do Congresso Nacional e em todas as Assembleias 
Legislativas, estando presentes, ainda, em inumeras Camaras Municipais. No Judicia rio, destaca-se a 
criac;ao de varas especializadas e do Conselho Nacional de Justic;a. 0 Ministerio Publico, por meio da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao, com representantes regionais em todos os estados, 
passou a desempenhar papel institucional relevante na defesa dos direitos humanos, ac;ao que vem 
sen do incorporada por promotorias em varios estados. A Defensoria Publica, que s6 recentemente vem 
conquistando autonomia funcional, e um instrumento capaz de garantir 0 acesso gratuito a justic;a, 
embora ainda com quadro restrito de servidores(as). 

9. BRASIL, Lei Federal n° 9.394/1996- Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional- LOB. Brasilia, 

http://portal.mec.gov.br. 

10. ONU. Diretrizes para a formulac;ao de pianos nacionais de ac;ao para a educac;ao em direitos 

humanos. Quinquagesima Segunda Sessao da Assembleia Geral, 20 de outubro de 1997. 
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11. Como resposta as recomenda<;oes do PMEDH, ressalta-se a atuac;ao das Altas Autoridades de 

Direitos Humanos do MERCOSUL, Paises Associados e Chancelarias, que, atendendo as Diretrizes para 

a Formulac;ao de Pianos Nacionais de A<;ao em Educac;ao em Direitos Humanos, criaram o Grupo de 

Trabalho Educac;ao e Cultura em Direitos Humanos, como objetivo de "identificar e monitorar as ac;oes 

implementadas em educac;ao em direitos humanos nos pafses do MERCOSUL e Associados". 

12. Entre varias outras questoes significativas, o documento final - Plano lnternacional de 

lmplementac;ao das Diretrizes da Decada das Na<;oes Unidas da Educac;ao para o Desenvolvimento 

Sustentavel1996-2014, indica que" ... o respeito aos direitos humanos e condi<;ao sine qua non do de

senvolvimento sustentavel" (publicac;ao em portugues UNESCO I OREALC, 2005, pagina 49). 

13. ONU. Revised draft plan of action for the first phase (2005-2007), 2 March 2005. 

14. As lin has gerais de ac;ao do PNEDH, deverao levar em considerac;ao as condi<;oes de acessibili

dade, conforme o Decreta 5.296/04, Capitulo 3°. Artigo 8° e 9°. 

15. Forum dos Pr6-Reitores de Extensao das Universidades Publicas Brasileiras. Plano Nacional 

de Extensao Universitaria. Rio de Janeiro: NAPE/UERJ, 2001. 

16.0 Co mite Nacional para Preven<;ao a Tortura no Brasil foi criado por meio do Decreta de 26 deju

nho de 2006, com atribuic;oes especificas para garantir o respeito ao Estado Democratico de Direito. 

17. A Matriz Curricular Nacional elaborada pela Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica, no am

bito do Sistema Unicode Seguranc;a Publica- SUSP, em 2003, e um marco institucional na formac;ao de 

profissionais de seguranc;a publica. Esta matriz serviu de base para a elabora<;ao da Matriz Curricular 

Nacional para Forma<;ao das Guardas Municipais em 2004 pela SENASP, com apoio do PNUD/Brasil. 

Essas duas ac;oes estavam previstas no sentido de fortalecer o Sistema Unico de Seguran<;a Publica. 

18. A Comissao Permanente de Combate a Tortura foi criada em 2004 para elaborar o Plano de 

Ac;oes lntegradas para Prevenc;ao e Controle da Tortura no Brasil. Integra a Comissao, a Coordenac;ao de 

Com bate a Tortura (2005) e a Ouvidoria, am bas da SEDH. No momenta atual, o plano foi colocado para 

consulta publica na internet (www.planalto.gov.br/sedh) e esta em fase de implementac;ao por meio 

de experiencias-pilotos nos seguintes estados: Parafba, Rio Grande do Sui, Espirito Santo, Pernambuco, 

Alagoas, Acre, Minas Gerais e Distrito Federal. 
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1- Parcerias para implementa~ao e monitoramento do PNEDH 

Academia Nacional de Polfcia 

Academias e centros de forma<;ao de profissionais das areas de justi<;a e seguran<;a publica 

Agencias de fomento, avalia<;ao e pesquisa 

Agencias de fomento internacionais e nacionais (federais e estaduais) 

