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PRELÚDIO 
 

No dia 17 de novembro de 2010, duas famílias pobres compartilhavam o espaço 

externo do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, situado na avenida Francisco Bicalho, 

Centro do Rio de Janeiro. O ambiente estava embebido de tristeza e incredulidade pelo 

ocorrido, ali aguardavam a liberação dos corpos de seus jovens entes queridos para em 

seguida lidar com o doloroso processo funerário. Essa é uma situação muito comum quando 

levamos em conta a conjuntura social a qual estamos inseridos, onde o número de jovens 

dizimados pela violência é elevadíssimo no Estado Fluminense. Essa situação é tão rotineira 

que pode parecer algo muito comum para aqueles alheios a situação, ocorre que os dramas 

dessas famílias tem uma similaridade intrigante e suas histórias se cruzam a partir de um 

assalto ocorrido no Centro da cidade do Rio de Janeiro em plena Avenida Rio Branco, onde o 

policial ao tentar abordar um indivíduo, foi atingido por um tiro fatal  que lhe acertou a face. 

Também atingido o assaltante cai e é levado para o nosocômio onde, assim como o policial 

chegou sem vida1.  

Ambas as famílias não trocavam palavras, apenas por vezes se entreolhavam deixando 

claras evidências de que naquele momento a dor da perda era tão imensa que não dava espaço 

para qualquer tipo de julgamento, raiva ou imposição de culpa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 O caso foi acompanhado por diversas mídias e pode ser visto em: <https://extra.globo.com/casos-de-
policia/pm-morto-em-assalto-enterrado-no-dia-do-aniversario-360192.html>. Acesso em: 11 Nov 2019. O 
policial militar foi enterrado no dia do seu aniversário.  
 



RESUMO 
 

A pesquisa sobre o trabalho da “Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Uma análise de seu trabalho realizado 
junto aos policiais militares e seus familiares”, objetiva discutir sobre a atuação da Comissão 
perante as violações de direitos sofridas pelos policiais militares, bem como seus familiares. 
Dessa forma, busca conhecer as demandas e os desafios a serem enfrentados para uma efetiva 
colaboração para o fortalecimento das lutas sociais na defesa dos direitos humanos. A 
temática dos direitos humanos possui fundamental importância na particularidade da 
sociedade brasileira, principalmente pelo momento político que o país atravessa, onde 
governantes desrespeitam os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos, lidando com 
a questão da violência a partir de mais violência, sem se importar com os efeitos negativos 
que a ação militarizada do Estado impõe a sua população, bem como a seus policiais 
militares. 

 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos e 
Cidadania da ALERJ; Democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
The research on the work of the "Commission on Human Rights and Citizenship of the 
Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro: An analysis of its work with military 
police officers and their families", aims to discuss the Commission 's action in relation to 
human rights violations. suffered by the military police as well as their families. Thus, it seeks 
to know the demands and challenges to be faced for effective collaboration to strengthen 
social struggles in the defense of human rights. The theme of human rights is of fundamental 
importance in the particularity of Brazilian society, especially due to the political moment that 
the country is going through, where rulers disrespect the rights and fundamental guarantees of 
individuals, dealing with the issue of violence from more violence, without caring. with the 
negative effects that the militarized action of the state imposes on its population, as well as its 
military police. 

 
Keywords: Human Rights, Public Security, ALERJ Commission on Human Rights 

and Citizenship; Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente tema “A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Uma análise de seu trabalho realizado junto aos 

policiais militares e seus familiares”, objetiva discutir a atuação da Comissão perante as 

violações de direitos decorrentes das negligências do Estado, sofridas pelos policiais militares, 

bem como seus familiares. Nesse sentido faz se necessário na atual conjuntura realizar uma 

reflexão crítica acerca dos direitos humanos, no intuito de identificar os desafios a serem 

superados e colaborar no fortalecimento das lutas sociais em sua defesa, visando evitar 

retrocessos tendo como horizonte alguns avanços e conquistas. 

O interesse pelo tema se dá a partir de preocupações decorrentes do cotidiano 

profissional. Sendo praça da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e trabalhando na 

Corporação há 19 anos, senti junto com a tropa o descaso da instituição frente às  

necessidades dos policiais, quer sejam elas de caráter particular ou coletiva como, a falta dos 

equipamentos de proteção, saúde, alimentação, armamentos, instalações em péssimo estado 

de conservação, alta jornada de serviço, serviços extras não remunerados, movimentação do 

efetivo policial sob a discricionariedade do Comandante, onde o policial é transferido para um 

outro batalhão geralmente muito distante de sua residência e que invariavelmente só toma 

conhecimento do fato através de publicação em boletim da Corporação, dentre outros fatores. 

Diante desse cenário, no ano de 2015, lotado no Centro de Capacitação de Programas de 

Prevenção (CCPP), passei a trabalhar como auxiliar do Programa de Capacitação e Educação 

em Direitos Humanos (PROCEDIH), onde começo a ter o primeiro contato mais direto e 

compromissado com a temática dos direitos humanos. O PROCEDIH fora desenvolvido para 

atender as demandas do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), no 

âmbito da formação e capacitação em direitos humanos para os profissionais de segurança 

pública, lançado em 2003 pelo Governo Lula.  

Apresentar uma temática como os direitos humanos para aos policiais militares sempre 

gerou muita polêmica, os policiais nunca se encontravam receptivos e quase sempre 

contrariados por estar ali ouvindo sobre uma política na qual julgavam ser utilizada para 

“defender criminosos”. Torna-se mister conscientizá-los de que os direitos humanos apesar de 

todos os limites impostos pelos interesses da classe dominante, é um importante instrumento 

para a viabilização dos direitos de todas as pessoas e que os policias são cidadãos de direitos e 
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deveres que possuem também suas necessidades defendidas por organizações e instituições 

que lutam em defesa dos direitos humanos.  

Graduado em Serviço Social e tendo realizado o estágio acadêmico na própria 

Corporação, percebi que os Assistentes Sociais que trabalham na PMERJ, apresentam uma 

grande contribuição para a instituição policial. A atuação do Serviço Social junto aos policiais 

militares e seus dependentes, possibilitou um maior conhecimento de seus direitos, a partir de 

ações de intervenção profissional, palestras, folders, desenvolvidos pelos Assistentes Sociais, 

além das articulações junto as redes de serviços externas à Corporação, visando apresentar 

respostas às demandas que chegam ao Serviço Social. 

Um estudo sobre a contribuição dos Assistentes Sociais que trabalham na PMERJ, a 

respeito da temática dos direitos humanos junto a Corporação se dava em primeiro plano 

nessa pesquisa, mas as orientações e sugestões da banca durante o Exame de Qualificação me 

instigaram e direcionaram a realizar uma análise do trabalho realizado pela Comissão de 

Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ voltado ao atendimento dos policiais militares e 

seus familiares. 

A importância de uma análise crítica sobre os direitos humanos, nos possibilita 

desvelar o verdadeiro significado de sua ascensão sob a égide da sociedade burguesa, esses 

direitos muitas vezes considerados inerentes ao homem, se materializam no contexto social, 

político e econômico sem contemplar os anseios da classe trabalhadora. No Brasil, por 

exemplo, a dinâmica inerente a sociedade capitalista apresenta que as lutas e defesa dos 

direitos humanos passam por avanços e retrocessos, um cenário onde diversos intelectuais 

debatem sobre diferentes áreas e com distintas temáticas, que abrangem desde a luta contra a 

permanência do trabalho escravo no século XXI, até a defesa das causas indígenas, 

homossexuais, das mulheres, dos negros, das questões urbanas, rurais, dentre outros. Pois, em 

uma sociedade constitutiva de um país com origem escravocrata é vital não banalizar a 

desigualdade social, bem como o racismo estrutural decorrente disto. O estudo histórico e o 

método dialético utilizado para a produção do conhecimento, é o maior meio de resistência de 

luta contra as desigualdades sociais e a superação da cultura política escravocrata. 

Contemporaneamente, a temática dos direitos humanos possui fundamental 

importância na particularidade da sociedade brasileira, principalmente por percebermos as 

dificuldades que o nosso país enfrenta, com o poder nas mãos de governos conservadores que 

atacam os direitos humanos e quaisquer movimentos de esquerda. Isso se dá devido ao Brasil 
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nunca ter superado a ditadura propriamente dita, já que a transição para um regime 

democrático ocorreu de forma progressiva e não abrupta. 

Nessa sociedade marcada pela contradição evidencia um alto grau de alienação e, de 

certa forma, extremamente influenciado pelas redes sociais, apoio incondicional da mídia e 

pelo processo de desresponsabilização do Estado na garantia dos direitos sociais, onde 

somado a falsa consciência do mito das classes perigosas, se voltam para a criminalização da 

pobreza. Desenvolvendo uma imagem de que defender os direitos humanos é defender 

“bandidos”. Dessa forma, tornou-se primordial uma análise sobre a transição entre o regime 

ditatorial e a abertura democrática no Brasil, a fim de entender como as mudanças pós 

redemocratização influenciaram nas políticas de direitos humanos, demarcando seus avanços 

e retrocessos no decorrer da história. Bem como, compreender o papel da polícia militar a 

partir das suas atribuições definidas na Constituição Federal de 1988. 

Assim, realizou-se um estudo sobre o trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania da ALERJ, que tem como tarefa acompanhar e se manifestar sobre as 

proposições e assuntos ligados aos direitos de todas as pessoas. A importância de seu trabalho 

se deve a realidade em que o Estado Rio de Janeiro está inserido, um lugar geograficamente 

marcado pela violência e banalização da vida humana. Na lógica do sistema capitalista, 

patriarcal e desigual, aos defensores dos direitos humanos existe uma forma de opressão pelo 

Estado que procura deslegitimar as causas, de forma a enfraquecê-las. 

No Brasil2, morrem 175 mil pessoas por ano vítimas de mortes violentas e intencionais 

como latrocínio, homicídio doloso, agressão seguida de morte e operações policiais, sendo 

70% pessoas negras entre 15 e 29 anos, pobres – moradoras de periferias. Estes dados são 

mais alarmantes e elevados do que os apresentados pelos países que estão em guerra. A 

política de segurança aplicada no país é pautada em uma cultura repressiva, quando não há 

morte, há o encarceramento tornando o Brasil a terceira maior população carcerária do 

mundo.  

O debate sobre os direitos humanos constitui um instrumento de denúncia dos limites 

da sociabilidade do capital marcado pela contradição entre classes sociais. Segundo o relatório 

da Anistia Internacional “O estado dos Direitos Humanos no Mundo 2017/2018”3, a 

 
2  Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017, aponta que o país está mais violento e apresenta esses 

dados.  
3  Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2017/02/AIR2017_ONLINE-v.3.pdf>. Acesso em: 

28 de agosto de 2019. 



 

13 

 

população carcerária alcançou um novo recorde negativo, chegando ao impressionante 

número de 727.000 pessoas presas, sendo que mais de 60% são negras e 40% (cerca de 

290.000) estão presas em caráter preventivo. A polícia continuou a fazer uso desnecessário e 

excessivo da força, principalmente no contexto dos protestos. Outro dado importante 

apresentado pela entidade é que jovens negros, principalmente os que moram em áreas 

pobres, foram desproporcionalmente atingidos pela violência por parte de policiais. As taxas 

de homicídio e a violência armada continuaram com altos índices em todo o país.  

A segurança pública continua a insistir numa política voltada ao chamado “combate às 

drogas” e na militarização. Vivemos uma segurança de extermínio que viola qualquer 

esperança de ter um Estado democrático de direitos, pois o Estado é quem mais viola os 

direitos humanos, principalmente em ações que partem de seus agentes públicos.  

Cabe lembrar que os direitos humanos existem para evitar a barbárie social, já que 

deveriam beneficiar igualmente a todos, independente da classe, raça, sexo, renda, religião, 

etc. Entretanto, na prática, esses direitos se materializam na contradição de classes sociais, 

onde acabam por beneficiar os mais favorecidos economicamente. Já havia de maneira 

velada, uma política de extermínio aos pobres majoritariamente negros, as classes baixas, 

moradoras de guetos e periferias, porém em 2019 isto se tornou de fato uma política pública 

declarada, de acordo com o atual governador do Rio de Janeiro.  

Buscando analisar e interpretar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e 

Cidadania da ALERJ, foi adotada uma pesquisa qualitativa onde a obtenção de dados se deu a 

partir de visitas institucional, conversas exploratórias, matérias jornalísticas, cartilhas, 

relatórios, sites institucionais, documentações produzidas pela Comissão, observações 

realizadas no campo de pesquisa, etc. Dessa forma, as informações coletadas partiram de 

eixos específicos, que buscaram entender como e quais as principais demandas que chegam à 

Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, quando se deu o início do trabalho da Comissão 

voltado para os policiais militares e seus familiares, qual o trabalho realizado pela Comissão 

direcionado para os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e seus familiares e por 

último, de que forma a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ contribui para uma atuação 

da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em consonância com uma sociedade 

democrática. 

Para tanto, foram analisados os mecanismos legais, como o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos lançado em 2003 pelo Governo Lula, a fim de entender sua 
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importância para a formação, educação e capacitação continuada dos profissionais de 

segurança pública no que tange uma melhor qualificação para o desempenho de suas funções 

junto à sociedade e valorização profissional, bem como, as balizas que limitam sua efetivação 

junto a tropa.  

Ao tratar do tema direitos humanos e relacioná-lo com a polícia militar, 

invariavelmente é para abordar sobre sua violação e desrespeito, onde geralmente há um uso 

excessivo da força na atuação policial. Nesse caso, busca-se abordar sobre os mecanismos de 

defesa dos direitos humanos que se voltam aos policiais militares, sobre o entendimento de 

que são sujeitos de direitos e deveres como quaisquer cidadãos, a fim de rebater uma falsa 

afirmativa de que direitos humanos não são para policiais, é apenas para criminosos. Grande 

parte dessa incompreensão que suscita essa pretensa falta de proteção dos direitos humanos 

aos policiais militares se dá a partir de atos omissivos e comissivos do Estado. Sendo este o 

principal órgão responsável pela garantia dos direitos humanos, impões aos seus policiais 

militares a atuarem em condições desumanas para enfrentar situações de extrema 

periculosidade e de alta responsabilidade. Esses agentes, assim como seus familiares sofrem 

violações de seus direitos o tempo todo e descaso de todos os tipos por parte do Estado. Pari 

passo, não percebem instituições, organizações e até mesmo movimentos sociais que se 

sensibilizam e se mobilizam em torno de suas mazelas.  

Buscando compreender a realidade social na qual a Corporação se insere e os 

determinantes que lhes circundam, a pesquisa se voltou para um olhar da histórica relação 

dialética entre a sociedade brasileira e as instituições policiais, além de refletir sobre ações e 

fatos que se sustentam no cotidiano da instituição policial militar Fluminense e reverberam 

negativamente na mídia como, por exemplo, o “desvio de conduta”, o “abuso de autoridade” 

e, por conseguinte, a violação dos Direitos Humanos que tanto atinge a população em geral, 

quanto aos próprios policiais militares.  

Segundo Cardoso (1976), o conhecimento é o resultado da relação entre um sujeito 

que se empenha em conhecer e o objeto de sua preocupação. Dessa forma, a motivação nos 

coloca em movimento na busca pela compreensão dos fatos, nos impulsiona a desvendar 

causas e entender a realidade aparente. Sua fundamentação encontra-se no estranhamento dos 

fatos que inquieta, incomoda e perturba. 

Conforme Lefébvre (1975), o conhecimento humano apresenta algumas características 

mais gerais enquanto fato, fundamentando-se primeiramente na prática, antes mesmo de 
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atingir o nível teórico. Ele parte da experiência, das realidades objetivas percebidas na 

interação com o objeto. Contudo, o conhecimento é também social, a partir de relações 

estabelecidas com nossos semelhantes ensinamos e aprendemos. Uma relação enriquecedora 

que nos transforma, quer seja de forma tácita ou direta absorvemos e transmitimos 

conhecimento. Outra característica é a historicidade do conhecimento humano que se 

conceitua pela conquista e aquisição cognitiva com o passar dos tempos. É marcado pela saída 

da ignorância a partir do labor do pensamento resultando uma agregação, acumulação e 

desenvolvimento do conhecimento. 

A necessidade de uma análise mais aprofundada das relações sociais no Brasil 

fundamenta-se na fuga dos pressupostos e desvio da aparência, a fim de não nos alienarmos 

da essência do fato concreto. Refletir sobre o que está iminente parece mais confortável e com 

isso pode nos deixar satisfeito com conceitos incompletos e muito das vezes equivocados. 

Kosik (1976), fala da necessidade da destruição da pseudoconcreticidade para superarmos a 

certeza aparente e sairmos da superficialidade dos fatos. Esse é o único caminho para chegar à 

essência onde a realidade é mais rica do que sua aparência apresenta.  

 A partir do conhecimento da essência dos fenômenos que interferem na realidade da 

instituição policial militar do Estado do Rio de Janeiro, o estudo está apoiado na teoria social 

de Marx (2008), que na análise do objeto concreto o percebe como resultado e não seu ponto 

de partida. Desta forma, Marx toma esse objeto como uma síntese de múltiplas determinações 

de onde elabora uma representação caótica do todo. Através de uma determinação mais 

precisa de estudo e análise, chegaria a conceitos e determinações mais simples, do concreto 

representado alcançaria abstrações cada vez mais tênues. Findado esse processo o caminho 

percorrido deveria ser refeito de modo inverso até retornarmos novamente ao objeto, uma 

chegada ao concreto modificado, pensado e mais rico no entendimento de sua estrutura e 

essência. Esse objeto não seria mais uma representação caótica do todo e sim um rico 

universo de múltiplas determinações e relações diversas. A partir desse princípio, buscou-se 

desvelar o papel social da instituição policial militar do Estado do Rio de Janeiro, como parte 

que compõem a estrutura social, analisando a formação social brasileira e seus determinantes. 

Assim como, a correlação de força entre as classes sociais e sua interferência nas decisões do 

Estado que implicam majoritariamente em ações que privilegiam as classes que detêm a 

hegemonia no país. 
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Dessa forma, analisa-se, no primeiro capítulo, o contexto histórico dos direitos 

humanos. Para tanto, foi tomado como base os estudos do José Damião de Lima Trindade que 

apresenta o desenvolvimento histórico das políticas de Direitos Humanos e os fatores que 

balizaram a sua efetivação junto à população, demarcando sua trajetória ao longo da história. 

Em seguida, para abordar sobre a luta pelos direitos humanos no Brasil apoiou-se nas 

considerações de Silene Freire, que apresenta a temática dos direitos humanos no país como 

um evento recente na nossa história. Assim como, a frequente violação dos seus princípios a 

partir do Estado, que desconfigura, desrespeita e descumpre a Constituição Federal de 1988, 

descrita como cidadã, embora, forjada a partir dos ideais burgueses de liberdade e igualdade 

funcionais ao sistema capitalista de produção. Nesse sentido a cidadania e a luta pelos direitos 

humanos na sociedade burguesa tem seus limites demarcados pelos interesses da classe 

dominante, onde os avanços e retrocessos desses direitos ocorrem dentro de um campo de 

lutas conhecido como democracia, dominado e limitado a partir de leis e determinações 

positivistas que beneficiam os donos dos meios de produção, os quais têm como um grande 

aliado o Estado na garantia dos seus interesses.  Outro ponto importante considerado nesse 

primeiro capítulo se dá a partir de Florestan Fernandes, que versa sobre a formação social 

brasileira, a qual perpassa pela constituição de uma sociedade de classes marcada por 

exploração e privilégios. 

No segundo capítulo, se desenvolve uma análise do papel do Estado a partir de Perry 

Anderson, apresentando seu significado e sua função social ao longo da história. Nesse 

sentido, foi apresentado o conceito de Estado Ampliado gramsciano a partir de Carlos Nelson 

Coutinho. Em seguida foi realizada uma abordagem sobre a formação das instituições do 

Estado Moderno a partir de Holloway, bem como sobre o processo de criminalização da 

pobreza a partir das contribuições de Cecília Coimbra. Para finalizar, foi discutido sobre o 

sistema penal brasileiro a partir das análises de Alessandro Baratta, ressaltando sua cultura 

penal instalada no país e sua funcionalidade para o sistema capitalista de produção.  

O terceiro capítulo pauta-se numa abordagem sobre compreensão das leis e normas 

positivistas como mecanismos eficazes de dominação e submissão ao capital de uma classe 

pela outra, buscou-se direcionar o olhar para a lógica das políticas voltadas para promoção, 

proteção e garantia dos direitos humanos na sociedade burguesa. Tomando o entendimento da 
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“questão social4” em Netto (2001), com intuito de refletir sobre a política de enfrentamento da 

polícia frente as mazelas sociais, a “questão social” está elementarmente determinada pelo 

traço próprio e peculiar da relação entre o capital e o trabalho – a exploração, que se efetiva 

num marco de contradições e antagonismos. Percebemos que o “modus operandi” da polícia 

junto às classes ditas perigosas, se desenvolve de tal forma que o próprio agente combate com 

truculência um processo do qual ele também se encontra inserido e que existe dentro da 

própria instituição militar, onde damos vistas às péssimas condições de trabalho, má 

remuneração, autoritarismo, exploração da força de trabalho, dentre outros fatores. Assim, 

apesar de serem constantemente utilizados como instrumento legitimador da força e poder do 

Estado, suas necessidades são negligenciadas e os direitos negados a ponto de não perceberem 

o “direito humano” como algo de “humanos”.  

Nesse contexto, analisamos a atuação da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a qual, apesar das adversidades, 

apresenta-se como um esteio para sociedade fluminense na garantia e defesa dos seus direitos, 

atuam não só no sentido de prevenir a violação dos direitos humanos, mas também no sentido 

de combater as práticas abusivas praticadas pelo Estado e por quaisquer entes sociais, quer 

seja física ou jurídica, individual ou coletiva contra qualquer ser humano. Bem como, 

intercedendo sobre qualquer demanda que chegue ao seu conhecimento, seja através de 

queixa ou informações veiculadas pelas mídias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Segundo Netto (2001 p.42), a expressão “questão social”, tem um histórico recente, passou a ser emprega na 
terceira década do século XIX, surge para dar conta ao fenômeno do pauperismo decorrente da onda 
industrializante.  
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

1.1 O PERCURSO HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS, UMA TRAJETÓRIA 

MARCADA POR LUTAS  

 

Para o entendimento do processo de conformação dos Direitos Humanos no decorrer 

da história até os dias atuais, foi tomado como base o referencial teórico produzido por 

Trindade (2002), que para fazer uma análise sócio histórica dos Direitos Humanos opta por 

utilizar um método que visa compreender os motivos e como as diversas forças sociais em 

cada momento histórico atuaram no sentido de impulsionar, retardar ou de algum modo, 

modificar o desenvolvimento e a efetividade prática dos “direitos humanos” na sociedade. 

Esse processo possibilitou ao autor situar o ponto inicial de sua investigação a partir do século 

XVIII, direcionando sua investigação no máximo até a idade média para abordagem de alguns 

fatos de relevante importância, facilitando o trânsito entre a noção moderna e a noção 

contemporânea de direitos humanos. Dessa forma, o autor no seu processo de pesquisa 

promove conexões entre as leis e as condições sociais que fomentaram o surgimento dos 

direitos humanos, além de incorporar algumas referências imprescindíveis como por exemplo 

a economia, a política, filosofia e religião que compuseram a gênese dessas condições.  

Trindade (2002), ao levar em conta que o espírito geral, os anseios, desejos e 

aspirações que compõem os direitos humanos existem há milênios, questiona sobre o porquê 

no decorrer do tempo os direitos humanos produziram ínfimos efeitos para a sociedade e uma 

fragmentada influência na vida da maioria das pessoas? As explicações consolidadas no senso 

comum apresentam que na época, a sociedade não possuía maturidade para tais ideias 

humanistas. Para o autor, esse pensamento é facilmente refutado ressaltando que a aspiração e 

a luta pela liberdade faziam parte da vida daquelas pessoas que desde sempre se encontravam 

prontas para deixarem de serem exploradas, oprimidas e humilhadas. E sim uma parcela da 

sociedade que se beneficiava da exploração e opressão é que não se encontrava pronta para 

abrir mão da sua condição privilegiada. Outro argumento advindo do mesmo senso comum é 

que inexistia à época, “grandes homens” com “grandes ideias”, os quais só passaram a existir 

no século XVIII, buscando inspirar, incentivar e direcionar as pessoas. De maneira bem 

direta, o autor rebate essa verificação apresentando que em todas as épocas e países quando 

compunham as condições históricas adequadas tivemos grandes pensadores que sonharam, 
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planejaram ou tentaram implementar ideias improváveis ou totalmente prematuras. Apesar de 

não podermos fazer comparações entre ideias desenvolvidas pelos pensadores antigos com os 

contemporâneos por expressarem as inquietações sociais de seu tempo, outro fator é que o 

patrimônio cultural possibilita uma melhor elaboração das ideias. 