Agencias de forma<;ao de educadores 

Agencias de notfcias 

Altas Autoridades em Direitos Humanos, Chancelarias do MERCOSUL e Pafses Associados 

Associa<;ao dos jufzes federais e outras associa<;oes de profissionais e servidores das areas de justi<;a 
e seguran<;a publica 

Arquivos publicos e privados 

Associa<;ao Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa- ANDHEP 

Associa<;ao Nacional de Dirigentes das lnstitui<;oes Federais de En sino Superior- ANDIFES 

Associa<;oes e conselhos profissionais 

Associa<;oes civis 

Associa<;oes nacionais de p6s-gradua<;ao 

Associa<;oes comunitarias 

Associa<;oes de ONGs 

Associa<;ao lnternacional das Cidades Educadoras- AICE 

Centros de ensino e academias de polfcia 

Centros e academias de forma<;ao de a gentes penitenciarios 

Centros de referencias e apoio a vftimas 

Centros e institutes de pesquisa 

Coordena<;ao de Aperfei<;oamento de Pessoal de Nfvel Superior- CAPES 

Coordenadoria Nacional para a lntegra<;ao da Pessoa Portadora de Deficiencia- CORDE 

Coordena<;ao-Geral de Prote<;ao a Testemunhas 

Comissao de Anistia 

Comissao de Direitos Humanos e Legisla<;ao Participativa- Senado Federal 

Comissao de Direitos Humanos e Minorias da Camara dos Deputados- CDHM 

Comissoes de direitos humanos das assembleias legislativas e camaras municipais 

Comissoes de direitos humanos dos conselhos federal e regionais de psicologia 

Comissoes de direitos humanos das IES 

Comissao lntersetorial de Enfrentamento ao Abuso e Explora<;ao Sexual de Crian<;as e Adolescentes 

Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos 

Comissao Nacional de Etica em Pesquisa - CONEP 

Comissao Nacional de Erradica<;ao do Trabalho Escravo- CONATRAE 

Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos 
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Comite de Ajudas Tecnicas para Pessoas com Deficiencias 

Confederac;ao Nacional dos Trabalhadores da Educac;ao- CNTE 

Congresso Nacional 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH 

Conselhos estaduais e municipais de direitos humanos 

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos- CFDD 

Conselho Nacional de Com bate a Discriminac;ao- CNCD 

Conselho Nacional de Educac;ao- CNE 

Conselho Nacional de Polftica Cientffica e Tecnol6gica- CNPq 

Conselho Nacional dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente- CONANDA 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher- CNDM 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiencia - CONADE 

Conselho Nacional dos Secretaries Estaduais de Educac;ao- CONSED 

Conselho Nacional de Com bate a Pi rata ria e Delitos contra a Propriedade lntelectual 

Conselho Nacional dos Direitos do ldoso- CNDI 

Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciaria- CNPCP 

Conselho Nacional de Seguranc;a Publica- CONASP 

Conselho Nacional de Populac;ao e Desenvolvimento- CNPD 

Conselhos profissionais 

Corregedorias e ouvidorias 

Defensorias publicas da Uniao e estados 

Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher- DEAMs 

Delegacias Especializadas de Protec;ao a Crianc;a e ao Adolescente 

Departamento Penitenciario Nacional- DEPEN/MJ 

Departamento de Polfcia Federal - DPF/MJ 

Departamento de Polfcia Rodoviaria Federal - DPRF/MJ 

Departamento de Justic;a, Classificac;ao, Tftulos e Qualificac;ao- DJTCQ/MJ 

Departamento de Pesquisa, Analise de lnformac;ao e Desenvolvimento de Pessoal em Seguranc;a 
Publica - SENASP/MJ 

Departamento de Polfticas, Programas e Projetos- SENASP/MJ 

Departamento de Educac;ao de Jovens e Adultos- SECAD/MEC 

Departamento de Educac;ao para Diversidade e Cidadania - SECAD/MEC 

Departamento de Desenvolvimento e Articulac;ao lnstitucional - SECAD/MEC 

Departamento de Desenvolvimento da Educac;ao Superior- SESU/MEC 

Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais- DHS/MRE 

Departamento de Modernizac;ao e Programas da Educac;ao Superior- SESU/MEC 

Departamento de Polftica da Educac;ao Superior- SESU/MEC 

Defensoria Publica da Uniao- DPGU 

Delegacias regionais do trabalho 

Empresas de comunicac;ao 
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Entidades patronais 

Entidades de direitos humanos e de educa~ao para a paz 

Escolas de ensino fundamental e media 

Escolas de forma~ao de promotores e magistrados 

Escola Nacional de Administra~ao Publica- ENAP 

Escola de Administra~ao Fazendaria- ESAF 

Escolas de forma~ao de professores 

Estudantes das areas de Educa~ao Basica e Educa~ao Superior 

Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP 

Forum dos Pro-Reitores de Extensao das Universidades Publicas Brasileiras - FORPROEX 

Forum de Extensao das lnstitui~6es de Ensino Superior Brasileiras- FUNADESP 

Forum de Pos-Gradua~ao e Pesquisa- FORPROP 

Foruns de entidades de direitos humanos 

Forum Nacional de Pro-Reitores de Extensao e A~ao Comunitaria das Universidades e lnstitui~oes de 
Ensino Superior Comunitarias- FOREXT 

Forum Educacional do MERCOSUL 

Forum Mundial de Educa~ao 

Forum Nacional de Gradua~ao- FORGRAD 

Forum Nacional pela Democratiza~ao dos Meios de Comunica~ao- FNDC 

Forum Nacional de Educa~ao Profissional e Tecnologica 

Forum Nacional de Ouvidores de Polfcia 

Foruns nacionais e internacionais de educa~ao e de educa~ao em direitos humanos 

Forum Social Mundial - FSM 

Forum lntergovernamental de Promo~ao da lgualdade Racial 

Funda~ao Nacional do fndio- FUNAI 

Fundo de Desenvolvimento das Nac;:oes Unidas para a Mulher- UNIFEM 

Governos estaduais e municipais 

lnstitui~6es de ensino superior publicas e privadas- IES 

Institute de Pesquisa Econ6mica Aplicada- I PEA 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica- IBGE 

Institute Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agraria- INCRA 

Lideran~as comunitarias 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia- MCT 

Ministerio Publico Federal 

Ministerios Publicos Estaduais 

Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fame- MDS 

Ministerio do Esporte- ME 

Ministerio do Trabalho e Emprego- MTE 

Ministerio da Saude- MS 

Ministerio da Cultura - MinC 



Ministerio das Cidades- MCid 

Ministerio da Comunicac;:ao- MC 

Ministerio da Ciencia e Tecnologia - MCT 

Ministerio das Relac;:6es Exteriores- MRE 

Ministerio do Desenvolvimento Agrario- MDA 

Ministerio da Defesa- MD 

Ministerio do Meio Ambiente- MMA 

Ministerio de Minas e Energia - MME 

Ministerio do Planejamento, Orc;:amento e Gestao- MPOG 

Ministerio da Previdencia Social- MPS 

Ministerio Publico da Uniao- MPU 

Movimentos de direitos humanos nacionais e internacionais 

Movimentos sociais 

Nucleos de estudos e pesquisas em direitos humanos 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

Organizac;:6es nao-governamentais- ONGs (internacionais, nacionais, regionais, estaduais e 
municipais) 

Organismos internacionais de cooperac;:ao (OIT, UNESCO,UNICEF, PNUD, ACNUR, entre outros) 

Organismos internacionais de protec;:ao e defesa dos direitos humanos 

Organizac;:oes empresariais 

Organizac;:oes publicas em direitos humanos 

6rgaos de seguranc;:a publica 

6rgaos de cumprimento da pena privativa de liberdade 

6rgaos de fomento a pesquisa 

6rgaos federais e estaduais dos sistemas de justic;:a e seguranc;:a publica 

Ouvidorias nacionais, estaduais e municipais 

Presidencia da Republica- PR 

Programas de p6s-graduac;:ao com areas de concentrac;:ao, lin has e grupos de pesquisa em direitos 
humanos 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao- PFDC 

Procuradorias regionais dos direitos do cidadao 

Professores e pesquisadores das academias de polfcias, escolas de formac;:ao de promotores e 
magistrados 

Professores universitarios, pesquisadores e alunos de mestrado e doutorado 

Profissionais da educac;:ao 

Profissionais da educac;:ao e comunidade 

Programas estaduais de protec;:ao a testemunhas 

Rede Nacional de Formac;:ao Continuada de Professores da Educac;:ao Basica 

Redes de formac;:ao e pesquisa em direitos humanos 

Redes de ONGs 

Redes sociais 
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Redes nacionais e internacionais de educa<;:ao em direitos humanos 