Segundo Trindade (2002), o que importa não são as ideias transformadoras, pois o 

processo de transformação do mundo implica muito mais que ideias. Portanto, não basta ser 

um grande pensador e possuir ideias mirabolantes se essas ideias não conquistarem um 

relevante número de pessoas dispostas a aplicá-la na prática, a fim de atender suas 

necessidades, interesses ou aspirações coletivas. Em seguida, concomitantemente a essa 

vontade coletiva, será imprescindível que as condições sociais e históricas estejam favoráveis, 

ou ao menos não se tornem um empecilho para as modificações pretendidas socialmente. 

Outro fator preponderante dentro desse processo de transformação está na capacidade dos 

interessados em desenvolver meios para superar a resistência dos opositores às mudanças. 

Segundo o autor, apesar de ser muito difícil combinar todas essas condições, elas estavam 

reunidas no final do século XVIII de modo um pouco mais e as vezes menos intenso em 

alguns países da Europa, em particular a França. 

Em nome dos direitos humanos os franceses passaram a combater o feudalismo e todo 

autoritarismo que decorriam desse sistema. O feudalismo possuía uma rígida divisão social 

caracterizada por extratos assentados no princípio do privilégio de nascimento que 

condicionavam as atividades a serem desempenhadas e o destino de cada pessoa. Tendo a 

terra praticamente como único meio para sobrevivência e riqueza, o domínio territorial estava 

sob o controle da nobreza que passavam a explorar a mão de obra dos camponeses, os quais 

deveriam realizar trabalhos gratuitos para os senhores feudais e assim, ter acesso a uma faixa 

de terra para produzir sua subsistência. O feudalismo era segundo o autor um sistema no qual 

sua organização limitava a produção praticamente as necessidades de subsistência, não 

permitindo grandes excedentes para a troca externa ao feudo. Dessa forma, os camponeses 

necessitavam de boas colheitas para garantir sua alimentação, pois não tinham condições de 

estocar alimentos como fazia a nobreza e o alto clero. A maioria da população feudal era 

composta por camponeses servos, que apesar dos sermões advindos da igreja apresentando 

que o poder tem origem divina, vezes ou outra se revoltavam com sua condição de explorado, 

as vezes aos milhões e de modo violento em busca de concessões e benefícios.  
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Segundo Trindade (2002), os quatros primeiros anos do surto da peste negra que 

dizimou a vida de mais de 20 milhões de pessoas em toda a Europa, tornou escassa a oferta de 

trabalhadores, o que despertou nos camponeses um sentimento de poder diante da posição 

fortalecida que os encorajaram a lutar por concessões que não poderiam conquistar ou manter 

de outro modo senão pela força. Outro ponto importante apresentado pelo autor é que a peste 

negra não fez distinção entre pessoas, a doença se estendeu a todos atingindo tanto aos 

camponeses como ao clero e a nobreza. Dessa forma, esse fato contribuiu para a diminuição 

da fé das pessoas e na credibilidade de que os nobres possuíam proteção divina.  

Diversos movimentos revoltosos eclodiram pela Europa, camponeses se chocavam 

contra os senhores feudais e cavalheiros armados. Uma sequência de convulsões que ocorrem 

a partir da segunda metade do século XIV, sempre muito violentas desgraçavam a vida da 

classe camponesa. Os privilégios da nobreza e alto clero frente as ondas de fome e miséria se 

tornaram intoleráveis, marcando a época de grandes abalos sociais que no decorrer dos 

próximos quatrocentos anos, veio erodindo a estrutura do feudalismo por toda a Europa, 

fazendo com que reis, nobres e o clero não conseguissem exercer o domínio na sociedade 

europeia.  

O que devemos entender é que o surto da Peste Negra não iniciou e muito menos 

determinou a derrocada do feudalismo. Ocorre que, as drásticas consequências democráticas 

contribuíram de forma imediata para o recrudescimento das lutas dos servos contra os 

senhores feudais que a longo prazo foram decisivas. Paralelamente a esses eventos uma outra 

força vinha ganhando corpo, era a burguesia formada por pessoas livres das submissões da 

nobreza e do clero. As atividades comerciais praticadas por essa classe permitiu o acumulo de 

capital tornando-os economicamente independente nos séculos XV e XVI, a burguesia era 

muito ativa e influente, emprestava dinheiro a nobreza e senhores feudais que se encontravam 

em dificuldades.  

Trindade (2002), apresenta que o modo de produção feudal possuía no seu interior um 

conjunto de contradições como as rebeliões camponesas, desenvolvimento do comércio, 

fortalecimento da classe burguesa, crescimento das cidades e enfraquecimento da nobreza e 

do clero que compuseram seu elemento dinâmico de transformações. A Europa estava envolta 

de uma força direcionada a transformar as condições sociais impostas pelo feudalismo. 

 

As navegações intercontinentais, a descoberta do Novo Mundo, os avanços da 
mecânica, do conhecimento científico e da tecnologia, o crescimento da população e 
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da demanda, a Reforma, o Renascimento, o triunfo do absolutismo etc. – todo o 
clima medieval seguiu transformando-se incessantemente, em compasso com as 
mudanças econômicas que se processavam e que minavam as bases de existência do 
modo de produção feudal e do correspondente modo de se organizar a sociedade 
(TRINDADE, 2002, pág. 26). 

 

Surge assim, o capitalismo um novo modo e revolucionário modo de produção, de 

organização social e de domínio e direção do mundo. Apesar do domínio das relações 

econômicas a classe burguesa não detinha uma autonomia política. E esse seria o próximo 

passo, pois para desenvolver-se economicamente era necessário estar livre das amarras da 

velha estrutura política feudal.  

Frente a persistência do absolutismo monárquico, havia uma vanguarda se 

posicionando ofensivamente objetivando a demolição revolucionária do “acien régime”. 

Novos ideais emergiram pela Europa em um clima de franco triunfo do racionalismo 

sobrepondo a visão de mundo e governo que a religião legitimava. 

 

Houve um núcleo dinâmico de ideias, no terreno da filosofia, de que a burguesia se 
serviu – seletivamente, como se verá – com notável eficiência para seus propósitos 
revolucionários na França, devido às consequências políticas imediatas que dele 
poderia extrair: o jusnaturalismo, particularmente o jusnaturalismo de base racional 
(TRINDADE, 2002, pág. 36). 

 

Para Trindade (2002), a ideia de privilégio foi rejeitada pela razão, tal qual deve 

constituir uma sociedade formada por indivíduos livres e iguais cidadãos, onde os direitos e 

deveres serão aplicados de forma igualitária a todos sem distinção. Dessa forma, a teoria do 

direito natural faz uma inversão da pirâmide feudal, onde as relações hierarquizadas dava 

lugar as relações horizontais visando tratar dos interesses coletivos com base em um contrato 

social. Assim, deixava de haver rei no topo da pirâmide para governar os homens, mas à 

expressão da sua vontade geral.  

A sociedade burguesa defende a mais ampla liberdade econômica contra os entraves 

advindo da política feudal. E nesse sentido, adotou a seguinte frase que reflete os ideais 

liberalistas da época: Laissez faire, laissez passer5 onde o Estado deveria se tornar um 

guardião exclusivo da propriedade e garantidor da liberdade econômica. 

 
5 Expressão francesa que significa literalmente “deixai fazer, deixai passar” que visa uma não interferência 

governamental sob a economia capitalista.  
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As ideias iluministas foram utilizadas de maneira eficiente pela burguesia, a obra 

escrita por Adam Smith “A riqueza das nações: Investigações sobre a natureza e suas causas” 

apresenta que a competição entre os indivíduos ocorre na busca de seus interesses e apesar 

desse processo competitivo apresentar-se de maneira imediata como algo negativo, não 

ocorrendo interferências externas como o cerceamento do Estado e a intromissão ignorantes 

dos homens, terminará mediante a divisão social do trabalho, criando uma ordem social 

natural que acarretará no aumento da riqueza das nações e o bem-estar desses indivíduos 

competidores. Toda essa ideologia abre caminho para que a burguesia apresente-se 

socialmente como portadora dos interesses universais. 

De acordo com Trindade (2002), a França atravessava no decorrer dos anos 80 do 

século XVIII uma crise fiscal, crise política, crise econômica, crise social, tudo ao mesmo 

tempo. Derrotada na Guerra dos Sete Anos (1756 – 1763), teve que entregar suas possessões 

na América do Norte para a vitoriosa Inglaterra. Anos depois, por conta de sua política 

internacional, passou a somar grandes gastos ao se envolver em uma guerra Anglo Americana  

que visava a independência dos Estados Unidos. Nesse sentido, o gasto descontrolado, as 

sucessivas guerras, a inflação e os autos gastos com a corte tornaram a economia francesa 

precária, afundando o país em uma crise fiscal sem precedentes. Não havendo de onde tirar 

dinheiro o rei Luis XVI tentou taxar aqueles livres de impostos, ideia imediatamente 

rechaçada pela nobreza e pelo clero que não aceitaram abrir mão dos seus privilégios.  

Paralelamente a crise fiscal se iniciava uma crise econômico-social, a fome e a miséria 

extrema assolava o país, consequência também de questões climáticas que impossibilitou uma 

produção agrícola capaz de suprir a demanda populacional elevando intensamente os preços 

dos alimentos. Com isso, a desordem se instala nas cidades e da extrema miséria decorreram 

saques e atentados. 

Em meio ao crescimento do desemprego, aumento da fome e à alta de preços, entre 

fevereiro e março de 1787 a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, onde dos 

deputados eleitos, cerca de 25% faziam parte do Clero, outros 25% componentes da nobreza e 

o restante quase 50% compostos de integrantes da burguesia. Os camponeses e os operários 

ficaram sem nenhum representante nesse processo eleitoral que culminou com o 

fortalecimento da classe operária na corrida pelo poder.  

Em 14 de julho do mesmo ano, a burguesia com o apoio dos camponeses tomam a 

bastilha, prisão que simbolizava o poder absoluto dos reis, nesse ínterim toda a França estava 
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inflamada, desde a cidade à zona rural onde camponeses ocupavam terras, queimavam 

castelos, registros de propriedade e derrubavam cercas. Dessa forma, a burguesia assumia o 

poder.  

Os deputados antes de redigirem a nova constituição, decidiram por proclamar uma 

Declaração dos direitos dos Homens e do Cidadão contendo os princípios que seriam 

orientadores do texto constitucional, que se tornou o manifesto da Revolução Francesa. 

Aprovada em 26 de agosto de 1789 a Declaração era composta por 17 artigos dentre os quais 

defendiam a liberdade e igualdade dos homens em direitos, tais quais a liberdade a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A igualdade entre os homens apresar de se 

encontrar presente na declaração, não figurou como imprescindível como a liberdade ou 

sagrada e inviolável como a propriedade. Assim, o sentido da igualdade situa-se na esfera dos 

direitos e deveres, bem como perante o fisco. A Declaração apregoa a igualdade civil 

buscando o fim dos privilégios da nobreza, mas não possui um propósito de construir uma 

sociedade democrática e igualitária socialmente. 

 

Estabelecia-se igualdade abstrata entre os homens, visto que eles se despojavam as 
circunstâncias que marcam suas diferenças no plano social e vital. Por isso, o Estado 
teria de abster-se. Apenas vigiar, ser simples gendarme (TRINDADE, 2002, pág. 
55). 

 

Com isso, a Declaração constitui no artigo 11 a necessidade de uma “força pública” 

para a garantia dos direitos do homem e do cidadão, e consequentemente para o cumprimento 

dos deveres. A Declaração refletia os interesses da classe burguesa e conforme Trindade 

(2002): 

 

Houve outros silêncios eloquentes de várias das dimensões da igualdade evitadas 
pelos constituintes: o sufrágio universal nem sequer foi mencionado, a igualdade 
entre os sexos não chegou a ser cogitada (o “homem” do título da Declaração era 
mesmo só o do gênero masculino), o colonialismo francês (ou europeu em geral) 
não foi criticado, a escravidão não foi vituperada (e era uma realidade dramática 
naquele tempo), o direito do trabalho foi esquecido etc (TRINDADE, 2002, pág. 
55). 

 

Nesse contexto, segundo o autor tão importante quanto as ideias que constituem a 

Declaração é analisar toda uma série de direitos, reivindicações, diferenças de classes e 
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gênero que ficaram de fora dela. Para o autor, seria demais acreditar que no processo de 

criação do decreto a classe burguesa mesmo sob uma base filosófica iluminista se 

dispusessem a alinhavar juridicamente alguma espécie mais real de igualdade social. Nos 

debates para a redação da Constituição, os mesmos legisladores da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão deixavam explícito sua rejeição à igualdade política, defendiam o voto 

censitário em detrimento ao direito do sufrágio universal. Nesse sentido, a igualdade civil foi 

deturpada ao consentirem a escravidão nas colônias, a fim de atenderem aos interesses dos 

grandes plantadores que exerciam certa influência na Assembleia Constituinte.  

Esse era o perfil da primeira Constituição produzida pelos revolucionários aprovada 

em Assembleia Nacional Constituinte em 3 de setembro de 1791. Em meio ao desemprego e a 

fome, dentre outras medidas tomadas pela classe burguesa que beneficiavam a aristocracia e a 

monarquia, emerge uma desconfiança popular em relação à Assembleia Constituinte, fazendo 

ressurgir greves e protestos. Em contra partida, a Assembleia Constituinte visando manter sua 

ordem, cria a Lei Le Chapelier que reprime sob pena de multa, prisão e dispersão pela força 

associações de classes, organizações de manifestação ou qualquer ajuntamento de 

camponeses, operários, assalariados e artesão autônomos. 

A França se encontrava cercada por diversas monarquias europeias que eram 

contrárias as ideias revolucionárias e queriam a restauração do seu regime monárquico no país 

francês. Nesse contexto, em abril de 1792 a França iniciou mais 20 anos de guerras quase 

ininterruptas contra as monarquias feudais de toda a Europa. O temor pelo retorno do antigo 

regime acirrou rebeliões populares, com o objetivo de instituir uma república e repelir 

totalmente essa possibilidade. Os movimentos populares contavam com a intervenção política 

dos “sans culote”6. Um movimento formado por artesãos, pequenos lojistas, profissionais da 

classe média e trabalhadores assalariados que em comum detestavam a nobreza e os 

burgueses ricos, que somada a atuação radical os jacobinos assumiram a liderança da 

revolução. Por decisão da Convenção Nacional o rei Luis XVI e a rainha Maria Antonieta 

foram guilhotinados.  

Segundo Trindade (2002), a postura laica e liberal da Revolução Francesa se 

chocavam com os interesses da igreja católica, pois no antigo regime possuía uma supremacia 

 
6 Sans-Culotte - do Francês “sem culote” Assim eram chamados pelos aristocratas os artesãos, trabalhadores e 

até pequenos proprietários participantes da Revolução Francesa que não usavam um tipo de calça justa que 
apertava no joelho. 
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política e econômica sendo a religião do Estado, com isso se opõe a liberdade religiosa 

apresentada na Declaração dos Direitos do Homem de 1781, considerando-a como “ímpia”. 

O período da “Segunda Revolução Francesa” foi marcado por muitas contradições e 

disputa do poder entre os próprios revolucionários, ficando conhecido como o “terror de 

esquerda”. Foi a partir do radicalismo dos jacobinos que os revolucionários conseguiram 

reprimir os exércitos estrangeiros e reverter a guerra a seu favor. A aniquilação das invasões 

dos países vizinhos faz perder o fôlego do movimento dos jacobinos e “sans culotes”, a direita 

ganha força entre os deputados da Convenção Nacional e derruba os jacobinos do poder. Os 

líderes jacobinos são presos e em seguida também guilhotinados. Agora temos o terror “de 

direita” que massacram os jacobinos e banham de sangue a França. 

 A reintegração dos deputados girondinos7 na Convenção Nacional impõe o fim das 

esperanças de justiça social e democracia a qual objetivava a revolução. Uma nova 

constituição é aprovada pela Convenção Nacional visando a preponderância social e política 

da burguesia e do capital com isso, suprime diversos avanços sociais previstos na 

Constituição de 1791 que nem mesmo chegaram a ser postos em prática.  

A Revolução Francesa no que tange aos direitos humanos ficou muito aquém das 

expectativas da classe popular. Nada foi concedido às mulheres, sufrágio universal e 

igualdade social ficaram só nas palavras.  

Com a aliança formada pela Rússia, Prússia e Áustria, a França então liderada por 

Napoleão Bonaparte é derrotada em 1815. Inicia-se um processo chamado de “Restauração” 

ao colocar o rei Luis XVIII no trono restaurando a monarquia na França. Segundo Trindade 

(2002), esse processo político não interferiu nas relações econômicas capitalista. O poder 

econômico estava nas mãos da burguesia e o regime monárquico não detinha mais o poder 

absoluto. Com isso, ao não intervir na acumulação de capital não trouxe incômodo a classe 

burguesa. O clima conservador impôs aos direitos humanos um retrocesso geral com a 

censura e perseguição aos militantes revolucionários, pari passo, o capital se desenvolvia e 

intensificava sua produção a partir do desenvolvimento da indústria metalúrgica e siderúrgica, 

criação de máquinas para as indústrias, máquina a vapor, além da expansão do comércio em 

escala mundial. Esses fatores foram determinantes para impulsionar a Revolução Industrial 

que se inicia na Inglaterra no século XVIII, se espraiando pelos países europeus. Esse 

 
7  O termo "girondino" refere-se a um grupo político que desempenhou um papel mais conservador durante 

a Revolução Francesa durante os períodos chamados de Assembleia Nacional Constituinte (1789-91), 
Convenção Nacional (1792-95) e Diretório (1795-99). 
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processo de industrialização fez surgir ao longo da primeira metade do século XIX zonas 

industriais, que por conseguinte, necessitavam de uma intensa mão de obra conformando 

assim, uma nova classe social: o proletariado. 

A expansão da industrialização ainda que apresentasse avanços para a humanidade, 

acarretou em péssimas consequências sociais para os proletariados que viviam sob condições 

precárias, altas jornadas de trabalho e baixos salários. Além da exploração do trabalho infantil 

e da mão de obra feminina que recebiam salários ainda menores que os dos homens. A 

concentração da riqueza socialmente produzida nas mãos de uma elite, intensificou as 

desigualdades, a miséria e a insalubridade entre as populações menos favorecidas. 

No novo mundo, as medidas tributárias e mercantis advindas da Inglaterra eram 

consideradas abusivas pelas colônias americanas que fez surgir um sentimento de 

independência entre as colônias inglesas. Após diversas batalhas travadas a Inglaterra concede 

a emancipação aos Estados Unidos, que em 1787 vota a sua Constituição pondo em prática 

pela primeira vez na história a teoria de separação dos poderes criada pelos filósofos 

Montesquieu e Locke. 

Trindade (2002), apresenta que as colônias americanas e latino-americanas assim 

como o Brasil, não passaram pelo feudalismo. Foram compostos inicialmente pela população 

nativa indígena e posteriormente acrescida da mão de obra escrava, que passou a compor a 

maior parte da população das colônias. Por conveniência, nenhuma declaração de direitos se 

lembrou dessas pessoas, os escravos eram conceituados nas legislações das metrópoles como 

objetos de comércio e os índios não eram considerados humanos por parte dos europeus. 

Esses fatores evidenciavam para quem e para que os direitos humanos estavam sendo 

elaborados, ao se defender os interesses apenas de uma classe em detrimento da outra, sob o 

viés de garantir o controle da nova ordem social sob a égide da burguesia.  

Na primeira metade do século XIX, as desigualdades sociais inerentes ao sistema 

capitalista entra na pauta dos pensadores dessa nova ordem social, buscando justificar a 

miséria como necessária à sociedade. Thomas Malthus desenvolveu uma teoria do 

crescimento populacional, onde afirmava que a população crescia em progressão geométrica e 

os meios de subsistência, como os alimentos, no máximo teria um crescimento em nível de 

progressão aritmética. 

A Europa começa a ser percorrida por uma nova palavra: socialismo, a ideia de 

sociedades comunitárias, sem propriedade privada já havia sido discutida por Platão em seu 
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trabalho “A república” e a partir do século XVI vários pensadores passaram a escrever sobre 

esse tema. No início do século XIX pensadores como Saint Simon e Fourier na França e 

Owen na Inglaterra, produziram vários projetos de um comunismo ideal que visava uma 

democracia mais radical e cooperativismo operário, que se desenvolveram sob o nome de um 

socialismo utópico ou romântico. 

O socialismo utópico tem a contribuição de iniciar a crítica moral ao sistema 

capitalista e apresentar argumentos teóricos às lutas dos trabalhadores por seus direitos. Em 

1848, um movimento generalizado que ficou conhecido como “A primavera dos povos” 

tomou por rebeliões de operários diversos países europeus como a França, Alemanha, Itália, 

Áustria, Hungria, Polônia e Bálcãs. Crescia o temor de uma revolução socialista entre a 

burguesia, que se uniu às forças retrógradas da Europa buscando conter as revoltas da classe 

operária que foram massacradas violentamente. Um ambiente de retrocesso político e social 

se instala na Europa e com apoio da burguesia, diversos governantes conservadores são 

eleitos e com o consentimento da classe burguesa ocorreram alguns “golpes de estado” onde 

suspenderam as liberdades políticas.  

O triunfo do liberalismo econômico, somada a necessidade de mercado para escoar a 

intensa produção, impulsiona a substituição da mão de obra escrava utilizada no continente 

americano por trabalhadores remunerados.  

A colonização das Américas se deu a partir de uma economia agrícola baseada na 

monocultura a partir de mão de obra escrava. Com isso o mercado escravocrata tornou-se uma 

transação muito lucrativa durante o período colonial e foi através dessa prática deplorável e 

desumana que a Inglaterra conseguiu o impulso necessário à industrialização.  

Durante séculos o continente africano foi submetido às barbaridades advindas da 

Europa. Esse processo cruel dizimou nações inteiras e desestabilizou socioeconomicamente 

todo seu território. No século XIX a África se tornou uma das vítimas do movimento de 

expansão territorial conhecido como: imperialismo. As grandes potências repartiram entre si o 

continente africano na busca por mercado e matérias-primas, visando minério valiosos e 

necessários para a produção e reprodução do capital. Essa divisão desconsiderou as 

peculiaridades existentes entre os povos que viviam no continente, a partilha ocorreu em meio 

ao desrespeito as diferenças culturais entre as tribos, fomentando conflitos étnicos, políticos, 

religiosos que ocorrem até hoje. 
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Paralelamente a esse contexto histórico, o movimento da classe trabalhadora crescia 

lentamente, surgiam partidos socialistas, sindicatos, e organizações que reivindicavam 

redução da jornada de trabalho, direito a greve, aposentadoria, assistência social, férias, etc. 

David Ricardo aprofundando e retificando conceitos de Adam Smith, chegou a 

conclusão de que o valor de troca entre as mercadorias produzidas socialmente, precificadas 

monetariamente é determinada pela quantidade total de trabalho humano nela empregado 

durante sua produção, e não por seu valor de usos ou por sua casual escassez. Dessa forma, é 

somente através do trabalho que se fundamenta o valor de troca das coisas, excetuando 

aquelas que não poderiam ser multiplicada pela atividade humana. Nesse sentido, se o 

trabalho representava a fonte de todo o valor, qual seria o motivo dos trabalhadores 

produtores das mercadorias viverem alienados de uma condição social favoravelmente digna? 

A resposta segundo o autor, se encontra na exploração em que os capitalistas submetiam os 

proletariados ao se apropriarem de todo o excedente de produção e só repassarem aos 

trabalhadores uma ínfima parcela em forma de salário, que mal supria suas necessidades de 

subsistência. 

A burguesia no século XVIII, quando em ascensão utilizou das ideias jusnaturalistas 

como mecanismos de enfrentamento ao sistema feudal e ao Estado Absoluto. Ao se tornar 

classe dominante no século XIX, passou a se valer do pensamento positivista a fim de 

conservar seus interesses. 

A classe trabalhadora que surge a partir da Revolução Industrial e outras camadas 

sociais desprivilegiadas, precisavam encontrar formas de reivindicar seus interesses, pois, a 

burguesia liberal ao ter conquistado com o apoio dos trabalhadores sua hegemonia e direção 

social, passou a atuar de forma conservar a atual ordem social, satisfeita com a forma de 

liberdade alcançada no decorrer do processo revolucionário. 

Diversos movimentos reivindicatórios da classe trabalhadora eclodem na Inglaterra, o 

sindicalismo britânico nas décadas de 1830 a 1840, passou a denunciar através de cartas as 

condições precárias em que estava submetida a classe trabalhadora. Esse movimento 

denominado de cartismo, visavam melhores condições as classes trabalhadoras. Outro 

movimento que representava uma forma mais rudimentar de resistência foi o “ludismo”, que 

consistia na destruição das máquinas pelos empregados que atribuíam a elas a 

responsabilidade pela sua condição de miséria. 
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Estas manifestações foram severamente reprimidas com prisões, deportações e até 

mesmo pena de morte. Aos poucos começava a surgir por toda a Europa fundos operários de 

ajuda mútua, as sociedades cooperativas e mesmo sob forte repressão constituíram os 

primeiros sindicatos. Outra forma de luta empregada pelos trabalhadores foram as greves 

quase sempre seguida de muita violência policial. Esses movimentos marcaram o início da 

organização da classe trabalhadora na busca por seus direitos. 

O temor da burguesia em perder o controle das revoltas populares se justificava pelo 

fato de a classe trabalhadora ser muito numerosa e pelo aumento da frequência dos 

movimentos reivindicatórios e dos protestos mais organizado politicamente. 

Concomitantemente a esses movimentos, pensadores radicais como Karl Marx e Friedrich 

Engels contribuíram para a organização da classe trabalhadora ao publicar por solicitação da 

“Liga dos Comunistas” o “Manifesto do Partido Comunista”, visando orientar e conscientizar 

os trabalhadores quanto a sua realidade social, uma classe oprimida e explorada, mas a única 

capaz de realizar uma transformação social ao se organizarem, unirem suas forças tornando-se 

uma classe para si.   

Essas ideias revolucionárias objetivavam dar uma direção a classe trabalhadora que 

organizada e orientada se tornava muito forte no conflito de interesses com a burguesia 

alertando para sua condição de insignificante em relação aos direitos humanos.  

 

As ideias desenvolvidas por Marx abarcaram temáticas muito mais amplas e 
complexas do que as indicadas aqui. E, certamente, não conquistaram terreno com 
facilidade no movimento operário. Tiveram que abrir caminho num emaranhado de 
tendências que misturava anarquismo de vários matizes e remanescentes utópicos, 
para não falar da feroz repressão dos governos. Mas o que importa ressaltar é que, a 
partir da segunda metade do século XIX, elas foram imprimindo às lutas sociais uma 
dinâmica dupla de, a um só tempo, continuidade e ruptura, retomavam a indignação 
moral e a insatisfação social dos socialistas utópicos e dos movimentos espontâneos 
dos operários, mas afastavam-se daquelas idealizações voluntaristas de um 
imaginário mundo “perfeito” para, em seu lugar, promover a análise e a crítica 
concreta da sociedade real, em conexão com uma práxis social transformadora sob a 
perspectiva dos explorados e oprimidos (TRINDADE, 2002, pág. 136). 

 

No final do século XIX, o marxismo representava para o movimento operário uma 

igual função a que o jusnaturalismo desempenhou no século anterior a então revolucionária 

classe burguesa, um aporte teórico para sua transformação. Trindade (2002), apresenta que: 
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Ao terminar o século, ficava claro também que o movimento dos trabalhadores dava 
passos concretos – e alcançavam as primeiras vitórias, tímidas ainda – na 
organização das lutas pelo que, mais tarde, seria conhecido como direitos 
econômicos-sociais (jornada regulamentada, salário mínimo, repouso semanal 
remunerado, férias, aposentadoria, acesso à educação e a serviços públicos de saúde 
e assistência social etc.) (TRINDADE, 2002, pág. 144). 

 

Assim como Marx apresenta que o motor da história é a luta de classe, Trindade 

(2002), ao mencionar as conquistas da classe trabalhadora no campo social e político, ressalta 

que no decorrer do processo histórico esses avanços só foram possíveis através de combates 

aguerridos de sacrifícios até mesmo de vida de muitos trabalhadores. Como alguns exemplos, 

o autor citou a greve de operárias de Nova York em 8 de março de 1857, que reivindicavam 

melhores condições de trabalho e remuneração que terminou em tragédia com o local 

incendiado. Esse episódio deu origem ao dia 8 de março, como o dia internacional da mulher. 

Outro fato apresentado pelo autor é a comuna de Paris de 1871: onde no decorrer da guerra 

Franco-Prussiana o governo republicano Francês se rende aos Alemães, a fim de efetivar uma 

rendição do jacobinismo em um período em que os proletários estavam inclinados ao 

socialismo. O armistício foi considerado como traição pela população e a guarda nacional.  

Com isso, surge a primeira experiência de um governo popular a confrontar os interesses de 

uma classe social que detinha o poder econômico, esse processo durou pouco mais de dois 

meses onde mais de 20 mil parisienses morreram enfrentando as tropas alemãs que cercaram a 

capital com mais de 130 mil homens. Outro fato marcante na história lembrado pelo autor, foi 

o 1º de maio de sangue, onde operários iniciaram um movimento de greve pela jornada de 8 

horas de trabalho. Esse episódio aconteceu em Chicago e a forma violenta como foi reprimida 

ceifou a vida de diversos manifestantes. 

O século XX torna-se efetivo para os direitos humanos que parecia avançar e ganhar 

força, para Trindade (2002), isso ocorre devido a luta daqueles que refutam continuar a viver 

nos porões da sociedade. Ocorreram muitas conquistas no campo social com notáveis reflexos 

jurídicos. Esse clima de grandes conquistas criou esperanças de que a promessa de 

universalização dos direitos humanos se tornaria realidade.  

Em 1905 ocorre a primeira Revolução Russa que atordoou a velha autocracia 

semifeudal, antiliberal e anti-operária dos czares. O movimento revolucionário apesar de não 

derrubar o mais antigo regime absolutista que ainda existia na Europa, causou sérias rupturas 

na sua estrutura. No México, ocorre a primeira revolução popular exitosa ao derrubar em 
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1910, a sufocante ditadura de Porfírio Diaz que se mantinha desde 1876 no poder, ora pela 

força, ora por fraude eleitorais e conveniência do bloco social composto por latifundiários, 

grandes exportadores dos produtos nacionais e a igreja. Esse fato só foi possível a partir de 

um organizado movimento revolucionário composto pelo Exército Libertador do Sul liderado 

por Emiliano Zapata e a Divisão do Norte criado por Pancho Vila. O movimento reivindicava 

liberdades políticas, reforma agrária e direitos sociais. Eles derrotaram militarmente a ditadura 

e só não assumiram o poder pela perspicácia de seus aliados liberais que tomaram a frente de 

todo o processo político. Violentas reações conservadoras atuaram para manter a ordem social 

burguesa subjugando os revolucionários. 

Na década de 40 findava a revolução, mas a presença massiva e decisiva das classes 

populares impôs uma dinâmica que influenciou na produção de uma Constituição de 

Vanguarda. Além de estender os direitos civis e políticos para toda a população, ela incorpora 

de forma ampla pela 1ª vez os direitos econômicos e sociais e estabeleceu restrições às 

propriedades privadas como pertencentes à nação. Dessa forma, o Estado poderia impor a 

propriedade privada, regras convergentes ao interesse público. 

Instituída em 31 de janeiro de 1917, a Constituição mexicana era prenúncio de que as 

forças sociais continuariam se movimentando para mudar o mundo e sua ordem social 

vigente. Na Rússia em 25 de outubro de 1917, um levante operário derrotou o governo 

provisório burguês e instaurou uma ditadura revolucionária do proletariado que segundo o 

autor deveria ser uma forma transitória de governo, onde se manteria o poder estatal como 

monopólio das massas organizadas até que se esgote a resistência das antigas classes 

dominantes, visando assegurar a transição do capitalismo ao socialismo. A divisão de classe 

foi abolida, terras cultiváveis, fábricas, bancos dentre outros meios sociais e de produção 

estavam sob a posse do Estado e sob a administração da classe trabalhadora. Essa revolução 

provocou na classe dominante o temor desse espectro que rondava a Europa e agora 

aterrorizava o mundo.  

As expectativas otimistas acerca dos direitos humanos em pouco tempo passa a dar 

lugar a uma série de decepções. No México forças conservadoras interromperam o processo 

revolucionário e conteve as reformas socialistas prometidas na Constituição. Na década de 

1920 a Rússia era um dos países mais atrasados da Europa, a derrota na primeira guerra 

mundial somada a guerra civil comprometeu ainda mais sua economia atravessando por 

grandes problemas econômicos, encontrando-se vastamente destruída e isolada. Sua produção 
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de alimentos declinava, com isso ingressou na década de 1930 realizando a coletivização 

forçada da agricultura reprimindo duramente os camponeses que recusavam a expropriar suas 

terras.  

Em 1929, o mundo passa pela maior crise que o sistema capitalista havia 

experimentado. O “crash” a quebra da bolsa de Nova York piorou as turbulências econômicas 

enfrentadas pela República de Weimar intensificando a pobreza, o desespero e agudizando a 

luta social da Alemanha. Se desenvolve um sentimento de desespero e insegurança da classe 

média e o terror dos desempregados de retornarem à miséria. Nesse contexto, torna-se 

fulminante o partido nazista que chega ao poder em 1933 sob o comando de Adolf Hitler. A 

partir desse momento, a Alemanha se dirigia para uma nova catástrofe, com o seu comandante 

se declarando como um fanático antissemita passou a praticar perseguições, ataques racistas, 

genocídios em seus campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.  

Outros países pelo mundo adotaram regimes semelhantes ao nazismo, como por 

exemplo a Itália de Benito Mussoline, Portugal de Salazar e o Japão do Imperador Hirohito 

que experimentaram o fascismo. Bem como, a Espanha do General Franco que encerraram 

com as esperanças de reformas sociais prometidas pela República Espanhola.  

 

O nazismo e os demais fascismos legislaram e agiram contra a humanidade, 
praticaram políticas racistas, xenófobas e imperialistas, dividiram pessoas e 
populações entre as que deveriam viver e as que precisariam ser abolidas, tentaram o 
extermínio, por métodos industriais, de povos inteiros, e levaram sessenta milhões 
de seres humanos a morrerem durante a guerra que deflagaram (TRINDADE, 2002, 
pág. 183). 

 

Segundo Trindade (2002), com os resultados funestos da onda nazifascista, podemos 

considerar que os direitos humanos passa nesse período por umas de suas maiores crises, 

tanto pela extensão, intensidade e atrocidades das violações aos seres humanos. 

Findada a Segunda Guerra Mundial, cria-se em junho de 1945 através da Carta de São 

Francisco a Organizações das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de tomar medidas 

apropriadas ao fortalecimento da paz universal, promover e estimular o respeito aos direitos 

humanos e as liberdades fundamentais a todos sem distinção. 

A Assembleia Geral da ONU adota em 10 de dezembro de 1984, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos contendo no seu texto os direitos econômicos, sociais e 

culturais com o status de direitos humanos. Até então na história dos direitos humanos, 
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inexistia documentos internacionais que abordasse esse assunto tão profundamente. Mesmo 

configurando-se como uma recomendação que a Assembleia Geral da ONU apresentava aos 

estados, um compromisso moral a ser seguido, mas sem valor jurídico. Nesse sentido, a ONU 

tinha consciência da necessidade em redigir um amplo pacto dos direitos humanos de caráter 

impositivo que deveriam ser seguidos pelos países signatários. 

Ocorre que, o bloco formado por países capitalistas encabeçado pelos Estados Unidos 

criaram um empasse ao defender que apenas as exigências dos direitos civis e políticos 

poderiam ser cumpridos de maneira imediata pelos Estados. Porém, os direitos econômicos, 

sociais e culturais levaria mais tempo para que deixasse de ser teoria e se tornar algo 

praticável. Esse empecilho resultou na elaboração de dois pactos aprovados em 16 de 

dezembro de 1996, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essa distinção entre os pactos apresentavam 

uma clara direção que os direitos humanos tomaria dali em diante.  

Para Trindade (2002), as décadas decorrentes entre os anos de 1930 a 1960, foram 

marcadas pela relação contraditória entre capital e trabalho, onde as classes dominantes de 

boa parte do mundo sentiam-se ameaçadas pelos organizados movimentos de esquerda 

fomentado pelas pressões sindicais. Com isso, o capital precisou conceder diversos benefícios 

à classe trabalhadora visando conter uma revolução social e manter a sua ordem social 

burguesa. Essas concessões vieram em forma de um conjunto de políticas destinas a 

melhorias das condições de vida dos trabalhadores. Esse conjunto de políticas sociais 

passaram a ser conhecidas como Estado de Bem Estar Social. 

A história mostra que a concessão desses direitos só foram possíveis de serem 

empregados pelos países capitalistas centrais que obtinham recursos através de suas empresas 

instaladas nos países de economia periférica e dependentes economicamente.  

 

Com isso, os países imperialistas “exportaram”, por assim dizer, parte de suas 
contradições sociais pra os países economicamente submetidos. A parte pobre do 
mundo terminou contribuindo (novamente) para financiar a construção do bem-estar 
social na parte rica – uma espécie de transfusão de sangue às avessas, de organismos 
debilitados de corpos robustos (TRINDADE, 2002, pág. 197). 

 

Dessa forma, alguns investimentos com políticas sociais se tornaram possíveis aos 

países desenvolvidos. Em contra partida, os países de economia periféricas não puderam fazer 
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grandes concessões à classe trabalhadora. Ocorre que, frente a conjuntura mundial onde os 

movimentos populares estavam fortes, tiveram que aprovar alguns benefícios sob o intuito de 

controlar a massa de trabalhadores.  

A partir de 1960, lutas sociais ganharam dinamismo por quase toda parte do globo, 

onde damos conta também do movimento estudantil que atuava fortemente em diversos países 

em meio ao auge da Guerra Fria. Nessa época, principalmente na América Latina surgiram 

diversos golpes de Estado, invariavelmente com suporte dos Estados Unidos, dando início a 

um cordão de ditaduras assassinas por todo o globo.  

Ao final da década de 1980 o avanço da tecnologia (informática e telecomunicação) e 

a necessidade do capital alçar sempre altos patamares de acumulação e reprodução ampliada, 

colaboraram com a aceleração do processo de internacionalização dos mercados de produtos e 

serviços, denominado por globalização. Nesse período, governos liberais empenhados em 

retroagir direitos sociais passam a assumir os principais países de economia capitalista, como 

por exemplo, a primeira Ministra Margareth Thatcher na Inglaterra e o Presidente Ronald 

Reagan nos Estados Unidos. Eles privatizaram a maior parte do setor público e reduziram o 

investimento das verbas públicas em programas sociais, desregulamentando a economia 

mesmo à custa do desemprego visando dar condições a política de livre mercado através de 

uma política econômica “neoliberal”. 

Esse programa econômico “neoliberal” tomou forma a partir de uma série de 

recomendação advindas do Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização Mundial do Comércio (OMC) dentre outras agências que visam controlar e 

fiscalizar as transações comerciais internacionais.  

Na América latina, a onda neoliberal ganha corpo a partir de uma reunião ocorrida em 

Washington em novembro de 1981, composta por economistas neoliberais. Desse encontro, 

surgiram diversas recomendações técnicas que visavam avaliar as reformas econômicas de 

diversos governos latinos americanos. Essas medidas passaram a ser conhecidas “Consenso 

de Washington”, assim estava aberto um cominho para a ação do neoliberalismo.  

O decorrer histórico mostra que se deram diversas transformações, avanços e 

retrocessos para os direitos humanos, mas o que fica é o entendimento de que esses avanços 

foram delimitados pelo interesse do capital, onde o principal ponto de sua resistência se dá no 

campo dos direitos sociais, econômicos e culturais para a classe desprivilegiada. É a partir 
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desse contexto mundial, que vamos analisar como foi gestado o debate sobre os direitos 

humanos no Brasil. 

 

1.2 O DEBATE DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL  

 
A sociedade brasileira é fortemente marcada pelas desigualdades econômicas e sociais 

que perduram desde a pré-colonização portuguesa até os dias atuais. Ao colonizar as Américas 

e desenvolver uma economia baseada na monocultura os europeus reinventaram o regime 

escravocrata que outrora eram praticados pelos gregos e romanos os quais utilizavam os 

inimigos capturados como mão de obra escrava. O mercado escravocrata tornou-se umas das 

transações mais lucrativas durante o período colonial. Foi através dessa prática deplorável e 

desumana que a Inglaterra conseguiu o impulso necessário à industrialização. São diversas 

violações dos direitos humanos no âmbito dos direitos civis, econômicos e principalmente 

sociais, dos quais podemos destacar a implementação do trabalho escravo na monocultura  e o 

genocídio dos povos indígenas que segundo Carneiro e Rossi (2019), na sua obra Índios no 

Brasil Vida, Cultura e Morte, o Brasil era habitado por 5 milhões de indivíduos nativos no 

período pré-colonial e de acordo com o Censo do IBGE de 2010, restam apenas 900 mil 

índios no país.  

Outro fator preponderante para as disparidades sociais é a concentração fundiária. A 

coroa portuguesa visando colonizar o Brasil e defender suas posses de invasores, demarcou as 

terras brasileiras e entregou a pessoas de sua confiança. Segundo Boris Fausto (2006), Ao 

instituir as capitanias a Coroa utilizou algumas fórmulas que tem origem na sociedade 

medieval europeia. Como por exemplo, o direito concedido aos donatários de lucrarem com 

as instalações de engenhos, dentre outros recursos. Esse processo determinava quem seriam 

os donos dos meios de produção, conformando uma classe social privilegiada de forte 

influência política e econômica.  

No decorrer da história brasileira surgiram diversos embates sociais na busca por 

direitos, onde podemos citar a resistência dos índios contra a tentativa de escravização por 

parte dos colonizadores, além dos escravos africanos que realizaram diversas formas de 

resistência, como por exemplo, a formação dos quilombolas e mais adiante o movimento 

abolicionista. Outro marco importante no campo das lutas por direitos se deu no Período de 

1930 a 1964 com as manifestações que ficaram conhecidas como populismo, elas 
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reivindicavam a reforma de base e melhores condições de vida e trabalho para as pessoas do 

campo e da cidade. Ocorre que, apesar das reivindicações populares, os movimentos sociais e 

as lutas contra os ditames do governo, no Brasil a discussão pelos direitos humanos é muito 

recente, e segundo Freire (2011), giravam em torno de questões inerentes a ditadura militar 

um terrorismo praticado pelo Estado que no século XX cerceou direitos e garantias 

fundamentais da população, além de dizimar e encarcerar centenas de pessoas que lutavam 

em prol de um país democrático. A ditadura militar brasileira instalada no ano de 1964 

vigorando até 1985, implementou um regime antidemocrático no país. Restringiu 

violentamente os movimentos sociais, tornando-se um marco de desrespeito aos Direitos 

Humanos. Denúncias sobre torturas, abuso de autoridade, além de desaparecimento de várias 

pessoas resistentes a esse regime são fatos notórios que devem ser tratados com 

imparcialidade e responsabilidade. São casos de familiares que buscam pelos esclarecimentos 

dos crimes, responsabilização e penalização dos culpados, além da indenização por parte do 

Estado brasileiro.  

Fernandes (1980), apresenta que antes do regime ditatorial a democracia brasileira 

ocorria de maneira restrita, onde a burguesia associada a procedimentos autocráticos 

desenvolveu um regime político destinado a atender seus interesses, que deixava de fora da 

arena política e dos direitos de cidadania a maioria da população.  

A classe burguesa resistia fortemente ao desmoronamento da democracia restrita, sob 

a qual repousava sua ordem e privilégios. Segundo Fernandes (1980), 1964 representa o 

símbolo dessa resistência. A ditadura foi um recurso utilizado pelos países capitalistas centrais 

adotado em caráter de emergência visando conservar a ordem social burguesa, frente a uma 

onda socialista que solapava os cascos do encouraçado capital. Dessa forma, esse regime não 

funcionava a médio e longo prazo, passada a ameaça revolucionária precisaria realizar a 

transição para um regime liberal e democrático. Para Fernandes (1980): 

 

A vitória da contra revolução, em 1964, e seu endurecimento, em 1968-69, indicam 
que a minoria atingiu o seu objetivo e desmantelou pelas próprias mãos todas as 
possibilidades de uma típica consolidação da democracia de participação ampliada 
como uma “revolução dentro da ordem” (FERNANDES, 1980, pág. 47). 

 

Essa obstinação burguesa em não ceder aos movimentos sociais as garantias 

democráticas, impôs a sociedade brasileira a um processo político de extremo autoritarismo e 
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violência, tentando impedir a transição de uma democracia restrita para uma democracia de 

participação ampliada. Assim, buscou arrefecer os movimentos sociais e interromper as lutas 

por uma revolução democrática e ampliação dos espaços políticos.  

Fernandes (1980), apresenta que o Brasil ao superar a ditadura não restaurou um 

regime democrático, mas sim uma possibilidade de reivindicar direitos que molde o país em 

um Estado verdadeiramente democrático. Segundo o autor, a ditadura não recuou por causa de 

imposições e movimentos pautados nos ideais iluministas, ou decorrente de situação 

econômica mundial. Apesar desses fatores reforçarem a erosão do regime autoritário, a 

principal causa da crise foi a organização popular, o movimento e luta de classes. Onde a 

partir de muita repressão cresceu quantitativamente e qualitativamente. 

A partir da Constituição de 1988, o Brasil foi presentado como um Estado 

Democrático de Direito, por conter de forma positivada o reconhecimento da liberdade e da 

igualdade entre os indivíduos. Uma forma política própria da sociedade burguesa possibilitada 

através da relação mercantil capitalista determinante da divisão social do trabalho. Dessa 

forma, defende-se a liberdade para dispor e poder negociar o que é seu na condição de homem 

livre. As relações de dominação de um homem pelo outro estão encobertas, não ficam clara 

justamente para não deslegitimar as determinações jurídicas de liberdade e igualdade. Esse 

Estado tido como democrático de direito, no qual a burguesia repousa suas petições e 

realizações é um campo de batalha onde os interesses antagônicos da classe burguesa e 

trabalhadora são decididos, condicionados a relação de força entre as classes sociais de acordo 

com um determinado momento na história. 

A democracia é o local de enfrentamento e embate social contra a ideologia jurídica 

burguesa que busca alienar, desmobilizar e desqualificar os interesses da classe trabalhadora 

através de suas práticas políticas. É imprescindível que a luta pelos direitos ultrapasse os 

interesses da burguesia e vá para além do capital e possa atingir a emancipação humana 

possibilitando o fim da exploração do homem pelo homem. As reivindicações e mobilizações 

sociais na busca pelos direitos e pela dignidade humana no sistema capitalista é um processo 

que ocorre dentro das regras e limitações impostas pela burguesia.  

Freire (2011), ressalta que o processo democrático no país se deu a partir de uma 

revolução pacífica implicando numa mudança voltada para a conservação da ordem social 

vigente. Para a autora, o fim do regime político ditatorial brasileiro ocorre através de uma 

“transição negociada para a democracia” de forma lenta e gradual para a abertura política. 
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Nesse contexto, foi em meados do ano de 1979 que a lei 6.683 foi promulgada com o objetivo 

de conceder anistia aos acusados de crimes políticos ou praticados por motivação política. 

Intitulada como a Lei da Anistia, a lei 6.683 era apenas uma máscara formada pelo argumento 

da abertura política, onde por detrás figurava a face da impunidade que se revelava ao perdoar 

crimes praticados por torturadores (desde que esses crimes estivesse relações políticas), uma 

clara forma de blindar integrantes do Estado que praticaram atrocidades durante o regime 

autoritário. Para a autora essa interpretação se sobrepõe até mesmo, a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, que torna imprescritível o crime de tortura, o qual o Brasil passou a ser 

signatário em 1992. É somente em 1995 que a Lei 9.140 foi sancionada visando reconhecer 

como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em 

atividades políticas, prevendo o pagamento de indenizações aos familiares. 

Com a transição do regime autoritário para o regime democrático no Brasil, os 

movimentos de direitos humanos se voltam para as condições dos presos comuns. Silene 

(2011), ressalta que o discurso que se articula em torno do preso como cidadão encontra 

dificuldades de ser aceito quando se refere aos presos comuns. Para os opositores, o preso 

político é comumente entendido como um inocente preso por suas ideias, já o preso comum é 

um criminoso que discriminadamente provocou as condições para estar lá. Essa discussão 

gerou a imagem que defender os direitos humanos é defender bandidos. Para a autora essa 

imagem foi construída com a ajuda incondicional da mídia que, no Brasil, é uma das maiores 

responsáveis pela criminalização dos direitos humanos. 

Outro ponto crucial a ser abordado gira em tornos da atuação das instituições militares 

que parecem não terem feito a transição para o regime político-democrático ao atuarem 

constantemente de forma autoritária e abusiva no trato com a população. Para Freire (2011), a 

cultura do autoritarismo oriunda da ditadura militar, ampliou o leque de negações dos direitos 

humanos no Brasil. Principalmente os direitos sociais negados pela classe dominante, se 

configuram no século XXI através de lutas e reivindicações sociais demarcando os limites da 

democracia brasileira. 

De acordo com Durigueto (2007), a luta contra o regime político autoritário pautava-se 

apenas na luta da sociedade civil contra os ditames ditatorial que o Estado lhes impunham 

objetivando a liberdade de ação política e econômica. Esse horizonte do controle das ações 

políticas e um livre mercado balizava os avanços na esfera dos direitos sociais no processo de 

transição e consolidação democrática. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o Brasil 
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atravessava essa transição do regime ditatorial para uma democracia com um enorme 

endividamento externo que segundo a autora foi provocado pela evasão das taxas de juros no 

mercado internacional, caracterizando esse período como a década perdida do ponto de vista 

econômico. Estando preso a malha da dependência econômica externa, principalmente por 

dívidas realizadas junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e a grandes bancos privados 

nortes americanos, o Brasil passa a se submeter as medidas impostas pelo Fundo a partir de 

um programa de estabilidade criado em 1983.  