Redes de entidades de comunica<;:ao 

Rede Nacional de ldentifica<;:ao e Localiza<;:ao de Crian<;:as e Adolescentes Desaparecidos 

Secretaria-Geral da Presidencia da Republica - PR 

Secretarias estaduais de seguran<;:a publica 

Secretarias estaduais e municipais de educa<;:ao 

Secretarias, sub-secretarias e coordena<;:6es de direitos humanos dos estados e munidpios 

Secretarias estaduais responsaveis pela administra<;:ao penitenciaria 

Secretaria de Educa<;:ao Profissional e Tecnol6gica- SETEC/MEC 

Secreta ria Nacional de Justi<;:a - SNJ/MJ 

Secretaria Nacional de Seguran<;:a Publica - SENASP/MJ 

Secretaria de Reforma do Judiciario- SRJ/MJ 

Secretaria Especial de Promo<;:ao da lgualdade Racial - SEPPIR/PR 

Secretaria Especial de Polfticas para as Mulheres- SPM/PR 

Secretaria Nacional de Economia Solidaria- SENAES/MTE 

Subsecretaria de Promo<;:ao e Defesa dos Direitos Humanos- SPDDH 

Subsecretaria de Promo<;:ao e Defesa dos Direitos da Crian<;:a e do Adolescente- SPDCA 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE 

Sistema Nacional de Emprego- SINE 

Sistema de lnforma<;:ao para a lnfancia e a Adolescencia- SIPIA 

Secretaria de Politicas Publicas de Emprego- SPPE/MTE 

Servi<;:o Federal de Processamento de Dados- SERPRO 

Servi<;:o de Prote<;:ao ao Depoente Especial - SPDE 

Sindicatos e centra is sindicais 

Sistemas de ensino publicos e privados 

Sociedade civil organizada 

Universidade para a Paz- UPAZ/ONU 

II - Documentos para subsidiar programas, projetos e a~oes na area da educa~ao em direitos 
humanos 

a) Ambito international 

Declara<;:ao dos Direitos do Homem e do Cidadao (1789) 

Carta das Na<;:6es Unidas (1945) 

Declara<;:ao Universal dos Direitos Humanos (1948) 

Declara<;:ao Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948) 

Conven<;:ao lnteramericana sobre a Concessao dos Direitos Politicos da Mulher (1948) 

Conven<;:ao lnternacional contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Crw§is, Desumanos e 
Degradantes (1948) 

Conven<;:ao Relativa a Luta contra a Discrimina<;:ao no Campo do Ensino (1960) 

Pacto lnternacional sobre os Direitos Civis e Politicos (1966) 
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Pacta lnternacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais (1966) 

Conven<;:ao lnternacional sabre a Elimina<;:ao de Todas as Formas de Discrimina<;:ao Racial (1968) 

Conven<;:ao Americana sabre Direitos Humanos (Pacta de San Jose, 1969) 

Congresso lnternacional sabre Ensino de Direitos Humanos (1978) 

Conven<;:ao sabre a Elimina<;:ao de Todas as Formas de Discrimina<;:ao contra as Mulheres (1979) 

Conven<;:ao contra a Tortura e Outros Tratamentos Crueis, Desumanos e Degradantes (1984) 

Regras Mfnimas das Na<;:6es Unidas para a Administra<;:ao da Justi<;:a da lnfancia e da Juventude 
(Regras de Beijing ,1985) 

Protocol a Adicional a Conven<;:ao Americana sabre Direitos Humanos em materia de Direitos 
Economicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador, 1988) 

Campanha Mundial para a Publiciza<;:ao da lnforma<;:ao sabre Direitos (1988) 

Conven<;:ao sabre os Direitos da Crian<;:a (1989) 

Declara<;:ao Mundial e Programa Educa<;:ao para Todos (1990) 

Princfpios das Na<;:6es Unidas para a Preven<;:ao da Delinquencia Juvenil. Diretrizes de Riad (1990) 

Declara<;:ao de Barcelona (1990) 

Forum lnternacional da lnstru<;:ao para a Democracia (1992) 

Declara<;:ao e Programa de A<;:ao da Conferencia Mundial sabre os Direitos Humanos (1993) 

Conven<;:ao lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher (1994) 

Quarta Conferencia Mundial das Na<;:6es Unidas sabre a Mulher (Beijing, 1995) 