Paralelamente a crise econômica, desemprego, inflação e desgaste dos salários e ao 

processo de transição política em que o país estava submerso, ocorre a reativação dos 

movimentos sociais, apresentado por Durigueto (2007), como de base operária e popular que 

mobilizaram a luta pela manutenção, conquistas e ampliação de direitos civis, políticos e 

sociais, estes vinculados ao trabalho, a habitação, saúde etc.  

Durigueto (2007), ao falar sobre as possibilidades de ampliação da democracia através das 

mobilizações e movimentos populares cita Weffort (1984). O autor em seu trabalho: Por que 

democracia? Encontra evidências sobre o perfil da transição democrática brasileira como um 

processo realizado pelo “alto”, onde apenas os grupos dominantes e as elites fizeram parte. 

Nesse sentido, a democracia brasileira decorreu sob uma hegemonia liberal e conservadora 

sem levar em conta os interesses da classe trabalhadora, configurando-se como uma política 

nada democrática. Em contra partida, apesar de desigual, a democracia se tornou um campo 

de luta aberto para o protagonismo da sociedade civil, que segundo Durigueto (2007), 

permitiu a ocupação e direção dos espaços participativos na dinâmica político-institucional na 

busca por direitos. Segundo a autora, a segunda metade da década de 1980 foi marcada por 

mudanças no campo teórico-analítica e prático política dos movimentos sociais e de sua 

relação com o Estado. Nesse período, os movimentos no âmbito das federações municipais, 

estaduais e nacionais e em entidades representativas passaram a se articular e ganhar força e 

impulsionaram a participação popular no processo de elaboração da Constituição Federal de 

1988, onde diversas demandas populares foram sistematizadas. 

Os primeiros avanços no campo dos direitos humanos no Brasil começam a surgir a 

partir da elaboração da Constituição Federal de 1988, com o Decreto nº 1.904 de 13 de maio 

de 1996, assinado pelo então Presidente Fernando Henrique que instituiu o primeiro Programa 

Nacional dos Direitos Humanos (PNDH). Freire (2011), destaca que o texto do PNDH está 

diretamente articulado aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
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onde apesar de representar uma abertura à valorização dos direitos humanos ele estava 

alinhado ao projeto político, social e econômico do governo de Fernando Henrique, deixando 

claras suas intenções ao se voltar para as garantias dos direitos individuais frente ao processo 

de abertura ao “livre mercado”, além conter predileções pela defesa dos direitos civis em 

detrimento aos direitos sociais e políticos. 

A política econômica de Fernando Henrique Cardoso estava em consonância ao rumo 

que o novo regime mundial de acumulação de capital tomava. Frente ao processo de 

globalização, o Brasil adotava as medidas neoliberais de desregulamentação, flexibilização e 

privatização. Com isso, ao optar pela adoção dos ajustes neoliberais o Brasil inviabiliza a 

efetivação da Constituição de 1988, passando o Estado a se desresponsabilizar pela garantia 

dos direitos sociais, se distanciando ainda mais do processo de “universalização” dos direitos. 

O processo de longa dependência econômica junto aos países capitalistas centrais, 

impôs ao Brasil diante da crise mundial de acumulação do capital iniciada a partir dos anos 

70, a inserir-se em um processo de reformas neoliberais, a fim de se adaptar ao novo padrão 

de acumulação capitalista, marcada pelo processo de globalização e mundialização financeira. 

Frente ao contexto mundial de crise do capital e seu rearranjo global, no sentido de fazer a 

transição do modelo de acumulação fordista keynesiano para o modelo Toyotista, 

caracterizado pelo processo flexível de produção, impõem mudanças no mundo do trabalho. 

Desse processo decorreram impactos nefastos sobre as classes trabalhadoras, a 

economia nacional encontrava-se em um patamar de extrema subordinação ao capital 

internacional, e suas exigências provocaram o crescimento do desemprego, o qual se 

intensificou com as medidas aplicadas a partir do Consenso de Washington. A soma desses 

dois processos, mudanças no mundo do trabalho e o neoliberalismo vem contribuindo para a 

impossibilidades da ampliação da democracia no Brasil e consequentemente de um efetivo 

avanço dos direitos humanos na sociedade. 

Freire (2011), ressalta que a construção do consenso (neo)liberal reforça, por meio das 

políticas sociais, a ideia de que os únicos responsáveis pela garantia de seus direitos são os 

próprios indivíduos e frações da sociedade e não precisam depender da atividade pública do 

Estado. Toda essa ideologia contribuiu para a que as políticas sociais fossem reduzidas ao 

assistencialismo, à filantropia, à administração da miséria, desresponsabilizando o Estado de 

suas obrigações sociais. Para a autora a história revela que os indivíduos não nascem com 

direitos garantidos, são fenômenos sociais, resultado de lutas travadas no decorrer da história. 
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Dentre os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a palavra 

liberdade é a mais citada, onde Freire (2011) destaca o artigo 23, que versa sobre a liberdade 

de trabalhar, ganhar um justo salário e fundar sindicatos. Mas, a liberdade apregoada pelos 

positivistas é a de participar do mercado, decorre que a natureza do sistema capitalista é criar 

cada vez mais mão de obra excedente, onde milhares de pessoas não tem a possibilidade de 

um trabalho assalariado. Em pleno século XXI fica evidente que os sucessos da ideologia 

neoliberal, apesar de não terem se expressados em êxitos econômicos figuram-se 

excessivamente maiores que os avanços sociais.  

O processo histórico da proteção dos direitos fundamentais do ser humano são frutos 

de embates, são conquistas sociais no sentido de limitar e controlar os abusos cometidos pelo 

Estado em favor da pessoa. É somente a partir da Constituição de 1988 que o Brasil passa a 

ratificar os principais tratados de proteção dos direitos humanos, consagrando os princípios da 

prevalência dos direitos e da dignidade humana inserindo-se assim no cenário de proteção 

internacional dos direitos humanos. Nesse sentido, incorre em responsabilidade internacional 

em caso de violação de qualquer um desses dispositivos, normas, leis e tratados internacionais 

de direitos humanos.  

Segundo Herrera Flores (2009), as propostas neoliberais limitam a implementação dos 

Direitos Humanos nos dias atuais, que se encontra balizado a partir da racionalidade 

capitalista sedimentada numa ideologia de competitividade, individualismo e exploração. Um 

olhar crítico sobre a realidade social, frente às mazelas emanadas do capital ávido por 

benefícios imediatos, imprime-nos a reflexão por uma nova racionalidade voltada as latentes 

necessidades humanas. Para o autor o “direito” dos Direitos Humanos é dentre outros um 

instrumento ou meio que buscam a legitimação ou transformação das relações sociais 

dominantes. Um mecanismo aplicado para assegurar o resultado da luta, reivindicações e 

interesses sociais que não funciona por si só. Dessa forma, desse ser acionado tanto de baixo a 

partir dos movimentos sociais, como de cima através dos partidos políticos.  

 

O direito não vai surgir, nem funcionar, por si só. As normas jurídicas poderão 
cumprir uma função mais em concordância com o “que ocorre em nossas 
realidades” se as colocarmos em funcionamento – a partir de cima, mas sobretudo a 
partir de baixo –, assumindo desde o princípio uma perspectiva contextual e crítica, 
quer dizer, emancipadora (HERRERA FLORES, 2009, p. 18). 
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De acordo com Herrera Flores (2009), a luta pelo direito e pelos direitos humanos no 

mundo atual passa necessariamente por sua redefinição teórica. O autor fala de uma 

reconstrução sob o viés das desigualdades sociais provocadas a partir de décadas de políticas 

neoliberalistas no país. São medidas antissociais que visam à superação da crise econômica 

em detrimento do bem-estar social. Relações internacionais de subordinação estratégica, que 

se pauta na dependência política e econômica entre os países periféricos junto aos países de 

economias centrais. Esses acordos são fiscalizados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) 

e o Banco Mundial, que regulam a utilização do fundo público dos países dependentes, a fim 

de direcioná-los a pagamento das dívidas externas. Nesse contexto, ocorre uma restrição aos 

investimentos sociais, mudanças no mundo do trabalho, privatizações dos bens públicos, 

enfraquecimento dos sindicatos, flexibilização das relações trabalhistas, dentre outros 

determinantes do neoliberalismo que erodiu qualquer possibilidade de se efetivar a prática dos 

Direitos Humanos pelo mundo. 

 

Se, contudo, em lugar dos direitos, partirmos da assunção de compromissos e 
deveres que surgem das lutas pela dignidade, os conflitos e as práticas sociais 
sempre estarão presentes em nossa análise, pois é a partir de nossa inserção em tais 
conflitos que vamos assumir compromissos e deveres com os demais, como o 
objetivo de conseguir um acesso igualitário aos bens necessários para uma vida 
digna. Por essa razão, nossa teoria crítica dos direitos humanos trabalha com a 
categoria de deveres autoimpostos nas lutas sociais pela dignidade, e não de direitos 
abstratos nem de deveres passivos que nos são impostos a partir de fora de nossas 
lutas e compromissos (HERRERA FLORES, 2009, p. 21). 

 

Para o autor, falar de direitos humanos é falar da “abertura de processos de luta pela 

dignidade humana”. Para tanto, é necessário reencontrar a essência dos Direitos Humanos e 

entender seu real significado, o motivo de sua existência no cenário social. E a partir dessa 

consciência, desenvolver estratégias frente as balizes capitalistas que procuram desvirtuar e 

deslegitimar socialmente o conceito de Direitos Humanos, buscando refrear o processo de luta 

pela dignidade humana que está muito além apenas do reconhecimento jurídico da causa.  

Tratar sobre direitos humanos é tratar de reivindicações, embates sociais e de lutas que 

objetivam a dignidade humana. Herreira Flores (2009) alerta sobre o gigantesco esforço 

internacional realizado para se formular juridicamente uma base mínima de direitos que seja 

universal e que venha abranger a todos os indivíduos e formas de vida que compõem a ideia 

abstrata de humanidade. Com isso, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 

Pacto Internacional sobre direitos sociais e o Pacto Internacional sobre direitos civis que 
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foram desenvolvidos em contextos históricos e condições sociais completamente diferentes de 

hoje em dia. A Declaração e os Pactos se situavam no contexto do pós-Guerra e sob a tensão 

política da Guerra Fria que influenciavam as relações sociais entre dois grandes sistemas 

econômicos que se confrontavam para conseguir a hegemonia mundial. Dessa forma, o autor 

ressalta que paralelamente ocorriam os lentos e controlados processos de descolonização e o 

surgimento de políticas públicas interventoras por parte do Estado. Com o fim da Guerra Fria 

surge um novo contexto onde o Estado deixa de intervir nas atividades econômicas, onde 

anteriormente controlava as consequências do mercado (poluição, destruição do patrimônio 

histórico artístico, etc.) aplicando medidas interventoras. Agora é o mercado que aplica as 

regras aos Estados por meio de instituições globais como o Fundo Monetário Internacional, o 

Banco Mundial e, sobretudo, a Organização Mundial do Comércio. Assim, o autor ao analisar 

a política econômica na contemporaneidade sintetiza que:  

 

De um modo sutil, mas contínuo, assistimos durante as últimas décadas à 
substituição dos direitos obtidos (garantias jurídicas para acesso a determinados 
bens, como o emprego ou as formas de contratação trabalhista) por aquilo que agora 
se denominam “liberdades” (entre as quais, se destaca a liberdade de trabalhar, que, 
como tal, não exige políticas públicas de intervenção). Em definitivo, entramos num 
contexto em que a extensão e a generalização do mercado – que se proclama 
falaciosamente como “livre” – fazem com que os direitos comecem a ser 
considerados como “custos sociais” das empresas, que devem suprimi-los em nome 
da competitividade (HERREIRA FLORES, 2009, pág. 24 – 25).  
 

 
 Segundo Behring e Boschetti (2011), o período que compreende a metade do século 

XlX até a terceira década do século XX é profundamente marcado pelo predomínio do 

liberalismo e de sua principal estrutura que é o trabalho como mercadoria regulado pelo livre 

mercado. Assim, cada indivíduo passa a agir buscando garantir seu próprio interesse 

econômico e uma atuação em conjunto a uma coletividade de indivíduos com os mesmos 

objetivos maximizaria o bem-estar da sociedade como um todo. Assim, o funcionamento livre 

e ilimitado do mercado asseguraria o bem-estar. Porém o predomínio do mercado como 

regulador das relações sociais, impõe condições ao Estado a uma atuação voltada para 

garantias do crescimento econômico em detrimento de políticas sociais com o viés de mitigar 

os efeitos adversos da relação capital x trabalho. 

  

A deterioração do meio ambiente, as injustiças propiciadas por um comércio e por 
um consumo indiscriminado e desigual, a continuidade de uma cultura de violência 
e guerras, a realidade das relações transculturais e das deficiências em matéria de 
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saúde e de convivência individual e social que sofrem quatro quintos da humanidade 
obrigam-nos a pensar e, consequentemente, a apresentar os direitos desde uma 
perspectiva nova, integradora, crítica e contextualizada em práticas sociais 
emancipadoras (HERREIRA FLORES, 2009, pág. 25).  

  

Essa lógica destrutiva do capitalismo está relacionada a uma perspectiva consumista, 

que determina a ampliação da exploração dos recursos naturais para produção de bens de 

consumo voltados para satisfação de necessidades e desejos humanos gerados pelo próprio 

sistema capitalista. Ao mesmo passo, temos um Estado atuante no que tange a manutenção da 

ordem societária, alegando falta de recursos para lidar com o recrudescimento da pobreza, 

enquanto atende as medidas impostas pelo FMI pagando dívidas externas com a utilização do 

fundo público promovendo impactos diretos nas políticas sociais.  

A intensificação da pobreza somada ao descaso do estado quanto aos investimentos em 

políticas sociais compõem o drama social no país que vem sendo tratado de maneira belicista 

a partir de um Estado Policial. Segundo Behring e Boschetti (2011), há uma inquietação 

pública, um descontentamento social que se movimenta contra a discriminação e a injustiça 

social, a privação econômica e as desigualdades sociais. Esse descontentamento é fomentado 

pela violência “que vem de cima” que se estrutura sobre os pobres é composta por três 

elementos que combinados se tornam explosivos: o desemprego, o exílio em bairros 

decadentes e a estigmatização na vida cotidiana, em geral associada às dimensões étnico-

raciais e de gênero.  

 

A convivência cotidiana com essa “violência que vem de cima”, conforme a 
importante pesquisa de Wacquant (2001a:29), tem gerado nas comunidades pobres 
um ambiente de enfado, desânimo e desespero, que na juventude ressoa com 
sensação de cerco social e raiva, o que se amplia com os maciços apelos midiáticos 
ao consumo como única condição para a dignidade social (BEHRING E 
BOSCHETTI, 2011, pág. 187 – 188). 

  

Herreira Flores (2009), ressalta a necessidade de relacionar a teoria às ações sociais de 

indivíduos e grupos imbricados na efetivação dos Direitos Humanos no cotidiano social, 

visando à justiça, a equidade e igualdade entre as pessoas. O autor faz uma indagação sobre o 

significado dos Direitos Humanos e também a respeito da perenidade dos direitos adquiridos 

ao longo da história ou se a todo o momento devemos lutar pelo acesso aos bens? Assim se 

torna essencial saber o que são os direitos e diferenciá-los do “porquê” e para “quê”, para 
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assim desvendar seu real significado, o porquê de sua existência e o que pretendemos através 

deles? 

Segundo Iasi (2013) o direito não pode ser compreendido fora da sociedade que o 

contêm. Destarte, deve ser analisado a partir das determinações materiais, da dinâmica social 

e das relações constituintes dessa sociedade. Assim, o autor ressalta que o campo onde se dá a 

luta por direitos é o direito burguês, tal qual permeado pelas relações constitutivas do capital.  

Nesse contexto, Herreira Flores (2009), apresenta que direitos humanos são resultados 

provisórios de lutas sociais, um processo iniciado por seres humanos na busca por acesso aos 

bens necessários para a vida. De tal forma que o autor, alerta que não devemos nos confundir 

com os direitos positivados no âmbito nacional ou internacional. Os direitos virão depois das 

lutas pelo acesso aos bens. Algumas vezes essas lutas poderão se apoiar em sistemas de 

garantias formalizadas, que estão numa constituição ou um tratado internacional que por si só 

não criam direitos humanos, mas tem importância para garantir em termos de lei o acesso a 

determinados bens. 

Iasi (2013), analisa que os códigos jurídicos expressam as relações sociais materiais, 

de tal forma que partem delas a forma ideal de valores. Assim, devemos segundo o autor 

buscar identificar o fundamento da norma jurídica apartado dela e do campo jurídico, nas 

relações que constituem a totalidade. 

 

O Direito como parte da totalidade está condicionado por essa relação com a 
materialidade que o contém, mas ela também é responsável por sua dinâmica. Uma 
vez que o Direito não pode ser compreendido fora de sua relação com os momentos 
da totalidade que o contém, sua pretensão de imutabilidade (fundamentos naturais e 
imprescritíveis) entra em contradição com o movimento permanente de 
transformação de todos os elementos que o circundam e perpassam, as formas 
políticas, as relações sociais, as formas produtivas materiais (IASI, 2013, pág. 180-
181).  

 

Assim, o autor ressalta que as mudanças ocorridas em qualquer parte da totalidade 

incidem sobre o direito e sua pretensão de imutabilidade. E as transformações no direito 

podem da mesma maneira influenciar na dinâmica da totalidade, e muitas vezes de forma 

decisiva. A luta por direitos se defronta com forças sociais e políticas que fazem um papel de 

freio à sua expansão, objetivando conservar a ordem social atual. São balizas aplicadas 

cotidianamente e refletem o comportamento político e na ação de classes. Assim, o ritmo dos 

direitos está de certa forma condicionado a correlação de forças existentes na luta de classes, 

que se materializa na capacidade de mobilização e ação dos movimentos sociais e populares, 
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que em determinado momento da história podem estar lutando por expansão dos direitos em 

outros contra a retração dos direitos adquiridos.  

Na ordem capitalista os direitos se chocam com o processo de exploração do homem 

pelo homem e consequentemente se deparam com a desigualdade social essencial à produção 

e reprodução do capital, explicitada na relação empregador e trabalhador, bem como na 

divisão da riqueza socialmente produzida e no avanço dos capitalistas ao fundo público 

destinado ao investimento em políticas sociais. Nesse contexto Iasi (2013), apresenta que a 

luta por direitos da classe burguesa repousa na exigência por direitos civis, convive com os 

direitos políticos e na medida do possível se contrapõe aos direitos sociais como ameaça aos 

direitos civis e às liberdades políticas. 

Esse processo de priorização de investimento realizado pelo Estado invariavelmente 

atende ao capital em detrimento das necessidades da classe trabalhadora. Dessa forma, Iasi 

2013 apresenta que: 

 

Enquanto áreas essenciais como saúde, educação, moradia são contingenciadas pela 
reserva do possível, recebendo na previsão orçamentária para 2011, em conjunto, 
cerca de R$ 122 bilhões, gastou-se em 2009 só com os juros da dívida cerca de R$ 
380 bilhões. Ao mesmo tempo em que se incentiva a economia privada, a 
intensificação da produção promove um massacre na classe trabalhadora (512 mil 
acidentes de trabalho em 2006 e 653 mil acidentes em 2007, 160 milhões de 
acidentes no mundo numa média de 6 mil mortes diárias), não nos surpreendendo 
que 30% da força de trabalho venha a sofrer algum tipo de transtorno mental menor 
e cerca de 5% a 10% desenvolvam transtornos mentais graves (Padilha 2009) (IASI, 
2013, pág. 186). 

 

A respeito do direito e da emancipação política e humana, Iasi (2013) indica que a 

emancipação política é a expressão de certo momento da materialidade social e histórica dos 

seres humanos, que tem como marco inicial a Revolução Burguesa. Já a emancipação humana 

é uma condição social que só será plenamente alcançada a partir de uma sociabilidade que se 

posicione contra e além do capital. Para o autor toda luta na fase atual da humanidade é uma 

luta no interior da ordem do capital, portanto, constrangidas pelos limites da emancipação 

humana.  

A luta por direitos advém segundo Herrera Flores (2009), da necessidade no acesso 

aos bens indispensáveis à subsistência e a dignidade humana, e reivindicar sua posse é o único 

meio para se obtê-lo em meio a um processo de disputa e interesses antagônicos entre classes 

sociais. 
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Desse modo, os direitos humanos seriam os resultados sempre provisórios das lutas 
sociais pela dignidade. Entenda-se por dignidade não o simples acesso aos bens, mas 
que tal acesso seja igualitário e não esteja hierarquizado “a priori” por processos de 
divisão do fazer que coloquem alguns, na hora de ter acesso aos bens, em posições 
privilegiadas, e outros em situação de opressão e subordinação (HERREIRA 
FLORES, 2009, pág. 31). 

 

Definindo como um fim material o autor trata a dignidade como um objetivo que se 

concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens que fazem com que a vida seja 

“digna” de ser vivida.  

Vanda Valadão Bussinger (1997), quando trata dos direitos humanos no contexto do 

Estado liberal, alicerça sua crítica na teoria histórica e filosófica de Marx. A autora ressalta 

que o desenvolvimento das forças produtivas e a crescente industrialização provocaram 

mudanças radicais nas relações e processos de produção. Uma transformação social, político e 

econômico marcada pela ampliação do mercado, concentração de mão de obra, implemento 

de maquinários na produção como elementos determinantes de um novo tecido social que se 

dividia em duas classes, o proletariado (classe operária urbana industrial) e os capitalistas 

(detentores dos meios de produção). O modelo capitalista de produção torna mais explicita as 

diferenças e desigualdades entre os homens e a exploração de uma classe pela outra. 

 

Mas na época de Marx, a questão social surgiu com toda a sua força e expôs, sem 
qualquer senão, as fragilidades dos direitos proclamados solenemente pelas 
Declarações americana e francesa, pois a liberdade e a igualdade prometidas a todos 
os homens não passavam de ilusões (VALADÃO, 1997, pág. 32). 

 

As garantias e os direitos reivindicados pelos liberais não abrangiam aos interesses 

dos proletários. Pois, tornaram-se livres e iguais aos burgueses apenas nos termos da lei 

constitucional. Na realidade sua liberdade redundou na possibilidade de vender sua 

imprescindível força de trabalho aos donos dos meios de produção. O pretenso caráter 

universal dos direitos humanos apresentados pelos positivistas são resultados dos interesses e 

anseios da burguesia adquiridos através da luta contra o absolutismo feudal. A emancipação 

política, conquistada a partir da revolução burguesa tem uma grande importância frente o 

autoritarismo do Antigo Regime, atinge a todos os indivíduos da sociedade capitalista, mas 

não veio acompanhada da emancipação humana. Tem toda uma funcionalidade para os 

interesses da classe burguesa ao garantir o direito de propriedade, a liberdade voltada às 
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especificidades das relações sociais de produção capitalista e a igualdade formal na dimensão 

jurídico-político entre os indivíduos, mas apartada da dimensão social. 

 Marx em A Questão Judaica (1991) apresenta uma distinção entre os direitos do 

homem e os direitos do cidadão, apresentado que os direitos do homem foram construídos sob 

a ótica dos interesses da burguesia em detrimento das necessidades dos proletariados, que 

então imersos nas desigualdades sociais e submetidos a exploração da sua força de trabalho 

meio pelo qual barganham suas subsistências. A garantia de propriedade privada e de 

liberdade possui relevância para aqueles que detêm os meios de produção, onde o aumento de 

duas posses está garantido a partir da apropriação da riqueza socialmente produzida. Assim 

Valadão (1997) argumenta: 

 

Se a desigualdade social não é irrelevante para garantir a todos os membros de uma 
comunidade o status de cidadania, então, a liberdade, a igualdade de todos perante a 
lei, as garantias fundamentais do homem e do cidadão não passam de sofismas, de 
argumentos utilizados para encobrir a verdadeira realidade, o fosso social e a própria 
distribuição desigual de direitos (VALADÃO, 1997, pág. 41 - 42).   

 

Marx em a Contribuição à Crítica da Economia Política, ressalta que o movimento do 

capitalismo é um movimento destrutivo, decorre de forma sócio histórica e abrangente, se 

desenvolve e incorpora e inclui os elementos que surgem durante todo esse processo histórico. 

A visão de Marx sobre o capital recaia inicialmente sobre a reflexão do trabalho, a exploração 

e alienação do trabalhador tanto no processo produtivo quanto do produto do seu trabalho. 

Onde a riqueza socialmente produzida se dava de maneira privada pelos proprietários dos 

meios de produção. O trabalhador perde a autonomia das suas ações, passa a estar alienado da 

parte total do processo produtivo. Assim, a relação social no sistema capitalista se dá a partir 

da alienação do trabalhador dos meios de produção que passam a se concentrar nas mãos dos 

capitalistas, mas para que ocorra a produção dos bens de consumo é necessária uma relação 

entre proprietários dos meios de produção e os donos da força de trabalho, uma relação de 

compra e venda de força de trabalho que se torna uma mercadoria. Assim dentro do 

capitalismo essa relação se torna ineliminável, pois a produção de mercadoria é inexequível 

sem a participação da classe trabalhadora que sofre exploração em detrimento dos donos do 

capital serem os privilegiados. A seguir trataremos da realidade brasileira  capitalista burguesa 

com as contradições entre classes sociais e o seu processo de exploração e privilégios.   
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1.3 BRASIL: SOCIEDADE DE CLASSES, EXPLORAÇÃO E PRIVILÉGIOS  

 

Para o entendimento da formação societária brasileira, partimos de uma análise 

histórica das estruturas sociais e o entendimento da dinâmica social decorrente da transição 

econômica nacional, que se baseava em uma economia extrativista e agroexportadora na era 

colonial, passando para o modo capitalista de produção promovendo uma crescente 

industrialização no país, onde:  

 

O capitalismo não é apenas uma realidade econômica. Ele é também, e acima de 
tudo, uma complexa realidade sociocultural, em cuja formação e evolução histórica 
concorreram vários fatores extra econômicos (do direito e do Estado nacional à 
filosofia, à religião, à ciência e à tecnologia (FLORESTAN, 2008, pág. 23).   

 
Florestan (2008) apresenta que a ordem social global influenciou de forma estrutural e 

dinâmica na absorção e expansão do capitalismo no Brasil. Para o autor a formação da 

sociedade brasileira se deu com a expansão do mundo ocidental através da colonização 

portuguesa que coincidiu com a crise do mundo medieval na Europa. Nesse contexto a 

colonização revitalizou as formas sociais medievais implementando no Brasil um regime 

estamental8, associada a grande plantação, trabalho escravo e expropriação colonial. Segundo 

o autor a formação do Estado nacional independente, se deu sem modificações na organização 

da economia e da sociedade. Os laços com o regime estamental não foram rompidos e as 

relações com o sistema colonial deixaram de ser jurídico-políticos para se tornarem 

meramente econômicas. Dessa forma, as estruturas sociais e econômicas do mundo colonial 

não sofreram alterações, atendendo as necessidades das elites nativas e do mercado mundial, 

perante a natureza dependente destinada à economia nacional dentro do mercado mundial. 

Assim, essa clara desigualdade de ritmo de desenvolvimento frente ao capitalismo 

internacional, era marcada pela assimilação das modernidades existentes nas nações 

avançadas e uma adaptação as suas condições materiais e culturais arcaicas.  

O processo de industrialização no Brasil está intrinsecamente relacionado ao 

desenvolvimento e expansão do capital que promoveu uma ligação comercial, industrial e 

financeira entre todos os países. Propagando seu modo de produção, o capitalismo promove 

uma integração econômica e política em escala mundial. Para um melhor entendimento desse 

 
8 Regime estamental não ocorre mobilidade social e a posição do indivíduo é atribuída por ocasião do 

nascimento.  
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processo é importante a apreensão da teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

apresentada por Trotsky e discutida por Michael Löwy (1995), além da necessidade de 

apropriação do pensamento de Lênin sobre a política capitalista imperialista.  

A teoria de Trotsky possui elementos para refletirmos acerca do pensamento linear de 

desenvolvimento conhecida como evolucionismo. Um processo de dominação do capitalismo 

central sobre os periféricos através da política imperialista e de influência eurocêntrica. Essa 

teoria parte da visão de que o atraso histórico dos países subdesenvolvidos possibilita saltar 

etapas no processo evolutivo, essa supressão de etapas é determinada pelo potencial de 

desenvolvimento econômico e cultural do país motivadas por exigências externas. Dessa 

forma, atividades industriais e inovações tecnológicas até mesmo superiores à de países 

plenamente desenvolvidos podem ser combinados simultaneamente a processos arcaicos 

possibilitando a apropriação dos avanços tecnológicos e científicos. Por outro lado, a 

acumulação capitalista levaria a uma polarização de classes a nível mundial, onde o 

imperialismo seria um entrave para o desenvolvimento dos países periféricos. O atraso e as 

desigualdades econômicas existentes nesses países, são determinados pelas necessidades dos 

grandes centros capitalistas que, para continuar sua expansão precisa avançar e dominar 

outros territórios menos desenvolvidos subjugando assim sua economia, agudizando as 

desigualdades sociais e provocando uma forte dependência econômica e política.  

Esse processo de dominação territorial pode ser melhor esclarecido a partir do 

pensamento de Lênin (2011), que trata sobre o capitalismo imperialista e todo processo da 

dinâmica do capitalismo dependente do qual constitui a base do processo econômico e 

político dos países periféricos. Para o autor, o processo de acumulação capitalista elevou o 

capital a um novo grau de concentração mundial de produção, um grau incomparavelmente 

mais elevado que os anteriores. Esse é um capitalismo que busca estender seus tentáculos pelo 

mundo em busca de novos mercados e matéria prima, sua análise apresenta que a livre 

concorrência gera acumulação de capital, criando condições para o monopólio. Com isso, 

poucas grandes empresas passam a ter o domínio de milhares de empresas menores quer seja 

de um determinado seguimento industrial ou comercial, dominando as técnicas produtivas, 

monopolizando o mercado e a produção. Esses fatores criam condições que dificultam os 

negócios das empresas concorrentes abrindo caminho para maiores lucros e crescimento 

gigantesco. Isso ocorre a partir de associações monopolistas, assim como, os Cartéis e o 

Truste. Para tanto os bancos têm um papel primordial nesse processo de expansão capitalista, 
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movidos por maior lucratividade fazem investimentos objetivando transformar o capital 

inativo em ativo. Dessa forma, a transformação do capitalismo em capitalismo imperialista 

passa pela concentração de capital sob o domínio do monopólio bancário. 
 

O que caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre 
concorrência era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo 
moderno no qual impera o monopólio é a exportação de capital (LENIN, 2011, pág. 
178).  

 

As transações internacionais são condicionadas a acordos vantajosos aos credores, 

quer seja pela encomenda de suas mercadorias, construção de um porto e outras concessões 

lucrativas. No Brasil as ferrovias foram financiadas pelo capital internacional e condicionadas 

às importações de produtos e materiais industrializados junto ao país credor, prática que 

intensifica o desequilíbrio da balança comercial. 

O capital financeiro e a política imperialista se apresentam na luta das grandes 

potências pela partilha econômica, territorial e política do mundo. Com isso surgem diversas 

formas de dependência estatal, tanto nas relações entre os colonizadores e colonizados, como 

também entre países credores e devedores que se embaraçam nas malhas da dependência 

financeira e diplomática. A força do capital financeiro é tão decisiva que subordina até mesmo 

os países que gozam de uma independência política, submetendo-os a condições financeiras, 

políticas e sociais desfavoráveis. Esse processo parasitário de acumulação é tão alto que 

permite que pequenos grupos de pessoas vivam de renda gerada por outros através da 

socialização da produção e uma apropriação privada da riqueza produzida socialmente. 

No Brasil segundo Florestan (1975), a fase de transição neocolonial fez parte da 

consolidação do capitalismo na Europa e o surgimento de uma nova forma de dominação 

externa imperialista. Perpassando pela transformação do mercado, incorporação dos padrões 

econômico, social, cultural e político da economia central, conquista da emancipação nacional 

e o fortalecimento das oligarquias tradicionais. Na América Latina, essa transição se deu 

através de um condicionamento e reforço externo das estruturas econômicas arcaicas, 

necessárias ao esquema de exportação e importação, baseado na produção de matérias primas 

e bens primários, imprimindo uma condição de total dependência econômica externa. Dessa 

forma, países capitalistas periféricos sofrem uma espoliação da riqueza interna socialmente 

produzida por agentes financeiros de economias centrais. O que se vê nesse processo 

econômico do capitalismo dependente é um alto preço pago pelos setores assalariados e 
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menos privilegiados socialmente, resultando em uma polarização de classe e agudização da 

exploração e intensificação das desigualdades sociais, comerciais e industriais. 

De acordo com Florestan (1975), o capitalismo desenvolvido na América Latina parte 

da modernização do arcaico direcionado a uma industrialização em grande escala visando à 

exportação de produtos. Uma nova mentalidade voltada para as estruturas econômicas e 

políticas de desenvolvimento. Apesar de todas essas transformações econômicas as classes 

possuidoras mantiveram sua condição de privilegio, prestigio social e poder. 

A formação estrutural socioeconômica da América Latina, com particularidades 

históricas na sua conformação e inserção na divisão internacional do trabalho é fortemente 

marcada pela relação econômica e financeira junto aos países capitalistas centrais. Dessa 

forma, cabe aos países de economia periférica um papel de produção de matérias primas, 

gêneros alimentícios e bens de consumo não durável. Essa dinâmica estrutural de 

dependência está fundamentada no Brasil através das conexões existentes no processo de 

industrialização caracterizada pela superexploração da força de trabalho processada através da 

expansão das relações capitalistas, das funções desempenhadas pelo setor agrícola e pelo setor 

terciário, tendo como base o rebaixamento do valor da força de trabalho principalmente do 

setor rural e terciário.  

Michael Löwy (1995), ao abordar sobre a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado de Trotsky nos brindou com um pensamento de Marx que referenciava o 

capitalismo da seguinte forma: 

 

Em todas as formas de sociedade, é uma produção específica que determina todas as 
outras, são as relações engendradas por ela que atribuem a todas as outras o seu 
lugar e a sua importância. É uma luz universal onde são mergulhadas todas as outras 
cores e que as modifica no seio de sua particularidade. É um éter particular que 
determina o peso específico de toda a existência que aí se manifesta (MICHAEL 
LÖWY, 1995, pág. 01). 

 

Nesse contexto, em que o capital absorve todas as outras formas de produção e as 

modificam de acordo com a sua particularidade, no processo transitório do velho para um 

novo modelo de acumulação produtiva, suas necessidades imprimem uma nova dinâmica 

societária, uma adequação dos costumes e comportamento das pessoas a sua ordem de 

acumulação e desenvolvimento econômico. 

Marx no Manifesto Comunista (2005), após analisar os modos de produção anteriores 

e suas decorrentes relações sociais, apresenta que a existência da burguesia depende da 
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constante e incessante revolução dos instrumentos de produção e por consequência suas 

relações que por final determinam as relações sociais. Para Marx e Engels a burguesia 

moderna é o resultado de um longo processo de desenvolvimento de uma série de revoluções 

no modo de produção e de troca. E essa característica impositiva de mudanças e avanços da 

sociedade burguesa a impele segundo os autores neste mesmo Manifesto, a buscar mercados 

novos e explorar e estabelecer-se e criar vínculos em todas as partes do mundo. 

 

Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à 
produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela 
roubou da indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram 
destruídas e continuaram a ser destruídas diariamente. São suplantadas por novas 
indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações 
civilizadas, indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim 
matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e cujos produtos se consomem 
não somente no próprio país mas em todas as partes do mundo (MARX e ENGELS, 
2005, pág. 43). 

 

Neste sistema econômico mundial onde os meios de produção são privados e voltados 

para a acumulação de capital, apoiado nos ideais de igualdade e liberdade entre os indivíduos 

permitindo as relações de produção entre os detentores dos meios de produção e os donos da 

força de trabalho, essa separação entre o agente do processo de trabalho e os proprietários dos 

meios de produção constitui uma condição principal “sine qua non” para o surgimento do 

modo de produção capitalista. Assim, decorre desse processo uma importante circunstância 

social, a polarização de duas novas classes sociais, o proletariado (agente do processo de 

trabalho) e a burguesia (donos dos meios de produção).  

O Estado moderno nos moldes da lógica do sistema capitalista desigual tem um papel 

preponderante de dominação e manutenção das desigualdades entre as classes sociais, será 

destinada uma abordagem específica para tratar desta relação de reciprocidade entre o papel 

do Estado e o Capital. 
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CAPÍTULO 2 – O PAPEL DO ESTADO NA SOCIEDADE BURGUESA 

 

Buscar o entendimento do papel do Estado na sociedade burguesa torna-se 

imprescindível para entender o desenvolvimento das políticas de segurança pública e 

criminal. Onde o Estado se apresenta como expressão da sociedade, ao lidar com os reflexos 

da “questão social”, buscando controlar e manter a ordem social vigente a partir mecanismos 

legitimados socialmente, como por exemplo as policiais, a legislação penal, etc.  

Perry Anderson (1984) analisa o surgimento e desenvolvimento do Estado Moderno e 

suas formas de atuação no decorrer histórico, baseando-se em elementos factuais buscando 

desvendar seu significado e sua função social. Para tanto, o autor se baseia na tese de Marx 

sobre a Estrutura econômica e Superestrutura, sobre a qual faz uma leitura mais aprofundada, 

onde para Marx, a Estrutura Econômica determina a Superestrutura e as relações econômicas, 

as forças produtivas determinam as relações sociais. Para Perry Anderson (1984), o Estado 

não seria dentro da Superestrutura apenas uma expressão, um reflexo automático do modo de 

produção, no seu entendimento ocorre uma reciprocidade, uma relação dialética. No estudo 

sobre o Estado a partir da totalidade histórica, o autor acentua que a antiguidade, a idade 

média e a idade moderna estão interligadas, portanto deve-se considerar todo o 

desenvolvimento e as influências advindas do transcorrer histórico. Pois, somente após o 

conhecimento e compreensão de todas essas fases é possível compreender o Estado burguês 

da forma que encontramos hoje, assim como o sistema capitalista e a sociedade 

contemporânea. 

Perry Anderson (1984) ressalta que o Estado absolutista é um processo de 

centralização do poder, antes fragmentado nas mãos dos senhores feudal, que diante da crise 

buscando a manutenção dos seus interesses se volta para a construção de um poder 

centralizado, que visa a manutenção da ordem, da relação de vassalagem e controle dos 

camponeses e grupos de rebeldes. Dessa forma, a formação do Estado está além dos interesses 

de uma sociedade burguesa que vem se consolidando, perpassa pela reação, manutenção da 

ordem feudal, do poder aristocrático e controle de território. O Estado absolutista é um 

momento de transição secular ocorrida entre o período feudal e o capitalista. Um processo 

gradual de transição sociopolítico e econômico, onde, as características do sistema capitalista 

começam a surgir aos poucos como o sistema tributário. Diante de uma burguesia fraca 

politicamente, sem direção social, mas com poder econômico, as relações se davam por 
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financiamento do Estado na formação dos exércitos. O Estado absolutista representava 

fundamentalmente um aparelho para a proteção da propriedade dos privilégios. Ao passo que 

essa proteção era promovida, simultaneamente garantia os interesses básicos da burguesia 

emergente, cumprindo certas funções parciais na acumulação primitiva. Perry Anderson 

(1984) analisa que não é só o caminho do capital que vai definir o que é o Estado, existem 

outros elementos além dos econômicos que determinam essa formação como, por exemplo, os 

interesses políticos. O Estado surge a partir de uma crise ampla e profunda nas sociedades 

europeias no final da idade média, crise do sistema feudal, dentre várias transformações 

político-sociais e formas de pensar o mundo, valores e cultura, que contribuíram para a erosão 

das estruturas piramidal feudal, com o rompimento das relações de vassalagem, das relações 

senhor e camponês que colaborou com a desestabilização do sistema de produção feudal. 

Dessa forma, o Estado é de natureza da aristocracia feudal, como um mecanismo de controle e 

manutenção de poder e status, onde os nobres buscavam concentrar o poder na mão do 

monarca visando à manutenção dos seus interesses e privilégios.  

Luciano Gruppi (1980), em sua bela obra intitulada Tudo Começou com Maquiavel 

faz uma definição literal de Estado, apresentando-o como uma organização política moderna, 

que exerce uma dominação política sobre um determinado complexo territorial e demográfico 

sob a relação de coexistência e de coesão das leis e dos órgãos que dominam sobre esse 

complexo. No Estado estão presentes três elementos: poder político, povo e território. Afirmar 

que um Estado é absoluto é assegurar que sua soberania estatal não depende de nenhuma 

outra autoridade, como por exemplo, a igreja. Não depender de nenhuma outra autoridade e 

ser distinto da sociedade civil são duas características relevantes do Estado Moderno. 

Perry Anderson (1984) salienta que o termo absolutismo não representa plenamente as 

características do antigo Estado, visto que nenhum governo se posta de forma absoluta sobre 

seus súditos. Para o autor o termo absolutismo seria impróprio, pois nenhuma instituição teria 

capacidade de governar com poder absoluto sem interferências de outros segmentos da 

sociedade. Os Estados absolutistas se constituíram no ocidente, estruturados no 

reagrupamento feudal contra o campesinato fortalecido a partir da dissolução da servidão. 

Outro fator determinante, mas que toma um lugar secundário na sua análise é a ascensão de 

uma burguesia urbana promotora de vários progressos técnicos e comerciais, além do 

desenvolvimento de manufaturas pré-industriais em uma grandeza considerável. A hegemonia 
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da nobreza feudal se finda com o término do Estado absoluto, após as revoluções burguesas e 

o surgimento do Estado capitalista. 

Luciano Gruppi (1980), ao acentuar que tudo começou com Maquiavel afirma que a 

teoria do pensador florentino foi primordial para a construção de um Estado moderno. Onde, 

feudos, ducados e principados, os quais viviam sobre a incerteza das guerras, trocas de poder, 

perdas e ganhos, necessitam de uma integração, centralização e consolidação para que assim, 

possam se consolidar em um Estado forte. Em sequência, o autor apresenta várias concepções 

de autores clássicos assim como Thomas Hobbes, que viveu em um período de revolução 

voltado para a democracia inglesa de 1648 liderada por Oliver Cromwell, se posicionando ao 

lado da aristocracia.  

A teoria de Hobbes defende um Estado forte e autoritário que possa garantir a 

segurança social baseado em um acordo, onde os homens abririam mão da liberdade 

proporcionada pelo estado de natureza, condição a qual para Hobbes os homens estariam em 

estado de guerra, de enfrentamento e uso da força para assegurar seus interesses. Para tanto, 

só um Estado autoritário (absoluto) poderia frear os instintos selvagens do homem, onde no 

estado de natureza cada qual seria seu próprio lobo. Já John Locke tem uma concepção de 

Estado com uma base burguesa, de sociedade de mercado, contrato de compra e venda e 

transferência de propriedade. Essa relação entre indivíduos, dentre outros elementos da 

realidade burguesa da época, alicerçava sua ideologia e concepção de Estado. Dessa forma, 

também para Locke o Estado se daria a partir de um contrato, mas, diferente de Hobbes esse 

Estado poderia ser desfeito, isso resguardaria os interesses e as liberdades da burguesia. Um 

Estado soberano pautado e respaldado no contrato, um pensamento liberal e progressista 

típico da sociedade burguesa da época defendido por Locke, que ressaltava a defesa da 

liberdade e defesa de propriedade privada.  

Uma concepção democrática burguesa de Estado é defendida por Rousseau, para 

tanto, parte do entendimento que o homem ao contrário de Hobbes, no estado de natureza é 

um ser feliz, cheio de virtudes e liberdade. Mas, quando em sociedade, diante da necessidade 

de se relacionar é que surgem as divergências, onde para Rousseau, é a civilização que 

desestabiliza a condição de liberdade e igualdade natural entre os homens. Dessa forma, 

defende um contrato que garanta essas condições de liberdade e igualdade para a constituição 

do homem em sociedade, fato que só se daria a partir de um processo político, onde a 

sociedade e o povo, nunca perderiam sua soberania, nesse contexto, o Estado não poderia ser 
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separado de si mesmo e a representação se daria por uma assembleia que seria responsável 

por tarefas administrativas. Para Rousseau o contrato visa o crescimento e fortalecimento da 

individualidade do indivíduo, e a propriedade privada gera as desigualdades e 

desentendimentos entre os homens. 

Apesar das singularidades nas concepções contratualistas, a explicação sobre a origem 

do Estado a partir dos citados autores se desenvolvem a partir de um contrato entre os 

integrantes da sociedade, um acordo coletivo, um contrato social que visa atender as 

necessidades coletivas. 

Luciano Gruppi (1980) apresenta que Marx e Engels ao analisar o Estado, se deparam 

com uma concepção liberal democrático burguesa, as pesquisas de Marx se dão sob um viés 

de Estado com o poder econômico e político consolidado sob a hegemonia burguesa. Para 

Marx, as relações jurídicas e também as formas do Estado não podem ser compreendidas a 

partir e tão somente de si mesmo, e nem pelo assim chamado evolução geral do espírito 

humano. Para Marx, as raízes do Estado estão nas relações materiais de existência. Assim, 

não seria o Estado que funda a sociedade civil, mas sim a sociedade civil entendida como 

conjunto das relações econômicas que explica o surgimento do Estado, que seria um elemento 

essencial da garantia da estrutura econômica. Engels observa que o Estado não existiu desde 

sempre, e que houve sociedades assim como as tribais que prescindiram ao Estado que não 

tiveram a ideia do que é o Estado e suas características. Para Engels, a necessidade do Estado 

se dá a partir de um determinado grau de desenvolvimento econômico, que é necessariamente 

relacionado à divisão da sociedade de classes e de suas lutas, da necessidade de frear os 

antagonismos, e por via de regras se posiciona ao lado da classe mais poderosa, 

economicamente dominante que, por conseguinte, essa classe se torna dominante 

politicamente também, além de adquirir um mecanismo para subjugar a classe oprimida e 

facilitar sua exploração, meio pelo qual mantém sua posição hegemônica.  

Engels ressalta que o Estado antigo era antes de tudo um estado de possuidores de 

escravos, que respaldava um sistema que mantinham subjugados esses escravos beneficiando 

assim seus “donos”, da mesma forma, era o Estado feudal que mantinha subjugados os 

camponeses, servos ou similares em favor da nobreza e aristocracia feudal, e assim é o Estado 

moderno um instrumento destinado a viabilizar a exploração da força de trabalho assalariado 

pelo capital.  
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Castelo (2010), afirma que o Estado desde sua origem é complementar ao mercado, e 

funcional ao capital na garantia de certos pressupostos legais para a acumulação e apropriação 

dos bens socialmente produzidos, e o Estado tem atuado de forma a buscar o desenvolvimento 

do capital. Mas, a noção de desenvolvimento requisita que sejam superadas a pobreza, 

carência de oportunidades econômica e destituição social sistemática, a negligência nos 

serviços públicos e intolerância ou interferência do Estado repressivo. Uma leitura sobre o 

Estado ao longo da história nos mostra sua natureza e significado, no qual o seu principal 

papel na sociedade é garantir interesses da classe dominante e a manutenção de privilégios. 

No caso do Estado absoluto, este fazia um papel dual visto a crise do regime feudal e as 

transformações político-sociais que enfraqueceram o sistema feudal, além do surgimento da 

economia de mercado dirigida pela burguesia emergente. Esse duplo papel do Estado 

absolutista visava resguardar os interesses tanto da nobreza feudal, garantindo assim seu 

poder político sob a iminência de revoltas camponesas e grupos de rebeldes. Bem como, para 

atender as necessidades da burguesia detentora do poder econômico, que sob os argumentos 

de igualdade, liberdade e fraternidade, marchava sob o ritmo dos ideais liberalistas se 

estruturando para tomar para si as rédeas do poder.  

Engels via o Estado como um mecanismo de dominação de uma classe pela outra, 

pautado na regulamentação jurídica, mediação visando garantir os interesses da classe 

dominante. Assim, Marx e Engels em suas análises não intentavam desenvolver uma teoria 

orgânica do Estado, mas, analisar a sua natureza, tal qual gestada na luta de classes. 

O Estado ampliado de Gramsci, é explicado por Coutinho (1996), a partir do 

desenvolvimento original de alguns conceitos de Marx, Engels e Lenin, onde o Estado possui 

sua gênese na divisão da sociedade em classes, tendo exatamente como papel social a 

conservação dessa divisão, assegurando que os interesses particulares de uma classe possam 

sobrepor como interesse universal da sociedade. Nesse sentido, indicam que a repressão 

definem a estrutura do Estado como o principal meio através do qual desempenharia suas 

funções próprias. Segundo Coutinho, no Manifesto Comunista Marx e Engels apresentam o 

Estado como o “comitê das classes dominantes” e como “poder de opressão de uma classe 

sobre a outra”, e que Lenin considera o exército permanente e a polícia como instrumentos 

fundamentais do poder de Estado.  

De acordo com Coutinho (1996), a percepção do aspecto repressivo (ou ditatorial) por 

parte dos autores Marx, Engels e Lenin, como o aspecto mais aparente do fenômeno estatal 
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que se dá, em grande parte, à verdadeira essência aparente dos Estados capitalistas. Em uma 

época de escassa participação política, era natural que esse aspecto coercitivo do Estado se 

situa-se em primeiro plano na própria realidade reprimindo a pequenos grupos de 

proletariados combativos que atuavam quase sempre na clandestinidade. Nesse período, as 

múltiplas expressões do Estado moderno não se encontravam completamente explicitadas e, 

desse modo, a teoria “restrita” do Estado, era coerente com a existência efetiva de um Estado 

“restrito”.  

Nesse contexto, o autor posiciona Gramsci em uma época histórica e âmbito 

geográfico onde já se encontrava efetivada uma maior concretização (ou ampliação) do 

fenômeno estatal. Nesse contexto Gramsci passou a atuar intensamente buscando apresentar 

uma teoria que desse conta de uma massiva socialização da política, que compreendia a 

conquista do sufrágio universal, criação dos partidos políticos de massa, criação de vários e 

potentes sindicatos profissionais e de classe.  