Decada das Na<;:6es Unidas para a Educa<;:ao em Direitos Humanos (1995-2004) 

Declara<;:ao Mundial sabre a Educa<;:ao Superior no Seculo XXI: visao e a<;:ao (1998) 

Conven<;:ao lnteramericana para a Elimina<;:ao de Todas as Formas de Discrimina<;:ao contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiencia (1999) 

Protocolo Facultative para a Conven<;:ao sabre os Direitos da Crian<;:a (2000) 

Objetivos de Desenvolvimento do Milenio (2000) 

Plano de A<;:ao de Dakar da Educa<;:ao para Todos: realizando nossos compromissos coletivos (2000) 

Decada lnternacional para uma Cultura da Paz e da Nao-Violencia para as Crian<;:as do Mundo (2001-2010) 

Declara<;:ao Mundial da Diversidade Cultural (2001) 

Declara<;:ao do Mexico sabre Educa<;:ao em Direitos Humanos (2001) 

Declara<;:ao e Programa de A<;:ao da Conferencia Mundial contra o Racismo, a Discrimina<;:ao Racial, a 
Xenofobia e Outras Formas de lntolerancia (Durban, 2001) 

Regras Mfnimas das Na<;:6es Unidas para a Administra<;:ao da Justi<;:a, da lnfancia e da Juventude 

Conferencia das Na<;:6es Unidas sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento- Eco92 

Conferencia Mundial sabre Desenvolvimento Sustentavel- Rio+10 (2002) 

b) Ambito nacional 

Constitui<;:ao Federal (1988) 

Lei Federal no 7.716/1989- Define os crimes resultantes de preconceito de ra<;:a ou de cor 

Lei Federal no 8.069/1990- Estatuto da Crian<;:a e do Adolescente (ECA) 

Lei Federal no 9.394/1996 -Lei de Diretrizes e Base da Educa<;:ao Nacional 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)- SEDH/PR (1996 e 2002) 
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Lei Federal no 9.455/1997- Tipifica~ao do crime de tortura 

Lei Federal no 9.459/1997- Tipifica~ao dos crimes de discrimina~ao com base em etnia, religiao e 
procedencia nacional 

Lei Federal no 9.474/1997- Estatuto dos refugiados 

Lei Federal no 9.534/1997- Gratuidade do registro civil de nascimento e da certidao de 6bito 

Plano Nacional de Extensao- FORPROEX (1999) 

Decreta no 3.298/1999- Regulamenta a Lei Federal n° 7.853/1989- Politica Nacional para lntegra~ao 
da Pessoa Portadora de Deficiencia e consolida as normas de prote~ao 

Portaria Ministerial MEC no 319 de 26/2/1999- Polftica de Diretrizes e Normas para o Usa, o Ensino, 
a Produ~ao e a Difusao do Sistema Braille em todas as modalidades de aplica~ao, compreendendo 
especial mente a lingua portuguesa, a matematica e outras ciencias, a musica e a informatica 

Programa de Assistencia a Vftimas e a Testemunhas Amea~adas- SEDH/PR (1999) 

Sistema Nacional de Assistencia a Viti mas e Testemunhas Amea~adas (2000) 

Programa Direitos Humanos, Direitos de Todos- SEDH/PR (2000) 

Lei Federal no 10.098/2000- Estabelece normas gerais e criterios basicos para a promo~ao da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida, e da outras 
providencias 

Programa Nacional de Acessibilidade- SEDH/PR (2000) 

Servi~o de Prote~ao ao Depoente Especial (2000) 

Decreta no 3956/2001 - promulga a Conven~ao lnteramericana para Elimina~ao de Todas as Formas 
de Discrimina~ao contra Pessoas Portadoras de Deficiencia 

Lei Federal no 10.172/2001 -Plano Nacional de Educa~ao- MEC 

Programa Nacional de Direitos Humanos- SEDH/PR (2002) 

Programa Nacional de A~6es Afirmativas- SEDH/PR (2002) 

Matriz Curricular Nacional para Forma~ao de Profissionais de Seguran~a Publica - SENASP/MJ (2003) 

Estatuto do ldoso (2003) 

Mobiliza~ao Nacional para o Registro Civil - SPDDH/SEDH/PR (2003) 

Programa de Seguran~a Publica para o Brasil - SENASP/MJ (2003) 

Sistema Unicode Seguran~a Publica- SUSP/MJ (2003) 

Polfcia Comunitaria - SENASP/MJ (2003) 

Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia- SENASP/MJ (2003) 

Projetos Municipais de Preven~ao a Violencia - SENASP/MJ (2003) 

Programa de Promo~ao e Defesa dos Direitos da Crian~a e do Adolescente- SPDCA/SEDH/PR 

Portaria Ministerial MEC no 3284 de 7/11/2003 -Requisites de acessibilidade de pessoas portadoras 
de deficiencias, para instruir os processos de autoriza~ao e de reconhecimento de cursos e de 
credenciamento de institui~6es 

Portaria no 98/1993 -lnstitui o Comite Nacional de Educa~ao em Direitos Humanos 

Plano Nacional de Educa~ao em Direitos Humanos- SEDH/PR/MEC (2003) 

Plano Nacional para a Erradica~ao do Trabalho Escravo- SPDDH/SEDH/PR (2003) 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa~ao das Rela~6es Etnico-Raciais e para o Ensino de 
Hist6ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) 

Decreta sobre Acessibilidade no 5.296/2004 

Lei Federal no 10.098/2004- Programa Promo~ao e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiencia 
-SEDH/PR 
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Brasil sem Homofobia- Programa de Com bate a Violencia e a Discrimina<;:ao contra GLTB e de 
Promo<;:ao da Cidadania Homossexual - SEDH/PR (2004) 

Plano Nacional para o Registro Civil de Nascimento- SEDH/PR (2004) 

Plano Presidente Amigo da Crian<;:a e do Adolescente- SEDH/PR (2004) 

Matriz Curricular Nacional para Forma<;:ao de Guard as Municipais- SENASP/MJ (2004) 

Programa Mulher e Ciencia - SPM/PR (2004) 

Programa Brasil Quilombola- SEPPIR/PR (2004) 

Lei Federal no 10.536/2004- estabelece a responsabilidade do Estado par mortes e Desaparecimentos 
de pessoas que ten ham participado, ou ten ham sido acusadas de participa<;:ao em atividades polfticas, 
no perfodo compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 5 de outubro de 1988 (e nao mais 1979, como 
previa a anterior) 

Decreta no 5.626/2005- Regulamenta a Lei Federal no 10.436/2002- Lfngua Brasileira de Sinais- LIBRAS 

Programa Nacional de Prote<;:ao aos Defensores dos Direitos Humanos (2004) - SPDDH/SEDH/PR 

Programa Promo<;:ao e Defesa dos Direitos da Crian<;:a e do Adolescente- SPDDCA/SEDH/PR 

Programa Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei- SPDDCA/SEDH/PR 

Programa Com bate ao Abuso e a Explora<;:ao Sexual de Crian<;:as e Adolescentes- SPDDCA/SEDH/PR 

Programas estaduais e municipais de direitos humanos 

Programa Diversidade na Universidade- SESU/MEC 

Programa Educa<;:ao lnclusiva- Direito a Diversidade- SEPPIR/PR 

Programa Estrategico de A<;:oes Atirmativas- SEPPIR/PR 

Programa Prote<;:ao da Ado<;:ao e Combate ao Sequestra lnternacional - MJ 

Programa de Apoio para Ouvidorias de Polfcia e Policiamento Comunitario- SEDH/PR/MJ 

Rede Nacional de Educa<;:ao a Distancia - SENASP/MJ 

Escolas ltinerantes de Altos Estudos em Seguran<;:a Publica- SENASP/MJ (2005) 

Programa Brasil Alfabetizado- MEC 

Programa Escola que Protege- SESU/MEC 

Programa de Formac;ao Superior e Licenciaturas lndfgenas- SESU/MEC 

Programa Conexoes de Saberes: dialogos entre a universidade e as comunidades populares - SECAD/MEC 

Programa Pr6-Equidade de Genera: oportunidades iguais. Respeito as Diferenc;as- SPM/PR 

Programa de Ac;oes lntegradas e Referenciais de Enfrentamento a Violencia Sexuallnfanto-Juvenil no 
Territ6rio Brasileiro- PAIR- SEDH/PR 

Jornadas Formativas de Direitos Humanos- SENASP/MJ (2004) 

Plano de Ac;ao para o Enfrentamento da Viol en cia contra a Pessoa ldosa- SPDDH/SEDH/PR (2005) 

Plano de Ac;oes lntegradas para Prevenc;ao e Controle da Tortura no Brasil - SPDDH/SEDH/PR (2005) 