Nesse período a luta política deixou de ser travada a partir das burocracias 

administrativas e da esfera policial-militar que monopolizavam o aparelho estatal e reprimiam 

os precários grupos conspirativos que atuavam em nome das classes subalternas. Com a 

abertura política, o cenário muda deixando de ser composto por apenas parlamentos 

representativos de uma minoria de grandes proprietários eleitores. O protagonismo de amplas 

organizações de massa faz surgir uma nova esfera pública “ampliada” tomando 

progressivamente o lugar da esfera política “restrita” que era própria dos Estados 

oligárquicos, tanto autoritários como liberais.  

 

É a percepção dessa socialização da política pública que permite a Gramsci elaborar 
uma teoria marxista ampliada do Estado. Mas cabe lembrar que se trata de uma 
ampliação dialética: os novos elementos aduzidos por Gramsci não eliminam o 
núcleo fundamental da teoria “restrita” de Marx, Engels e Lenin (ou seja, o caráter 
de classe e o momento repressivo de todo o poder de Estado), mas o repõem e 
transfiguram ao desenvolvê-lo através do acréscimo de novas determinações. Temos 
aqui, na reflexão gramsciana, um movimento que vai do abstrato ao concreto e que 
reproduz um movimento diacrônico ocorrido na própria realidade histórico-social 
(COUTINHO, 1996, pág. 53). 

 

Coutinho (1996), ressalta que Gramsci ao examinar a superestrutura, compreende duas 

esferas distintas em seu interior, as quais vem a chamar de “sociedade civil” e “sociedade 

política”. Como sociedade política Gramsci infere que é o conjunto de aparelhos políticos por 

meio dos quais a classe dirigente exerce o monopólio legal ou de fato da violência, vindo a 
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tratar como aparelhos coercitivos do Estado, materializados nos grupos burocrático-

executivos ligados as forças armadas como exército e polícias e a imposição das leis. São os 

mesmos aparelhos observados por Marx, Engels e Lenin e suas teses. A notável originalidade 

de Gramsci se concentra na ampliação do conceito marxista de Estado, onde damos conta no 

que ele concebe por “sociedade civil”.  

O termo “sociedade civil” em Marx e Engels, refere-se sempre ao conjunto das 

relações econômicas capitalista, onde chamam também de “base material” ou “infraestrutura”. 

Em Marx a base da sociedade ou infraestrutura é o conjunto das relações de produção. A 

superestrutura que se ergue sobre a base econômica, compondo elementos como a consciência 

social, a política, a cultura, religiões, etc. Que atuam na produção do consenso social sob uma 

visão de mundo. Assim em Marx na superestrutura temos a soma da superestrutura ideológica 

(cultura, religião) e a superestrutura legal ou política composta pelas forças policiais, forças 

militares, conjunto de leis, mecanismos de justiça, tribunais, burocracia, etc.  

Gramsci situa a “sociedade civil” em outra esfera do Estado, apresentando como um 

momento da “superestrutura”, composta pelo conjunto das instituições representativas dos 

interesses de diferentes grupos sociais, que corroboram na elaboração e/ou difusão de valores 

simbólicos e de ideologias, como por exemplo, o sistema escolar, as igrejas, os partidos 

políticos, os sindicatos trabalhistas, meios de comunicação, instituições artísticas e de caráter 

científico, etc.  

Segundo Coutinho (1998), estas duas esferas se distinguem e possuem caráter 

relativamente autônomo, exercendo papel na organização da vida social e, mais precisamente, 

na articulação e reprodução das relações de poder. A soma dessas duas esferas compõe o 

Estado em sentido amplo que visa a manutenção do poder nas mãos da classe dirigente, 

através de um processo de hegemonia e coerção. A busca pela hegemonia se dá no âmbito da 

“sociedade civil”, através da formação de consenso social. Já na “sociedade política” Gramsci 

apresenta um Estado autoritário de ações coercitivas sob o viés de assegurar “legalmente” a 

disciplina dos grupos que não aceitam a direção social apresentada pela classe dirigente. A 

ação coercitiva é empregada nos momentos de crise de comando e direção quando o consenso 

espontâneo não funciona. Dessa forma, recorre-se a um mecanismo de dominação assentada 

na violência que parte da esfera política da sociedade a qual Gramsci designa também por 

“Estado em sentido estrito” ou “Estado-coerção”.  
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Nesse contexto, o Estado é uma instituição política sob o controle da classe 

dominante, e que garante o predomínio dos interesses dessa classe sobre o conjunto da 

sociedade, todavia estes são expostos como interesses universais. Estas são as consequências 

de um país de economia capitalista periférica e dependente, e o que se deve buscar é uma 

nova ordem social que supere as desigualdades sociais e não esteja eivada de privilégios. 

Dessa forma, somente a revolução fora da ordem societária é realmente capaz de emancipar e 

estabelecer outro patamar de sociabilidade no Brasil e na América Latina. Ocorre que a classe 

trabalhadora não tem um direcionamento claro para esse objetivo, tão pouco uma cultura 

revolucionária de enfrentamento político e uma organização da classe desfavorecida como 

protagonista na história da luta de classes. 

No processo liberal da sociedade burguesa, o Estado se abstêm da esfera econômica, 

atua minimamente nas necessidades sociais e se torna um verdadeiro gigante frente a garantia 

da ordem social. Dessa forma, com base na transformação histórico-social, demarcado pelo 

desenvolvimento da economia mundial e o significado do Estado como garantidor dos 

interesses da classe dirigente, será feita uma breve análise sobre classes sociais no Brasil e das 

instituições estatais que atuam especificamente no controle das classes ditas perigosas. 

 

2.1 AS INSTITUIÇÕES DO ESTADO E A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA  

 

É primordial o entendimento da estruturação da formação social capitalista da 

América Latina, a fim de compreender o desenvolvimento das instituições públicas e o 

posicionamento das classes sociais em meio a esse processo político social e econômico. Para 

Florestan (1975):  

 

No fundo quer se trate das metrópoles, das cidades ou do campo, as classes sociais 
propriamente ditas abrangem os círculos sociais que são de uma forma ou de outra 
privilegiadas e que poderiam ser descritos, relativamente, como “integrados” e 
“desenvolvidos”. Tais setores coexistem com a massa dos despossuídos, condenados 
a níveis de vida inferiores ao de subsistência, ao desemprego sistemático, parcial ou 
ocasional, à pobreza ou à miséria, à marginalidade socioeconômica, à exclusão 
cultural e política etc. (FLORESTAN, 1975, pág. 37). 

 

Florestan (1975) apresenta que no processo histórico-social a existência de classes 

sociais na sociedade capitalista não é admitida. Não se afirma uma dicotomia no que tange 

uma hegemonia na direção política, econômica e social. Essa negação marcada pelo 
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escamoteamento gera uma crise ideológica que atinge o mundo em que vivemos. Por outro 

lado o capitalismo na sua fase monopólica vai intensificar a polarização e o antagonismo de 

classe. 

Em uma sociedade marcada pela situação econômica que determina os privilégios 

entre as camadas sociais, o prestígio social, a participação política e influência nas esferas do 

Estado e controle dos aparelhos privados de hegemonia9. A divisão da sociedade em classes 

sociais é um termo apropriado para conceituar a composição social inerente ao sistema de 

produção capitalista. 

No Brasil a transição econômica engendrou uma ligação entre a emergente burguesia 

industrial e parte da oligarquia agrária que buscavam um desenvolvimento industrial e urbano 

a partir de aportes financeiros internacionais e uma consequente dependência. Ao passo que 

os países centrais da economia capitalista buscavam a manutenção do crescimento econômico 

junto ao desenvolvimento social a partir da política de Welfare State, na periferia do capital o 

enfoque era a integração da economia mundial a partir da modernização e políticas 

desenvolvimentistas. A inserção dos países periféricos na economia mundial ocorre a partir de 

uma relação de dependência financeira junto aos países centrais, e um papel na divisão social 

do trabalho de produção de matérias prima, a agro exportação dentre outros produtos sem 

grande peso para a balança comercial. Essa dinâmica econômica reflete diretamente nas 

relações sociais, marcada pela superexploração da força de trabalho e baixos salários, extrema 

desigualdade social e a formação de uma classe trabalhadora conceituada por Rui Braga 

(2012) como precarizados, essa condição constitui o cerne das relações de produção do 

capitalismo periférico.  

Segundo Rui Braga (2012), o crescimento econômico do pós-guerra e a 

implementação do Welfare State em alguns países da Europa Ocidental e Nórdica e em 

alguma medida nos Estados Unidos apresentou um aspecto de eliminação da insegurança da 

relação salarial. O autor apresenta uma segurança quanto à remuneração possibilitada pelo 

crescimento econômico do pós-guerra e a institucionalização dos direitos sociais configurou 

um amortecedor de lutas de classes. A classe trabalhadora no modelo de produção capitalista 

convive permanentemente com a insegurança do desemprego e a ameaça da exclusão 

socioeconômica. A relação salarial sob o domínio dos donos dos meios de produção constitui 

a precariedade do trabalhador. Outro traço próprio da acumulação capitalista é segundo Marx 

 
9  Conceito Gramsciano que será abordado neste capítulo.  
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o aumento da população trabalhadora excedente que se torna funcional aos interesses do 

capital constituída pelo desemprego e pelo trabalho precário.  

Essa população excedente é dividida por Marx em quatro frações distintas: 1 - 

população flutuante decorrente daqueles trabalhadores que ora estão fora do mercado de 

trabalho e ora são absorvidos por ele; 2 - população latente composta por trabalhadores que 

ainda não tiveram experiência no setor industrial e esperam uma oportunidade para deixar os 

ramos de trabalho tradicionais como, por exemplo, o campo; 3 - população estagnada são 

pessoas que não possuem condições de uma melhor empregabilidade e apenas ocupam-se de 

tarefas deterioradas e mal remuneradas a tal ponto que sua subsistência ficaria comprometida; 

e por último a 4 - população pauperizada composta pela massa de indigentes, doentes e outros 

incapacitados para o trabalho.  

A formação desses segmentos é imanente do sistema capitalista de produção e não um 

resultado de crise ou fracasso de certo modo de produção desenvolvido no interior desse 

sistema. O que deve ficar explícito é que os precarizados, somando-se aos 

lumpemproletariados, os pauperizados e setores profissionais formados por trabalhadores 

mais qualificados e melhor remunerados que possuem certa estabilidade e melhores condições 

de trabalho, formam uma única classe, aquela que não detêm os meios de produção e precisa 

vender sua força de trabalho para o capital a fim de prover sua subsistência. 

Na periferia do capitalismo mundial e em meio a um lento processo de modernização, 

o Brasil buscava inspiração ideológica e institucional seguindo modelos de países da Europa 

Ocidental. Todas as mudanças ocorrem direcionadas para um único objetivo, a manutenção 

do poder sob a hegemonia de pequenos grupos dominantes. Em meio a essa transição 

econômica, política e social do século XIX modernas instituições burocráticas eram 

introduzidas junto ao aparato estatal, organizadas sob a lógica do capitalismo, tornando-se 

importantes mecanismos de controle e enfrentamento de pressão social frente ao agravo das 

desigualdades sociais, a fim de defender os interesses e garantir os privilégios das elites. São 

instituições penais, manicômios, polícias investigativas, polícia ostensiva, tribunal de justiça 

criminal, etc. 

Segundo Holloway (1997), as instituições policiais do tipo moderno no Brasil tiveram 

a sua formatação a partir da transição do século XVIII para o XIX, época em que era 

difundida a ideologia liberal entre as minorias poderosas e as maiorias impotentes, ao mesmo 

tempo em que se desenvolviam mecanismos de repressão e outros aparatos coercitivos que 
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buscavam o controle social. Em tempos anteriores as funções de proteção das propriedades 

privadas eram executadas exclusivamente por particulares. Nesse novo contexto, o Estado 

passa a assumir essa tarefa, além de controlar o comportamento das pessoas em sociedade. 

Segundo Mattos (2014), ocorre uma criminalização dos setores mais precarizados da 

sociedade brasileira que combinada com a criação de consenso apresenta-se como uma das 

formas atuais assumidas pela dominação de classes visando os interesses do capital. Para o 

autor a “criminalização da pobreza” refere-se ao tratamento dispensado pelo Estado aos 

moradores de favela, periferia, pessoas em situação de rua e ambulantes, de forma repressiva 

e violenta através das forças policiais que rotineiramente resultam em assassinatos de cidadão 

por parte de agentes públicos. Bem como, o poder público lida com a “questão social” a partir 

de políticas assistencialistas, uma visão moralizante e individualizada sobre os problemas 

sociais.  

A “criminalização da pobreza” é uma forma de violência que se materializa a partir do 

desrespeito aos direitos humanos, maus tratos e preconceito que se volta a uma parcela 

pauperizada da sociedade devido as suas condições econômicas desfavoráveis, num processo 

histórico-social que abarca principalmente a discriminação racial. Santos (2005), ressalta que 

a ciência etiológica da criminalidade é estudada como realidade ontológica e explicada pelo 

método positivista de causas biológicas, psicológicas e ambientais, deixando de lado todo o 

processo históricos imanentes do sistema capitalista de produção, gestor relações antagônicas 

como capital x trabalho assalariado, apropriação privada dos bens de produção, exploração e 

principalmente das desigualdades sociais que determinam e condicionam cada indivíduo, 

assim como toda a sociedade. Nesse sentido, o Estado adota medidas de caráter repressivo e 

autoritário, como penas excessivas por pequenos delitos, prisões arbitrárias, recolhimento 

compulsório dos desabrigados principalmente em épocas de grandes eventos em um 

procedimento de limpeza das áreas turísticas e etc. A crise econômica e a falta de 

investimento na esfera social fortalecida pela política econômica neoliberal, vem avançando 

ferozmente sobre os direitos sociais e busca através de um discurso belicista, de combate à 

criminalidade, de guerras às drogas, do controle social e manutenção da segurança pública, a 

adesão social para implementação de medidas jurídicas que endossam o viés punitivo e 

repressivo do Estado, como por exemplo, a diminuição da idade penal, a aprovação do 

excludente de ilicitude, abate a criminosos, etc.  
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A criminalização da pobreza é um processo que se entrelaça em nossa cultura. O 

ataque a crimes praticado por pobres e a visão de que as favelas precisam ser vigiadas 

constantemente enquanto se fecham os olhos para os crimes de colarinho branco é a marca do 

Estado e aceito socialmente. Nesse contexto, o tráfico internacional de armas e drogas que 

alimenta toda a criminalidade não recebe a atenção que os comércios a varejo recebem 

rotineiramente e acaba envolvendo toda a comunidade. Os atos praticados por minúscula 

parcela da população moradora de comunidade são combatidos ferozmente pelo Estado 

através das polícias estaduais sob o título de guerra ao tráfico de drogas. O que se contesta é a 

não presença do Estado no âmbito das políticas sociais, é o descaso público e a aceitação 

social desse descaso e a criminalização de pessoas pobres, alienadas da educação, saúde, 

trabalho, transporte público, saneamento básico, dentre outros serviços necessários a uma 

condição de vida digna.  

As consequências da chamada “guerra ao tráfico de drogas” se materializam na 

relação rotineira das favelas com um Estado repressivo, militarizado e autoritário que visa à 

manutenção da ordem social vigente.  

Coimbra (2001), cita a pobreza e a criminalidade estão sendo unidas de forma natural 

e indissolúvel a partir de um processo de constituição de subjetividades que se dá a partir dos 

aparelhos privados de hegemonia, onde dentre eles estão os meios de comunicação em massa. 

Assim, ocorre uma vinculação da “cultura da pobreza” com as chamadas “classes perigosas”. 

A autora traz o conceito de Marx que apresenta que o capitalismo produz riqueza, mas, por 

outro lado, sua acumulação gera ao mesmo tempo a miséria. Dessa forma, as condições 

precárias como extrema pobreza, mendicância e vadiagem, pela qual uma parcela da 

sociedade passa, devem ser vistas como inerentes ao sistema produtivo, são determinantes 

socioeconômicos que condicionam a vida dessas pessoas e não se vincula as características 

dos indivíduos.  

Com os avanços da industrialização no Brasil ocorrida a partir do século XIX, 

consequentemente temos uma crescente urbanização. Assim os espaços das grandes cidades 

são forte atrativo de pessoas pobres que se mantêm mesmo sob péssimas condições de vida.  

 

Formam-se os chamados “territórios da pobreza”, de um modo geral, espaços que 
não foram ainda valorizados pelo mercado imobiliário, verdadeiros guetos que 
sempre amedrontam as camadas “mais favorecidas” (COIMBRA, 2001, pág. 81).  
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Dessa forma, essas pessoas buscando morar próximo à rotina da cidade, mesmo que 

em condições sub-humanas estão condicionados aos interesses do mercado imobiliário, pois à 

medida que certa área se valoriza economicamente essa população é retirada, empurrada para 

outras regiões menos importante e periféricas à cidade. Assim, continuam a viver sem a 

mínima estrutura habitacional, sem saneamento, acesso ao transporte, à saúde, sob risco de 

alagamento, deslizamentos, etc., sendo que agora está distante do local de trabalho e também 

da vista e interesses da classe privilegiada. Para a autora, essa realidade histórica apresenta o 

enredo das, marginalizações, das segregações de todos os “miseráveis”. 

 

É importante ressaltar como o capital produtor, da miséria, dela se aproveita e goza 
benefícios, promovendo a reprodução desse mesmo sistema gerador de violência e 
garantidor de privilégios para as elites”. (COIMBRA, 2001, pág. 82)  

 

A classe detentora dos meios de produção necessita da classe trabalhadora para a 

manutenção do sistema capitalista de produção e a força de trabalho que excede a necessidade 

de produção apresentada por Marx como “exército industrial de reserva” é totalmente 

funcional a esse sistema de produção que possui no seu cerne a exploração da força de 

trabalho. Dessa forma, quando a mídia apresenta que se formaram filas gigantescas que 

tomam diversos quarteirões, formadas por pessoas que buscam uma oportunidade no mercado 

de trabalho, a lei da oferta e da procura favorece ao capital, e nesse jogo da barganha 

enfraquece o trabalhador na hora de lutar por melhores condições de trabalho, menor jornada 

de trabalho, além de uma maior fatia do excedente da produção, etc. nesse sentido, a miséria é 

um produto constitutivo do capitalismo e que de certa forma contribui para a sua produção e 

reprodução. Com isso, a existência polarizada de dois tipos de cidades uma constituída para as 

elites e a outra para os desprestigiados socialmente, apesar de separadas possuem uma 

articulação no sentido de que uma assegura a existência e a reprodução da outra.  

Nesse contexto histórico que apresenta o crescimento industrial brasileiro, onde a 

formação urbana traz diversas contradições sociais, Coimbra (2001), buscando entender como 

se gestou a concepção de “classes perigosas” associada a pobreza analisou argumentos 

“científicos” que forjavam um pensamento de que toda a população pobre e que não estivesse 

empregando sua força de trabalho para o capital, sendo uteis e dóceis à produção deveriam ser 

esterilizadas. Segundo a autora uma visão que mesmo de forma indireta não está muito longe 
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da nossa realidade quando vemos a exaltação dos extermínios que ocorrem na zona urbana e 

rural por uma relevante parcela da sociedade.  

De acordo com Coimbra (2001), os pobres não pertencentes ao mundo do trabalho 

considerados “viciosos” são vistos como libertinos, maus pais e vadios. Portanto, representam 

um “perigo social”, devem ser erradicados, e as medidas coercitivas se justificam por serem 

criminosos em potencial. Segundo a autora, no início do século XX ocorre um crescimento 

considerável da força policial que se volta para a manutenção da ordem nos espaços públicos 

de circulação, principalmente a fim de controlar a população pobre. 

No Brasil historicamente as organizações policiais foram constituídas a nível estadual 

não se caracterizando como força nacional. Já o Estado do Rio de Janeiro por ser capital há 

época tinha sua polícia sob o controle do governo central. A autora ressalta que desde a época 

de 1830 a enorme população de escravos fazia com que a polícia voltasse sua atenção 

especialmente para os negros. Ocorre que mesmo após sua alforria eles permaneceram sob 

vigilância, assim como os mestiços. A partir da metade do século XIX, esse controle policial 

passa a incidir também sobre os desempregados, subempregados e miseráveis, ou seja a 

população pobre em geral. 

Coimbra (2001), cita que além das polícias civil e militar, foi criada em 1907 uma 

polícia de investigação onde seus agentes possuíam autoridade em toda a capital, onde a 

principal função conjunta delas era de controlar as desordens, tumultos urbanos e a 

criminalidade. Segundo a autora pesquisa baseada em livros de ocorrências de sete distritos 

policiais constatou que no período de 1907 a 1930 a preocupação das polícias estavam 

direcionadas a alcoólatras, vagabundos, estrangeiros, mendigos e população pobre em geral. 

Todos esses fatos revelam o caráter funcional do Estado junto ao capital, ao se mostrar que 

desde cedo é muito eficaz quanto a vigiar e punir os pobres, mantendo assim sob controle o 

excedente da força de trabalho não absorvida pelo sistema produtivo. 

Está claro que a polícia desde sua origem corresponde aos interesses de uma classe em 

detrimento de outra. E segundo a autora, juntamente a polícia, a política então dominante 

contribui na construção de subjetividades sobre a pobreza. A política trabalhista promovida 

pelo governo de Getúlio Vargas é um exemplo dessa subjetividade, onde só o trabalhador com 

vínculo profissional comprovado tem acesso aos benefícios garantidos pelo Estado. Carregam 

um rótulo de “pobres docentes” os portadores de “carteira de trabalho” tornando-se uma 

referência de trabalhador honesto, corpo útil ao sistema produtivo e que contribui 
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produtivamente para a riqueza social. Já aqueles que segundo a autora, são maioria e estão 

fora do mercado de trabalho, trabalham informalmente, desempregados, dentre outros, 

compõem as “classes perigosas”, principalmente moradores de favelas e periferia. Cria-se 

uma lógica tautológica subjetiva de que ser trabalhador é ter direitos. Assim, um consenso vai 

se formando e tomando aderência até mesmo pela fração mais pobre da sociedade, que 

passam a reproduzir essa ideologia que julga e culpabiliza os sujeitos. Todo esse processo 

torna encoberta a essência exploradora da relação capital/trabalho.  

Para Coimbra (2001), a relação entre a pobreza e a violência se atualiza e intensifica a 

partir dos anos 80 quando o crescimento da criminalidade foi “sutilmente relacionado às 

práticas democráticas”, um período onde os jornais passam a destacar a questão da 

delinquência e violência dedicando amplos espaços em suas mídias. Essa década é marcada 

por campanhas em defesa do “autoarmamento da população”, discursos que se voltam pra 

tratamentos degradantes e cruéis, da pena de morte, linchamentos e aceitação social das ações 

policiais que “matam em serviço”. O principal ponto a se destacar nessa década é o 

recrudescimento da crise econômica no país, seguida pela intensificação do desemprego e das 

desigualdades sociais e miséria. Esse cenário posta a violência num patamar de questão 

nacional e passam a ser veiculadas massivamente pelos meios de comunicação gerando 

pânico e medo nas classes médias e altas. 

O que se deve ressaltar é a forma como o Estado lida com as importantes questões 

inerentes de um sistema exploratório como o capitalista. Utilizando-se dos seus mecanismos 

de repressão para aqueles que interferem no desenvolvimento do sistema produtivo, além de 

se apoiar no consenso social para a garantia da ordem social vigente.  

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E OS DIREITOS HUMANOS  

 

Partindo de pesquisas sobre forças armadas nos tempos coloniais se descobre que por 

ainda não existir a força policial destinada ao atendimento de demandas voltadas a ações 

delituosas (atividades inerentes ao policiamento ostensivo) cabia às forças militares da época 

o exercício policial. Holloway (1997) apresenta que nessa época o que existia era uma 

“vigilância rudimentar” a partir de “guardas” civis desarmados tendo essas atividades 

legitimadas pelo conselho municipal da cidade, além dos “quadrilheiros” inspetores de bairros 
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designados por juízes. Com a chegada da família real e da corte portuguesa em 1808, se torna 

necessário a criação de uma força policial com o objetivo de garantir a proteção de toda a 

comitiva Lusitânia. Segundo Holloway (1997), fato que ocorreu no ano seguinte com a 

criação da Guarda Real de Polícia (GRP), uma força policial atuante em tempo integral e 

organizada militarmente, tendo total autoridade para perseguir e capturar criminosos e 

promover a ordem pública.  

 

A força policial, como hoje a conhecemos, é um artefato do Estado moderno, que 
data de fins do século XVIII e início do século XIX, nos países da Europa ocidental. 
No Brasil colonial não havia a estrutura de uma polícia profissional e uniformizada, 
separada do sistema judicial e das unidades militares. A criação de uma força 
policial nos moldes modernos, primeiro e de forma mais efetiva no Rio de Janeiro e 
depois nas capitais das principais províncias, foi essencial para a transição gradativa 
do Brasil de colônia a nação (HOLLOWAY, 1997, p. 43). 