Plano Nacional de Polfticas para as Mulheres- SPM/PR (2005) 

Polftica Nacional do Esporte- ME (2005) 

Sistema Nacional de Cultura - MinC (2005) 

Rede Nacional de Cursos de Especializac;ao em Seguranc;a Publica - SENASP/MJ (2005) 

Matriz Curricular em Movimento- SENASP/MJ (2006) 

Programa Afroatitude (2005/2006) 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SPDDCA/SEDH/PR (2006) 
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NBR 9050- Acessibilidade de Edifica<;:oes, Mobilia rio, Espa<;:os e Equipamentos Urbanos 

NBR 15290- Acessibilidade em comunica<;:ao na televisao 

Lei Federal no 9.140/95- Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos durante a ditadura militar 

Programa Genera e Diversidade na Escola- SPM/PR 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares- SEB/MEC 

Programa Nacional do Livro Didatico para o Ensino Media- SEB/MEC 

Programa Nacional do Livro Didatico- PNLD/SEB/MEC 

Programa Nacional Biblioteca - SEB/MEC 

Programa Escola Ativa- SEB/MEC 

Programa de Gestao de Aprendizagem Escolar- SEB/MEC 

Programa do Ensino Media- SEB/MEC 

Programa Etica e Cidadania - SEB/MEC 

Programa de Gestao de Aprendizagem Escolar- SEB/MEC 

Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educa<;:ao- SEB/MEC 

Programa de Apoio a Extensao Universitaria - SESU/MEC 

ProUni- Programa Universidade para Todos- SESU/MEC 

Programa de A<;:oes Afirmativas para a Popula<;:ao Negra nas lnstitui<;:oes Publicas de Educa<;:ao 
Superior- SESU/MEC 

Programa lncluir- SESU/MEC 

Programa Reconhecer- SECAD/SESU/MEC e DEPEN/MJ 

Programa de Educa<;:ao Tutorial - SESU!MEC 

Programa Jovens Artistas- SESU/MEC 

Programa Cultura e Cidadania- MinC 

Programa ldentidade e Diversidade Cultural - MinC 

Programa Cultura Viva- MinC 

Polftica Nacional do Esporte- ME 

Programa de Erradica<;:ao do Trabalho lnfantil - PETI 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios- PNAD 

Programa Nacional de Estfmulo ao Primeiro Emprego- PNPE 

Plano Nacional de Polfticas para as Mulheres- PNPM 

Plano Nacional de Qualifica<;:ao- PNQ 

Plano Plurianual - PPA 

Programa Federal de Assistencia a Vftimas e a Testemunhas Amea<;:adas - PROVITA 

Ill- Conferencias nacionais de promoc;ao e defesa dos direitos humanos 

Conferencias Nacionais dos Direitos da Crian<;:a e do Adolescente (1997, 1999, 2001, 2003, 2005) 

Conferencias Nacionais de Direitos Humanos- Camara dos Deputados/CDHM (1996, 1997, 1998, 
1999,2000,2001,2002,2003,2005,2006) 



P Confer€mcia Nacional de Meio Ambiente (2003) 

4a Conferencia Nacional de Assistencia Social (2003) 

12a Conferencia Nacional de Saude (2003) 
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P Confen2ncia Nacionallnfanto-Juvenil do Meio Ambiente (2003) 

P Conferencia Nacional de AqUicultura e Pesca (2003) 

1a Confen2ncia Nacional das Cidades (2003) 

1a Conferencia Nacional de Medicamentos e Assistencia Farmaceutica (2003) 

P Conferencia da Terra e da Agua: reforma agraria, democracia e desenvolvimento sustentavel (2004) 

P Conferencia Brasileira sabre Arranjos Produtivos Locais (2004) 

3a Conferencia Nacional de Saude Bucal (2004) 

2a Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnovac;:ao em Saude (2004) 

P Conferencia de Polfticas para as Mulheres (2004) 

1a Conferencia Nacional do Esporte (2004) 

P Conferencia Nacional de Juventude (2004) 

2a Conferencia Nacional de Seguranc;:a Alimentar (2004) 

P Conferencia Nacional de Cultura (2005) 

6a Conferencia Nacional dos Direitos da Crianc;:a e do Adolescente (2005) 

2a Conferencia Nacional de Meio Ambiente (2005) 

sa Conferencia Nacional de Assistencia Social (2005) 

2a Conferencia Nacional das Cidades (2005) 

3a Conferencia Nacional de Saude do Trabalhador (2005) 

3a Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnovac;:ao em Saude (2005) 

2a Conferencia Brasileira sabre Arranjos Produtivos Locais (2005) 

P Conferencia Nacional de Promoc;:ao da lgualdade Racial (2005) 

2a Conferencia Nacional de AqUicultura e Pesca (2006) 

3a Conferencia Nacional de Gestao do Trabalho e da Educac;:ao na Saude (2006) 

4a Conferencia Nacional de Saude lndfgena (2006) 

P Conferencia Nacional dos Povos lndfgenas (2006) 

2a Conferencia Nacionallnfanto-Juvenil do Meio Ambiente (2006) 

P Conferencia Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia (2006) 

2a Confen2ncia Nacional do Esporte (2006) 

P Conferencia Nacional dos Direitos da Pessoa ldosa (2006) 

P Conferencia Nacional de Economia Solidaria (2006) 

P Conferencia Nacional de Educac;:ao Profissional e Tecnol6gica (2006) 

Conferencia Regional das Americas sabre o Plano de A<;ao contra Racismo, Discriminac;:ao Racial, 
Xenofobia e lntoler2mcias Correlatas- Durban +5 (2006) 

IV- Principais comissoes, comites e conselhos gestores e de direitos 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana- CDDPH (1964) 

Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos e Defesa 



-~" ~ _ Piooo N'cionol de Eduu,,o em Di ceito; Hem""" )006 

l 

Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciaria- CNPCP (1980) 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher- CNDM (1985) 

Conselho da Republica- (1990) 

Conselho de Defesa Nacional- (1991) 

Conselho Nacional dos Direitos da Crian~a e do Adolescente- CONANDA (1991) 

Conselho Nacional de lmigra~ao- (1992) 

Comissao Especial de Mortos e Desaparecidos Politicos- (1995) 

Comissao Nacional de Popula~ao e Desenvolvimento- CNPD (1995) 

Conselho Nacional de Polftica Energetica- CNPE (1997) 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Defici€mcia- CONADE (1999) 

Conselho Nacional de Combate a Discrimina~ao- CNCD (2001) 

Conselho de Governo- (2001) 

Conselho Nacional de lntegra~ao de Polfticas de Transporte- CON IT (2001) 

Conselho Nacional de Promo~ao da lgualdade Racial- CNPIR (2003) 

Comite Nacional de Educa~ao em Direitos Humanos- CNEDH (2003) 

Comissao Nacional de Erradica~ao do Trabalho Escravo- CONATRAE (2003) 

Conselho Nacional de Seguran~a Alimentar e Nutricional- CONSEA (2003) 

Conselho de Desenvolvimento Econ6mico e Social - CDES (2003) 

Conselho Nacional de Esporte- CNE (2004) 

Conselho Nacional das Cidades- ConCidades (2004) 

Conselho Nacional dos Direitos do ldoso- CNDI (2004) 

Comite de Ajudas Tecnicas para Pessoas com Deficiencias- CORDE (2006) 

Conselho da Autoridade Central Administra~ao Federal contra o Sequestra lnternacional de Crian<;:as 

Conselho Nacional dos Refugiados 

Conselho Nacional de Seguran<;:a Publica- CONASP 

Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos- CFDD 

Conselho Nacional de Com bate a Pirataria e Delitos Contra a Propriedade lntelectual - CNCP 

Conselho Nacional Antidrogas- CONAD 

Conselho Nacional de Defesa Civil -CON DEC 

Conselho Nacional de Juventude- CONJUVE 

Conselho Nacional de Educa<;:ao- CNE 

Conselho Nacional de Saude- CNS 

Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS 

Conselho Nacional de Previdencia Social- CNPS 

Conselho Nacional de Polftica Cultural - CNPC 

Conselho Nacional de Polftica Agricola- CNPA 

Conselho Nacional de Economia Solidaria- CNES 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentavel- CONDRAF 

Conselho Nacional de Transparencia Publica e Com bate a Corrup~ao- CGU 

Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca- CONAPE 



Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA 

Conselho Nacional da Amazonia Legal - CONAMAZ 

Conselho Nacional de Recursos Hfdricos- CNRH 

Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia- CCT 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecno16gico- CNPq 

Conselho Nacional de Informatica e Automac;:ao- CON IN 

Conselho Nacional de Transito- CONTRAN 

Conselho Nacional de Turismo- CNT 