 

A polícia militar nasce dotada de um posicionamento classista e voltado à defesa dos 

interesses da classe hegemônica capitalista. Repousa sob uma racionalidade constitutiva da 

burguesia que visa à manutenção de uma economia periférica, uma estruturação enquanto 

classe de economia dependente que não consegue e não quer se desvencilhar, apenas busca 

manter seus privilégios de classe e a estrutura aristocrática, sem abertura para a participação e 

o posicionamento da classe trabalhadora nas importantes decisões políticas e sociais. Sob o 

viés apresentado por Netto (2001) de que no capitalismo: “a pobreza crescia na razão direta 

em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas”. Nessa relação contraditória, 

onde quanto mais o trabalhador produz, mais pobre ele fica. Temos uma realidade em que a 

violência e o descaso do Estado possuem íntima ligação, damos conta de um fato na qual uma 

ação policial desenvolvida em uma área com melhores estruturas sociais é totalmente 

diferente das realizadas em áreas carentes.  

A Segurança Pública tem um papel amplo na sociedade, podemos defini-la como um 

processo composto por elementos de caráter preventivo, repressivo, judicial, de saúde e 

social. Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 144 que preceitua a  segurança 

pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, voltada para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os órgãos de segurança 

pública à medida que possuem a incumbência de garantir a segurança de todas as pessoas, 

elas devem atuar de maneira a resguardar as leis, os costumes e respeitar cada cidadão e todo 

um conjunto de direitos inerentes à dignidade do ser humano previsto nesta mesma 
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Constituição. Incluindo os direitos dos próprios agentes de segurança, que na prática de suas 

funções estão expostos a vários riscos e todo o tipo de violação desses direitos. 

O Cenário social formado pela crise econômica, má administração dos recursos 

públicos e corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro acirraram os ânimos da 

população em especial da classe trabalhadora. Diversos movimentos reivindicativos, protestos 

contra a postura do governo frente aos ajustes neoliberais e medidas antipopulares, 

imprimiram uma postura repressiva do Estado contra esses movimentos sociais através da 

atuação da Polícia Militar. Nesse contexto em que a classe trabalhadora busca defender seus 

direitos que foram conquistados por meio de muita luta e mobilização social, é ainda obrigada 

a arcar com o ônus da crise que recai sobre seus ombros. Temos os policiais militares que são 

atingidos duplamente por essas medidas, pois além de serem impedidos de fazer greve são 

requeridos pela sua função a confrontar o movimento de trabalhadores que lutam pelos seus 

interesses. 

Nesse quadro de crise econômica que acentua as desigualdades sociais e imprime um 

acirramento do confronto entre população e polícia, tem-se um forte contraste entre a 

necessidade de uma atuação policial alinhada aos Direitos Humanos para com a população e 

um descaso da própria Corporação policial militar no tratamento dispensado aos seus agentes. 

Percebo o reflexo desse tratamento nos serviços prestados pela política de segurança pública 

frente as demandas societárias. É nesse viés que se sustenta a busca por uma forma de 

apresentar para os policiais a sua responsabilidade e importância na promoção e garantia da 

política de Direitos Humanos, de forma a inseri-los como sujeitos amparados por essa 

política.  

Com base no portal de notícias G1, em média no RJ morreu 01 policial a cada 64 

horas entre os anos de 1995 até o mês de agosto do ano de 2017, configurando um total de 

3.087 mortes. Este site faz um comparativo a partir das estatísticas da Corporação policial 

militar sobre a vitimização letal na corporação, que apresenta um percentual de baixa maior 

que a dos soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Visto que nos últimos 22 

anos, 3,52% dos 90 mil integrantes do efetivo da PM do Rio morreram. Já os Estados Unidos 

tiveram uma baixa de 405 mil soldados durante 3 anos e meio da participação na guerra, o 

equivalente a 2,52% da tropa, composta por mais de 16 milhões de soldados. Esse cenário nos 

dá um panorama do quadro de vulnerabilidade em que estes agentes estão expostos. São 

números alarmantes de agentes mortos e feridos, que cotidianamente engrossam as estatísticas 
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que expressam de maneira fria a negligência do Estado perante a política de segurança 

pública. Para dar segurança é necessário estar seguro, o Policial Militar precisa sentir no seu 

cotidiano o amparo dos órgãos públicos quanto à garantia dos seus direitos, ser percebido para 

além de sua farda, como um trabalhador que vende sua força de trabalho na busca de 

subsistência para si e sua família. A atividade policial atribui um alto nível de 

responsabilidade para com os profissionais que a desempenham. Lidam com pessoas portando 

armas letais e de menor poder ofensivo. Dessa forma, precisam ter tranquilidade e segurança 

para exercer sua função que poderiam ser propiciada a partir de melhorias reais nas condições 

de trabalho, carga horária e salários, um bom aparelho técnico e material, além de suporte 

para a saúde pessoal e familiar, acompanhamento psicológico, política de saúde, habitação, 

creche e assistência social, dentre outros direitos que lhe proporcionariam a tranquilidade para 

o desempenho de suas funções junto à população. 

 

Nas ruas, esta insegurança revestida de baixa estima profissional tende a oportunizar 
práticas ressentidas ora abusivas, ora negligentes, sobretudo entre policiais que se 
percebem inferiores ou que se sentem menos sujeito de direitos do que os cidadãos 
comuns. E isto de tal maneira que muitos PMs têm comungado a perversa convicção 
de que os “Diretos Humanos servem somente para proteger bandidos” (MUNIZ, 
2006, p. 03). 

 

Com a ratificação dos tratados internacionais de Direitos Humanos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, torna-se necessário a incorporação dos aspectos dos principais documentos 

internacionais de direitos humanos no cotidiano policial militar. As demandas advindas do 

anseio social pela efetivação da democracia, da justiça social e pela construção de uma cultura 

de paz, refletem necessariamente para uma atuação consonante as normas internacionais de 

Direitos Humanos, baseada na tomada de decisões assertivas do policial, visando à 

preservação de sua vida e da sua liberdade e, por conseguinte melhoria da qualidade dos 

serviços prestados pela PMERJ. 

O que se percebe no seio da tropa é um desamparo na garantia de seus direitos, o 

rígido regulamento disciplinar tolhe comportamentos reivindicativos. A Convenção de 1948 

da OIT (Organização Internacional do Trabalho) trata da Liberdade Sindical e Proteção ao 

Direito de Sindicalização como meio suscetível de melhorar a condição dos trabalhadores e de 

assegurar a paz. Destarte, apesar de diversos tratados internacionais servirem como base para 

formulação da Constituição Federal de 1988, esta deixou de observar a Convenção de 1948 da 
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OIT ao fazer menção no seu art. 142, IV que aos militares são proibidas a sindicalização e a 

greve, abstendo-os assim da usufruição desse dispositivo reivindicatório. 

A punição disciplinar é tratada na corporação militar como um modo de fortalecer a 

disciplina, onde apresentam como um benefício educativo ao punido e à coletividade a que 

pertence. O viés repressivo que o regulamento disciplinar da polícia militar10 apresenta no seu 

artigo 23 as penas para aplicação em seus agentes quando acusados de transgressão disciplinar 

que dependendo da gravidade pode ser aprisionado por até 30 dias em local destinado para tal. 

Muniz (2006) ressalta esse caráter repressivo apresentado no regulamento da seguinte forma: 

 

Como uma espada apontada permanentemente para as cabeças dos PMs, o RDPM e 
seus fantasmas contribuem para a cristalização de uma pedagogia opressiva, de onde 
se extrai lições dolorosas como as que 4 ensinam que “a punição é a motivação para 
trabalhar” ou que “o PM é culpado até provar o contrário”. Talvez por isso seja voz 
corrente entre os policiais a afirmação de que “os direitos humanos ainda não 
chegaram a PM” (MUNIZ, 2006, p. 03-04). 

 

Existe um lema adotado pela polícia militar que diz que o militar é superior ao tempo, 

desta forma, infere que tem que resistir ao frio, ao calor, a umidade e a todas as intempéries a 

que sua missão o submete. Esse pensamento é desenvolvido a partir de sua formação, mas que 

no decorrer de sua carreira se torna uma regra que o acompanha em seu cotidiano, pois em 

meio às más condições de trabalho, riscos, baixos salários, condições subumanas a que está 

exposto durante a sua rotina profissional, só sendo superior a tudo para aguentar a carga de 

estresse a que são submetidos. Ocorre que os descasos por parte do Estado para com seus 

profissionais causam um misto de sentimentos, revolta, desestímulo, entre outros, que são 

abafados pelo seu rigoroso regimento interno. Com isso, esses sentimentos não são 

extravasados contra o Estado por receio de punição e acabam sendo canalizados e revertidos 

no trato junto à população. 

Diante da realidade da segurança pública em que os agentes estão submetidos a um 

intenso estresse, carga horária estafante, riscos iminentes, equipamentos defasados e 

condições insalubres e regras rígidas, tomamos a visão de Thoreau (2001) onde apresenta que:  

 

Desta forma, a massa de homens serve ao Estado não na sua qualidade de homens, 
mas sim como máquinas, entregando os seus corpos. Eles são o exército 
permanente, a milícia, os carcereiros, os policiais, posse comitatus, e assim por 

 
10  Decreto nº 6,579 de 05 de Março de 1983. Visto em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/532ff819a4c39de50325681f0061559e/85d7a32b4f996d5903256c23
0061d4c6?OpenDocument>. Acesso em: 30/07/2019. 
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diante. Na maior parte dos casos não há qualquer livre exercício de escolha ou de 
avaliação moral; ao contrário, estes homens nivelam-se à madeira, à terra e às 
pedras; e é bem possível que se consigam fabricar bonecos de madeira com o 
mesmo valor de homens desse tipo. Não são mais respeitáveis do que um espantalho 
ou um monte de terra. Valem tanto quanto cavalos e cachorros (THOREAU, 2001, 
P. 08).  

 

A tarefa de manter a ordem pública marcada pelo uso da força torna a atuação da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro amplamente criticada por todos os setores da 

sociedade. De acordo com o pensamento de Muniz (2001), as polícias militares brasileiras 

atravessam uma crise de identidade perpassada por dilemas e paradoxos no âmbito da 

formação educacional de seus integrantes. Ora, se vivemos em um regime apresentado como 

democrático de direito e a polícia não tem mais o respaldo autoritário do Estado ditatorial, 

necessariamente ela deve com isso se adequar a nova ordem, a fim de estar em consonância 

com a dinâmica social.  

Segundo o Relatório Mundial 2015 - Human Rights Watch11, o número de pessoas 

mortas pela polícia, inclusive por policiais fora de serviço, aumentou em quase 40 por cento 

em 2014, chegando a mais de 3.000. De acordo com dados oficiais compilados pela 

organização não governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rio de Janeiro é 

considerado o Estado com a maior taxa de mortes causadas pela polícia - 569 pessoas 

morreram em operações policiais entre janeiro e outubro de 2015, um aumento de 18% em 

relação ao mesmo período de 2014. Em contrapartida o número de policiais mortos entre o 

período de 2005 a 2015 no Estado do Rio de Janeiro segundo o diagnóstico de vitimização de 

policiais militares produzido pela CAEs (Coordenadoria de Assuntos Estratégicos) em 

parceria com a Secretaria de Segurança Pública chegou a cerca de 1380 policiais militares. 

Um comparativo possibilitou a afirmação de que no Estado do Rio de Janeiro, o policial 

 
11 A Human Rights Watch é uma organização internacional de direitos humanos, não-governamental, sem fins 
lucrativos, contando com aproximadamente 400 membros que trabalham em diversas localidades ao redor do 
mundo. Nossa equipe é composta por profissionais de direitos humanos como advogados, jornalistas e 
especialistas e acadêmicos de diversas origens e nacionalidades. Fundada em 1978, a Human Rights Watch é 
reconhecida por investigações aprofundadas sobre violações de direitos humanos, elaboração de relatórios 
imparciais sobre essas investigações e o uso efetivo dos meios de comunicação para informar e sensibilizar 
diversos públicos sobre suas causas. Contando com o apoio de organizações locais de direitos humanos, 
publicamos mais de 100 relatórios e artigos sobre direitos humanos em todo o mundo todo os anos. A partir de 
casos concretos de violações, a HRW se reúne com governos e organizações internacionais para propor políticas 
públicas e reformas legais necessárias para proteger direitos e garantir a reparação para vítimas de violações 
passadas. 
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militar morre 2,5 vezes mais em serviço do que na PMESP (Polícia Militar de São Paulo) e, 

74,46 que nos EUA (Estados Unidos da América).  

Neste amplo cenário de violência, temos a polícia que mais mata e morre no mundo. 

Recentemente o Brasil foi apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) pela primeira vez como réu por um caso de violência policial praticada 

exclusivamente pelas polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH).  

Como representantes do Estado com a finalidade constitucional de manter a ordem 

pública, a polícia militar tem sido o principal mecanismo de opressão e combate as 

manifestações sociais contra administração pública. Diante do avanço das políticas neoliberais 

e reestruturação produtiva que impactam a sociedade brasileira, sucateando a máquina estatal, 

precarizando o serviço público, satanizando o Estado, buscando abrir mercado para o capital 

através da mercantilização das políticas públicas. São impactos que transformam toda 

sociedade, no âmbito da cultura, economia, política, e interferem diretamente na política de 

segurança pública. O Estado seguindo a cartilha neoliberal de desresponsabilização das 

políticas públicas, adota uma postura voltada a criar subsídios a reprodução do capital, “pari 

passu” em que atua repressivamente sobre a pobreza, administrando a miséria, como por 

exemplo, através de políticas de transferência de renda, que funcionam de forma milimalista e 

condicionalizantes.  

 

Este Estado-centauro, guiado por uma cabeça liberal montada sobre um corpo 
autoritarista, aplica a doutrina do “laissez faire laissez passer” a montante em 
relação às desigualdades sociais, mas mostra-se brutalmente paternalista a jusante 
no momento em que se trata de administrar suas consequências (WACQUANT, 
2002, p. 21). 

 

No cenário atual de competitividade acelerada e mudanças no mundo do trabalho, 

redução dos postos de trabalho e transformações no tecido social tem a crescente violência 

urbana, onde a Instituição Polícia Militar se apresenta como o braço forte do Estado.  

 

A polícia é poder. A ação da polícia controla e orienta o comportamento das pessoas 
e dos grupos sociais, inculcando noções de certo e de errado correspondente à 
conduta desejada no espaço público. Para o controle da sociabilidade popular, a 
ação da polícia desde sempre se confundiu com à própria lei. Aliás, foi menos pela 
lei e mais pela ação da polícia que se apresentou, se instrumentalizou e se 
disseminou pela sociedade a versão de ordem social desejada pelos grupos 
controladores do poder. Sua atuação, mais ou menos arbitrária ou violenta, 
mediadora ou legitimada, conforme cada viés assumido pelas formas de dominação 
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tem um papel fundamental na manutenção das regras que permitem a exploração 
econômica e o predomínio político da classe dominante sobre os setores 
subordinados (FLORINDO, 2011, p. 180-181).  

 

A vida e a liberdade são os dois maiores bens tutelados pelo Estado Democrático de 

Direito. O policial militar constantemente tem como lócus de sua atuação ambientes 

conflagrados sob vários aspectos: má qualidade na prestação dos serviços de saúde, educação 

e coleta de lixo, falta de saneamento básico, dentre outros. E isso se dá em função de uma 

atuação repressiva do Estado em substituição a programas sociais de caráter universais.  

 

(...) a trajetória recente das políticas sociais brasileiras, profundamente conectadas à 
política econômica monetarista e de duro ajuste fiscal, enveredou pelos caminhos da 
privatização para os que podem pagar da focalização / seletividade e políticas pobres 
para os pobres, e da descentralização, vista como desconcentração e 
desresponsabilização do Estado, apesar das inovações de 1988. Essa escolha da 
política econômica, conjugada àquele perfil da política social, teve impactos 
deletérios na sociedade brasileira, radicalizando e dramatizando as expressões 
objetivas da questão social (BEHRING E BOSCHETTI, 2011, p. 184). 
 

As políticas de transferência de renda são apresentadas como mecanismos a fim de 

diminuir as desigualdades sociais e tirar as pessoas da condição de miséria, dessa forma, 

permitem um aumento do consumo das famílias pobres. Porém, são iniciativas que não 

promovem a autonomia dos sujeitos e muito menos são capazes de modificar o quadro da 

desigualdade social. E sim uma forte estratégia para aquecer o mercado. A política de fácil 

acesso ao crédito alimenta o mercado financeiro, endividando as famílias diante da 

ideopolítica de consumo.  

Segundo Netto (2012), a política neoliberal apresentada como única política 

compatível com a recuperação das taxas de lucros e os processos de centralização e 

concentração do capital, provocou um desastre social que se expressa no esgotamento das 

tradições e conquistas civilizatórias. Não é por acaso que receitas macroeconômicas 

neoliberais implicam sempre em restrição de direitos democráticos. Atualmente a política 

social ganha uma direção de administração da miséria, o que em 1960 tinha um sentido 

diferente uma conotação de direito civilizatório. O esgotamento da expansão civilizatória do 

capital se expressa dentro de uma crise sistêmica através de um novo trato das classes 

perigosas. A repressão de uma parte e administração da miséria de outra. 

De acordo com Wacquant (2003), temos a atuação de um Estado Penal e Policial, onde 

as políticas sociais têm um viés de contenção punitiva, de vigilância e controle. Um Estado 
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caritativo que se desregula das obrigações sociais, uma ideologia moralizante que não objetiva 

criar laços sociais e de cidadania, apenas amenizar as misérias mais gritante. Diante desta 

lógica de restrição de direitos, onde as políticas públicas são assistencialistas e focalizadas, os 

efeitos negativos para a sociedade são diversos onde temos o aumento da população carcerária 

e do número de pessoas mortas pela polícia (jovens negros majoritariamente). 

Na atual conjuntura as políticas sociais devem deixar de realizar os direitos sociais 

para que os espaços possam ser ocupados pelo capital na forma de mercado e para o terceiro 

setor dentre outros. A política social envolve os interesses antagônicos entre classes sociais, 

ora é uma conquista da classe trabalhadora, ora é uma concessão burguesa para sua 

manutenção de classe dominante, se materializando de forma funcional ao sistema produtivo. 

O Estado a instrumentaliza buscando corroborar com a reprodução ampliada do capital e para 

reprodução material e espiritual da força de trabalho. É um mecanismo de distribuição da 

riqueza socialmente produzida que ocorre dentro dos interesses do capitalismo, que para 

manutenção da sua ordem precisa fazer algumas concessões à categoria trabalho. A 

distribuição ocorre dentro do limite tolerável, sem que prejudique a reprodução do capital, e 

será em maior ou menor número dependendo da força da classe trabalhadora dentro do 

cenário político e social em determinado momento, pois quanto mais fortalecida mais riqueza 

fruto do seu trabalho conquistará. 

Nesse contexto, o Estado moderno possui um papel preponderante na produção e 

reprodução do capital. Em meio à luta de classes, interveem na relação antagônica entre 

capital e trabalho sob o viés de resguardar os interesses da classe burguesa e garantir as 

condições necessárias para o crescimento econômico. Com o capital, temos o acirramento das 

classes sociais diante da exploração do trabalho, crescimento das desigualdades sociais e o 

surgimento da “questão social”. 

No regime democrático de direito, toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada e a 

sua integridade protegida, independentemente da origem, raça, etnia, gênero, idade, condição 

econômica e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção política.  

Em 2003 foi lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e 

resulta de uma articulação institucional envolvendo os três poderes da República, 

especialmente o Poder Executivo (governos federal, estaduais, municipais e do Distrito 

Federal), organismos internacionais, instituições de educação superior e a sociedade civil. 
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Com isso, foi instituída a Portaria nº 98/2003 da SEDH/PR criando o Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH).  

O PNEDH está fundamentado em documentos internacionais e nacionais, 

estabelecendo a inserção do país na história da afirmação dos direitos, onde um dos eixos da 

linha de ação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é a Educação dos 

Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública. Esse documento se apresenta no 

cenário da segurança pública como um dispositivo legal para a elaboração e implementação 

de ações que contribuam de forma efetiva na educação e capacitação em direitos humanos 

para os policiais militares.  

Segundo Nunes (2013), a conformação de uma educação voltada aos direitos humanos 

toma corpo a partir da Conferência Geral da UNESCO de 1974. Onde consta em seus 

relatórios recomendações sobre a Educação para a Compreensão, a Cooperação e a Paz 

Internacional e sobre a Educação Relativa aos Direitos Humanos e às Liberdades 

Fundamentais. Dessa forma, a autora apresenta que esses seriam os primeiros indícios do que 

viria ser conhecido como Educação em Direitos Humanos.  

Em setembro de 1978 foi realizado em Viena o Congresso Internacional sobre Ensino 

dos Direitos Humanos, de acordo com Nunes (2013), foi o primeiro evento especificamente 

voltado para a temática da educação em direitos humanos. A autora destaca algumas 

recomendações previstas no Programa de Viena, onde no item 78 a Educação em Direitos 

Humanos é explicitada na modalidade de treinamento e informação pública como meio de se 

obter relações estáveis e harmoniosas e de fomentar o entendimento mútuo, a tolerância e a 

paz. Outro ponto interessante se encontra no item 79 o qual apresenta o compromisso dos 

Estados para a inserção dos direitos humanos no currículo, no nível formal e informal de 

ensino. O item 80, traz como temas da Educação em Direitos Humanos, “a paz, a democracia, 

o desenvolvimento e a justiça social”, com o objetivo de “conscientizar todas as pessoas em 

relação à necessidade de fortalecer a aplicação universal dos direitos humanos”. O item 81, 

ressalta o compromisso do Plano Mundial de Ação para a Educação em prol dos Direitos 

Humanos e da Democracia. Nesse contexto, a autora alerta para a direção ideológica 

apresentada pelo programa, no qual se evidencia uma matriz positivista que naturaliza as 

questões oriundas da relação contraditória entre as classes sociais, onde se busca através do 

programa um equilíbrio social, visando promover relações “estáveis e harmoniosas” entre os 

indivíduos. 
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Outra observação da autora se encontra na forma massiva como o tema Democracia é 

abordado nos documentos relativos à Educação em Direitos Humanos. O aspecto empregado 

a respeito da democracia é como se houvesse uma ideia unânime sobre seu significado, como 

se não houvesse dúvida de sua função social e ainda possuísse um valor universal 

inquestionável, em detrimento de toda a materialidade histórica a respeito de sua 

conformação, que abarca sua funcionalidade de acordo com os interesses daqueles e para 

aqueles os quais este sistema político foi desenvolvido.  

Segundo a autora, em 1993 ocorreu em Viena a Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos que orientou que os Estados-membros das Nações Unidas constituíssem Programas 

Nacionais de Direitos Humanos. A Organização das Nações Unidas (ONU) no ano seguinte 

declarou os próximos 10 anos como a década da Educação em Direitos Humanos, onde em 

1997 foram apresentadas as diretrizes para os Planos Nacionais de Ação para Educação em 

Direitos Humanos12.  

O Brasil tornou-se um dos primeiros países a acatar as recomendações ocorridas na 

Conferência de 2013 em Viena, promovendo segundo Nunes (2013), a I Conferência 

Nacional dos Direitos Humanos, confeccionando neste mesmo ano o Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH). Este documento baseia-se em diversos tratados internacionais e 

constituições, compondo-se de uma série de normas jurídicas claras e precisas, voltadas a 

proteger os interesses mais fundamentais do ser humano, a partir de obrigações aos Estados 

no plano interno e externo. 

O que percebemos é o desenvolvimento dos Direitos Humanos no plano jurídico e 

institucional sendo reconhecido por diversos países, principalmente no pós-guerra, mas com 

pouca efetividade em sua consolidação. Pois, conforme a autora a norma jurídica não obriga 

os Estados a efetivá-los. 

Segundo a autora, a Anistia Internacional, órgão que mensura quais países respeitam 

ou não os direitos humanos, apresenta um paradoxo ao destacar que o Brasil é um dos que 

mais desrespeitam o previsto nos princípios legais, ao mesmo tempo em que está entre os que 

mais incorporam as diretrizes internacionais dos direitos humanos.  

A Conferência Nacional dos Direitos Humanos de 1996, trouxe também a proposta de 

elencar como metas de ação a implementação de um Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH). Nunes (2013) apresenta que o PNEDH começou a ser elaborado a partir 
 

12  Essas diretrizes encontram-se disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/lex/brasil/leisbr/edh/mundo/diretrizes.htm> Acesso em: 24 jul 2019. 
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de 2003 e foi finalizado em 2006. Nesse contexto a autora apresenta que o PNEDH é 

composto por valores éticos regidos pelo capitalismo, ao analisar a Educação em Direitos 

Humanos sob a ótica das relações de classe e o constante jogo de forças travado nas mais 

distintas esferas no campo da democracia burguesa. Dessa forma, traz a luz o porquê de 

determinadas diretrizes inseridas no plano possuírem ora cunho conservador, ora de cunho 

social-democrata. Para a autora tal condição pode ser interpretado como expressão direta das 

correlações de força entre os agentes envolvidos no desenvolvimento documento. 

De acordo com Nunes (2013), a elaboração do PNEDH iniciou em 2003 sob a gestão 

presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, com a criação do Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (CNEDH), sob a cooperação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

da Presidência da República, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça e da 

UNESCO, sendo finalizado em 2006. De acordo com as informações contidas no documento, 

o plano é resultado de um processo composto por diferentes etapas, como: a consulta pública, 

debate, encontros estaduais de Educação em Direitos Humanos, realizado por especialistas, 

representantes da sociedade civil, instituições públicas e privadas, organismos internacionais e 

funcionários do governo que fizeram parte do CNEDH, que posteriormente sistematizaram 

todo o trabalho que resultaram na elaboração da primeira proposta de versão do PNEDH. 

Nunes (2013), faz alguns questionamentos sobre o processo de produção do 

documento, onde na introdução, afirma-se que os encontros tiveram o objetivo de debater as 

propostas e diretrizes. Mas a autora ressalta que com a ausência de um canal de consulta 

pública sobre esse processo de participação, tais informações tornam-se vagas. Outro ponto é 

sobre as propostas advindas do setor civil, onde não fica explícito que parcela da sociedade 

civil participou e que qual a contribuição desse setor foi inserida no plano? Outra observação 

é que no documento não há identificação sobre o histórico dos encontros e não apresenta uma 

fonte que permita uma investigação sobre todo o processo de participação. 

 

Oficialmente, o PNEDH resulta de uma articulação institucional que envolve os três 
poderes da República, especialmente o Poder Executivo (governos federal, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal), organismos internacionais e instituições 
de ensino superior. Ao consultar-se a lista de colaboradores envolvidos na 
elaboração do plano, constata-se que estes são técnicos das secretarias e órgãos 
supracitados ou membros de um grupo de pesquisa da UFRJ. De acordo com o 
documento, coube ao grupo da UFRJ realizar relatórios e sistematizar os encontros 
estaduais de Educação em Direitos Humanos, elaborando a primeira proposta da 
versão do PNEDH, que passaria posteriormente pelo crivo do CNEDH. A análise 
documental do plano permite afirmar que a sua elaboração foi conduzida por agentes 
institucionais vinculados ao governo federal numa clara relação estabelecida com a 
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UNESCO. Em vista das exigências postas nas últimas décadas pela UNESCO e da 
necessidade do país cumprir essas exigências, considerando-se que tal cumprimento 
é critério para vários financiamentos, levanta-se a hipótese de que o processo de tal 
elaboração careceu de oposições significativas, visto que os agentes envolvidos 
direta ou indiretamente relacionam-se com o governo  (NUNES, 2013, pág. 64, 65). 

 
 
A participação da UFRJ se dá com a produção de um trabalho concluído em 2006, que 

precedeu o PNEDH, sendo realizado por uma equipe de professores e alunos de graduação e 

pós-graduação, selecionada pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (CFCH/UFRJ). A UFRJ foi a instituição vencedora do processo 

licitatório simplificado lançado pela SEDH/PR, em parceria com a UNESCO. Nunes (2013), 

questiona o processo democrático divulgado no trabalho, ao relatar o desconhecimento desse 

plano por parte dos professores pesquisados da rede estadual ensino, que, supostamente, 

seriam a base desse processo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é apresentado como 

fruto do compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma 

construção histórica da sociedade civil organizada. Que busca aprofundar as questões trazidas 

do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH, ao passo que adota aspectos dos 

principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o país é signatário, Soma  

demandas sociais antigas e atuais sob o viés da efetivação da democracia, do 

desenvolvimento, da justiça social e pela construção de uma cultura de paz.  

A autora ressalta que carga positivista adotada pelo governo se evidencia no conceito 

“cultura de paz”, que retoma a ideia de ordem social e equilíbrio. Não contextualizando os 

motivos que fazem a sociabilidade atual ser tão violenta, onde seu cerne é essencialmente 

constituído da exploração do homem pelo homem, das desigualdades sociais e da suplantação 

de uma classe sobre a outra. Segundo a autora a falta de políticas públicas e respeito aos 

direitos humanos seria a causa do pauperismo que afligem milhares de pessoas. É dessa forma 

que o PNEDH aborda a desigualdade econômica, indo além do fenômeno da violência. Outro 

aspecto salientado são os valores e a ética gestados no seio da sociedade burguesa que o plano 

carrega. São valores basilares comumente presentes na Educação para os Direitos Humanos 

funcionais a lógica do capital.  

Assim, Nunes (2013), apresenta que o plano baseia-se nos relatórios da ONU, o qual 

confere a toda a barbárie social vigente a um status de algo recente intensificado pelo 

processo de globalização, em detrimento ao processo histórico do capital, sua natureza 
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destruidora, extrativista e exploradora eivada por crises cíclicas. A postura positivista do 

documento relaciona os Direitos Humanos sempre como um instrumento de harmonia, 

equilíbrio, moralidade, e não de luta política. Dessa forma, a autora alerta que os envolvidos 

no PNEDH não pretendem romper com a ordem social vigente, e sim interagir com ela de 

forma diferente, por meio de medidas reformistas.  

 

Os direitos humanos presentes nos discursos dos grandes organismos apresentam-se 
como o único meio para promoção da igualdade e da emancipação. Já a essência 
revela que no interior desse fenômeno está um processo de sequestro da 
subjetividade dos indivíduos, para que estes não apreendam que é o atual modelo 
capitalista a matriz da desigualdade e do processo de desumanização a que estão 
submetidos, e que somente com a superação dessa forma de sociedade é possível, de 
fato, a igualdade e a emancipação humana (Nunes, 2013, pág. 75). 

 

No plano, para os profissionais dos sistemas de justiça e segurança os princípios 

norteadores da Educação em Direitos Humanos são: 

 

a) respeito e obediência à lei e aos valores morais que a antecedem e fundamentam, 
promovendo a dignidade inerente à pessoa humana e respeitando os direitos 
humanos; b) liberdade de exercício de expressão e opinião; c) leitura crítica dos 
conteúdos e da prática social e institucional dos órgãos do sistema de justiça e 
segurança; d) reconhecimento de embates entre paradigmas, modelos de sociedade, 
necessidades individuais e coletivas e diferenças políticas e ideológicas; e) vivência 
de cooperação e respeito às diferenças sociais e culturais, atendendo com dignidade 
a todos os segmentos sem privilégios; f) conhecimento acerca da proteção e dos 
mecanismos de defesa dos direitos humanos; g) relação de correspondência dos 
eixos ético, técnico e legal no currículo, coerente com os princípios dos direitos 
humanos e do Estado Democrático de Direito; h) uso legal, legítimo, proporcional e 
progressivo da força, protegendo e respeitando todos(as) os(as) cidadãos(ãs); i) 
respeito no trato com as pessoas, movimentos e entidades sociais, defendendo e 
promovendo o direito de todos(as); j) consolidação de valores baseados em uma 
ética solidária e em princípios dos direitos humanos, que contribuam para uma 
prática emancipatória dos sujeitos que atuam nas áreas de justiça e segurança; k) 
explicitação das contradições e conflitos existentes nos discursos e práticas das 
categorias profissionais do sistema de segurança e justiça; l) estímulo à configuração 
de habilidades e atitudes coerentes com os princípios dos direitos humanos; m) 
promoção da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nas ações de formação e 
capacitação dos profissionais da área e de disciplinas específicas de educação em 
direitos humanos; n) leitura crítica dos modelos de formação e ação policial que 
utilizam práticas violadoras da dignidade da pessoa humana (BRASIL. Comitê 
Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos. Pág. 49 – 50). 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é a base estrutural do Programa 

de Capacitação e Educação em Direitos Humanos (PROCEDIH), criado pela PMERJ para 

atender as demandas do PNEDH no âmbito da formação e capacitação em Direitos Humanos 
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para os policiais militares. Trabalhar essa temática junto a Corporação é um grande desafio 

pois, para difundir os princípios dos Direitos Humanos a uma tropa militar existem diversas 

barreiras. É sob um contexto de inadmissão, refuta, preconceito, baixa receptividade e a partir 

de uma opinião de que direitos humanos é uma política voltada para defender criminosos que 

se tenta ministrar os conceitos de direitos humanos aos policiais, buscando conscientizá-los de 

que os seus direitos e deveres como agente de segurança pública e também como cidadão são 

defendidos por esta política. Com as mudanças internas de comandos na Corporação, em 

2017, o PROCEDIH tornou-se um programa adormecido na PMERJ, apesar de não funcionar 

ativamente, não está oficialmente encerrado.  

Nesse contexto, torna-se torna necessário um trabalho de tomada de consciência a 

partir da quebra de paradigmas e desconstrução do preconceito, através de ações de 

reconhecimento, valorização profissional, sob o viés da viabilização dos direitos dos policiais 

e ações que promovam os Direitos Humanos junto à tropa.  

A seguir, será tratado sobre o sistema penal e sua funcionalidade para um sistema 

produtivo voltado para exploração da força de trabalho e controle social.   

 

2.3 A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA PENAL NA CONSERVAÇÃO, PRODUÇÃO E 

REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 

Através da criminologia crítica é possível analisar a expansão do controle penal e do 

poder punitivo Estatal e as propostas do minimalismo penal em face da proteção dos direitos 

humanos. São diversas violações de direitos que decorrem a partir de uma atuação repressiva 

e punitiva do Estado que se voltam para a contenção do controle penal. Ocorre uma expansão 

tanto no Brasil como no mundo da expansão do direito penal, que vem ganhando força com a 

ideologia penal populista que adotam esse sistema repressivo como um mecanismo de lei e 

ordem para o controle social. Dessa forma, o papel da segurança pública é superdimensionado 

em detrimento aos direitos e garantias pessoais dos sujeitos submetidos a política criminal.  

Para a criminologia crítica as propostas de encarceramento em massa como solução a 

ordenação social, é prontamente rechaçada, onde somente em casos de extrema violência e 

violações dos direitos humanos esse mecanismo passa a ser considerado. 

Apesar do diagnóstico da expansão do controle penal e da intensificação dos processos 

das políticas e de criminalização, não se pode deixar de lado o conceito dado pela 
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Constituição Federal de 1988 à segurança pública, que objetiva introduzir no país um 

aparelho de acesso à justiça e garantia de direitos adotando mecanismos sob o viés 

democrático. Pois ao apresentar a segurança pública como um dever do Estado e 

responsabilidade de cada cidadão, ela abre um precedente para a participação e controle social 

na elaboração, implementação, fiscalização e controle das políticas criminais e de segurança. 

Nesse contexto, a democratização do sistema de segurança pública e da justiça 

criminal brasileira configura as prioridades e objetivos que visam a proteção e garantia dos 

direitos que tem em tese o objetivo de se sobrepor a lógica de “guerra ao crime”.  

Baratta (1997), apresenta que o conceito de política criminal como complexo e 

problemático. Para o autor esse conceito torna-se complexo pelo fato da política criminal ter 

uma finalidade única (controlar a criminalidade), mas por seus instrumentos serem 

indetermináveis apresentando apenas duas definições distintas: instrumentos penais e não 

penais. A finalidade unívoca da política criminal foi por muito tempo considerada como de 

controle da criminalidade, buscando a redução das infrações punitivas. Hoje em dia  essa 

finalidade se volta também ao controle das consequências do crime, onde segundo o autor se 

deu com os avanços nos estudos de etimologia e das necessidades da vítima, do seu ambiente 

social e da sociedade.  

Para Baratta (1997), a política criminal tem um caráter problemático, pois enquanto 

gênero ela é um amplo universo frente a espécie política criminal. Assim, as distinções entre a 

política criminal e as políticas em geral, como por exemplo, política social, econômica, 

urbanística, etc. não aparecem de forma clara, elas estão acortinadas pelas intenções 

subjetivas dos atores responsáveis pelo desenvolvimento e implementação das políticas.  O 

autor, indica que a contraposição ente a política de segurança e política social na maioria dos 

casos não é lógica, mas sim ideológica. Nesse sentido, a forma como a política criminal atua 

representa um importante instrumento de legitimação e reprodução da realidade social. A 

política criminal quando se refere a segurança, de forma clara ou implícita está atrelada a 

conotações coletivas e não pessoais da segurança. Dessa forma, nos remete aos adjetivos: 

nacional, pública, urbana, etc. em detrimento dos interesses particulares. 

Baratta (1997), ao tratar da doutrina da segurança nacional, ressalta que permanece 

uma trágica lembrança da ideologia autoritária ocorrida entre 1960 e 1980 na América Latina, 

baseada no princípio “schimitiano” do amigo-inimigo. Todo esse processo foi funcional a 

sustentação de um direito penal do inimigo, cujas as marcas ainda resiste inclusive nos 
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Estados de regimes formais democráticos. Bem como, a doutrina da segurança nacional 

contribuiu para sustentar ideologicamente um sistema penal ilegal, onde funcionavam juntos 

configurando um verdadeiro terrorismo de Estado.  

Na Europa a doutrina da segurança pública marca a história do direito penal no 

Continente e representa um compromisso entre a tradição liberal e o autoritarismo entre o 

Estado de direito e o Estado de polícia ou de prevenção entre a política do direito penal e a 

política de ordem pública. O autor, apresenta que a maioria dos portadores de direitos e a 

maioria dos territórios de risco são constantemente alienados dos investimentos da segurança. 

 

Fala-se de segurança pública e, atualmente inclusive de segurança urbana, sempre e 
somente em relação aos lugares públicos e de visibilidade pública, e em relação a 
um pequeno número de delitos que fazem parte da chamada “criminalidade 
tradicional” (sobretudo agressões com violência física à pessoa e ao patrimônio) 
(BARATTA, 1997, pág. 59). 

 

Para Baratta (1997), esses delitos compõem parte do estereótipo da criminalidade que 

fazem parte do senso comum e tornam-se o principal alarme social e no temor que a 

criminalidade desperta nas pessoas, na opinião pública, principalmente formada pelos meios 

de comunicação, no cenário desses crimes os papéis são distribuídos regulamente entre as 

vítimas e os agressores, que se vinculam respectivamente aos grupos “privilegiados” e 

“respeitáveis” e entre os grupos marginalizados e “perigosos” (estrangeiros, dependentes 

químicos, pobres, sem famílias, oriundos de famílias desestruturada, desempregados ou sem 

qualificação profissional). Outro ponto importante apresentado por Baratta (1997), é que as 

situações em que mulheres13 e crianças passam no âmbito doméstico, geralmente graves, além 

das limitações econômicas impostas aos indivíduos desprivilegiados, geralmente classificados 

 
13Atualmente no Estado do Rio de Janeiro, os diversos casos graves de violência contra a mulher trouxe uma 
preocupação social, onde instituições do Estado passaram a se movimentar em torno da temática. Nesse sentido, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o Ministério Público e a 
Defensoria Pública firmaram em 09 de março de 2015 um protocolo de intenções para institucionalizar o Projeto 
Violeta, uma ação que pretende dar celeridade na tramitação das medidas protetivas de urgência, como por 
exemplo, proibição de aproximação, obrigando o agressor a se manter distante da vítima, dentre outras medias 
imprescindíveis a sua segurança. No dia 05 de agosto de 2019, a Polícia Militar criou o Programa Patrulha Maria 
da Penha – Guardiões da Vida, desenvolvido em parceria com o TJ-RJ, que objetiva dar maior suporte ao Projeto 
Violeta. Para tanto, dispõem de 42 viaturas – uma para cada um dos 39 batalhões e as restantes para três 
Unidades de Polícia Pacificadora - Rocinha, Andaraí e Barreira do Vasco, que busca cobrir todo o território 
fluminense realizando visitas às residências das vítimas para verificar se está ocorrendo o cumprimento da 
medida protetiva expedida pela Justiça contra o agressor. 
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como “classe perigosa”, não fazem parte do cálculo da segurança pública, já os delitos 

econômicos e ecológicos, além da corrupção e os desvios criminais que ocorrem nas 

instituições públicas (órgãos civis e militares), as relações promiscuas entre os detentores do 

poder econômico e político com a máfia, são relacionados mais com uma “questão moral” do 

que como problema da segurança urbana.  

Nesse sentido, a ambiguidade ideológica do conceito de política criminal se intensifica 

quando relacionado a outra face do dilema que se apresenta: a política social. Onde segundo 

Baratta (1997), se materializa na produção de compensações ao que foi subtraído da grande 

parte dos portadores de direitos no cálculo da segurança pública. Esses grupos passam a ser 

objeto dos programas, mas não são sujeitos, pois a real finalidade não é de lhes garantir 

direitos, mas sim de defender a segurança das vítimas, as pessoas “respeitáveis”. Dessa forma, 

o sentido da atuação do Estado não está voltada para a promoção das garantias sociais efetivas 

ao atuar na prevenção social junto aos indivíduos lesionados sócio e economicamente, mas 

sim para intervir através de ações preventivas não penais que se somam às repressivas sob o 

viés da incolumidade das pessoas e dos patrimônios dos privilegiados. Baratta (1997), ressalta 

que esse cenário apresenta uma criminalização da política social ao ser subposta a política 

criminal no trato das desigualdades sociais. 

Baratta (2002), apresenta que a orientação da política criminal voltada para a solução 

de questões relacionadas a segurança pública ou da política social é uma alternativa enganosa. 

E isso se evidencia quando partimos para utilização de conceitos jurídicos rigorosos, 

analisando a “segurança” como a segurança dos direitos de cada indivíduo. É a partir do 

desenvolvimento da sociedade capitalista e o entendimento das contradições sociais delas 

imanentes que repousa o ponto de vista de uma teoria social comprometida na transformação 

da realidade social, sob a conformação de uma classe no sentido político capaz de transformar 

e reverter as relações de hegemonia e sua atual mediação política. É nesse contexto que se 

desenvolve um processo teórico direcionada para a construção de uma teoria assenta no 

materialismo histórico que busca analisar os desvios e os comportamentos socialmente 

negativos e da criminalização. Dessa forma, se desenvolve a criminologia crítica que se torna 

uma alternativa teórico ideológica à criminologia liberal. 

Segundo Baratta (2002), na perspectiva da criminologia crítica a criminalidade deixa 

de ser uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados 

indivíduos. Nesse contexto, a criminologia crítica considera o direito penal como um sistema 
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dinâmico de funções, onde é possível se distinguir três mecanismos: o da produção das 

normas (o processo penal), o juízo (criminalização secundária) e, finalmente o mecanismo da 

execução da pena ou das medidas de segurança.  

A criminologia crítica refuta a teoria de que o direito penal é um direito igual por 

excelência. De acordo com Baratta (2002), a análise teórica e uma série inumerável de 

pesquisas empíricas direcionaram a crítica do direito penal a resultados que condensam a 

crítica do mito da igualdade em três proposições. Estas compõem uma radical negação do 

mito do direito penal como direito igual, que está na base da ideologia penal da defesa social 

que predomina contemporaneamente, que se resume nas seguintes proposições: 

 

a) O direito penal protege igualmente todos os cidadãos contra ofensas aos bens 
essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos (princípio do 
interesse social e do delito natural); 
b) A lei penal é igual para todos, ou seja, todos os autores de comportamento 
antissociais e violadores de normas penalmente sancionadas  tem iguais chances de 
tornar-se sujeitos, e com as mesmas consequências, do processo de criminalização 
(princípio da igualdade) (BARATTA, 2002, pág. 162). 

 
 
Para Baratta (2002), as proposições em que se resumem a análise crítica estão 

diametralmente opostas: 

 

a) O direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais estão 
igualmente interessados em todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos 
bens essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário; 

b) A lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de modo 
desigual entre os indivíduos; 

c) O grau efetivo de tutela e a distribuição do status de criminoso é independente 
da danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de 
que estas não constituem a variável principal da reação criminalizante e da sua 
intensidade (BARATTA, 2002, pág. 162). 

 

Assim a crítica mostra que o direito penal não é considerada menos desigual do que as 

outras esferas do direito burguês.  

Baratta (2002), apresenta que as normas do direito penal se constituem e são aplicadas 

seletivamente, demonstrando como se dá as relações de desigualdades, além de contribuir 

ativamente na produção e reprodução das relações de desigualdade. Assim, o autor ressalta 

que as sansões penais são estigmatizantes e seletivamente aplicadas, onde o cárcere se 

apresenta como a principal e mais funcional pena para a manutenção da escala vertical da 

sociedade, pois, atua de forma negativa no status social dos indivíduos que pertencem ao 
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estrato mais baixo da sociedade, tornando-os impedidos de ascenderem socialmente. Outro 

ponto apresentado pelo autor é que a pena possui também um papel simbólico ao coibir certos 

comportamentos. Serve para acobertar diversos outros comportamentos ilegais, que 

permanecem imunes ao processo de criminalização. Além de provocar um efeito colateral que 

atua na proteção e fortalece esse processo seletivo de criminalização.  

Para Baratta (2002), o cárcere não só atua na produção e reprodução das desigualdades 

sociais, como também, na formação dos sujeitos passivos dessa relação. Pois, em um sistema 

econômico produtor de desigualdades, na qual as relações sociais entre classes são 

contraditórias e pautadas na exploração e subordinação de uma classe pela outra, atrelada 

estruturalmente à separação dos detentores da força de trabalho e dos meios de produção, a 

disciplina e o controle sobre os indivíduos pelo regime de trabalho na fábrica e principalmente 

pela estrutura de poder em uma sociedade que absorveu o modelo da fábrica, torna-se 

imprescindível.  

Nesse contexto, é fundamental a compreensão da função das penitenciárias e presídios 

no sistema capitalista que necessita explorar a força de trabalho para a continuidade de sua 

produção. Dessa maneira, torna-se mister manter o controle e a disciplina dessa massa de 

indivíduos que alienados dos meios de produção, possuem apenas a força de trabalho para 

garantir sua subsistência. Como um instrumento coercitivo, o cárcere funciona para a 

manutenção da ordem burguesa no controle da relação contraditória entre capital e trabalho, 

sob o viés pedagógico disciplinar imposto aos desprivilegiados, visando garantir a produção e 

reprodução do capital. 

Segundo Baratta (1997), para que a política criminal possa atuar de forma a garantir 

integralmente os direitos, é imprescindível que tenhamos em prática programas de ação justos 

e eficazes que possibilite o controle de: 

 

a) situações problemáticas e de violação de direitos fundamentais dependentes do 
comportamento de pessoas físicas; b) Os processos de criminalização; c) as 
consequências individuais e sociais das violações de direitos e processos de 
criminalização (BARATTA, 1997, pág. 67). 

 

Assim, temos as três tarefas que a política criminal adota para tomar um sentido mais 

avançado e crítico da criminologia. As situações de carências e privação são condições que 

compõem a rotina dos detentos, e segundo Baratta (2002), essas condições são preexistente as 



 

88 

 

suas vidas antes mesmo de serem encarcerados. O cárcere é um poderoso mecanismo de 

perpetuação das desigualdades sociais e discriminação. É nesse contexto que a criminologia 

crítica objetivando interromper os processos desiguais empregados pela política criminal 

burguesa, busca redefinir o sistema democrático de controle social a partir da legitimação de 

penas alternativas, tirando da prisão a sua centralidade como penal principal. O primordial 

nessa tarefa é dar autonomia e centralidade a todos os direitos fundamentais. 

O atual código penal brasileiro é o Decreto-Lei nº 2.848, datado de 07 de dezembro de 

1940, o qual sofreu algumas alterações na sua parte geral a partir da Lei nº 7.209, de 11 de 

julho de 1984, portanto mais antiga que a própria Constituição Federal de 1988. Dessa forma, 

o Código Penal em vigor compreende uma parte geral alterada pela Lei de 1984 que vai do 

artigo 1º ao 120º e complementado pela parte especial que vigora desde 1940, sendo 

composto do artigo 121º ao 361º. É um código penal arcaico, e que precisa ser modificado, 

ocorre que o processo ideológico que permeia a sociedade faz lobby para um maior 

endurecimento das penas indo de encontro ao que preceitua Baratta (2002). Ao longo dos 

anos o Código Penal Brasileiro passou por diversas alterações legislativas. Atualmente o 

Governo Federal trabalha para aprovar uma série de mudanças na legislação a partir de 

projetos leis apresentados como “Pacote Anticrime”.  
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CAPÍTULO 3 – DEMOCRACIA, CIDADANIA E A LUTA PELOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Promulgada em 1988 a Constituição Federal do Brasil já em seu preâmbulo demarca a 

democracia como um caminho para assegurar os direitos sociais, embebida pelos ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. Valores remanescentes da Revolução Francesa de 1789, 

que emergem após um período ditatorial, de censura, autoritarismo, cerceamento e 

perseguição, que perdurou por duas décadas no país. 

 A Revolução Francesa visava à construção de uma sociedade moderna com base em 

um Estado democrático, para tanto era necessário derrubar o Antigo Regime, este constituído 

sob proteção divina. Por outro lado, a atual Constituição Federativa brasileira que surge como 

um marco da inserção do país em um regime democrático é promulgada “sob a proteção de 

Deus”. 
 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 
1988). 
 
 

 Para Marx na sua obra Teses sobre Feuerbach (2002), a essência humana é o conjunto 

das relações sociais, de maneira que cada indivíduo é um ser social. A vida social é 

essencialmente prática. Nesse sentido, para Marx o próprio sentimento religioso é um produto 

socialmente desenvolvido. Assim Marx ressalta na Tese II, que todos os mistérios que 

desviam a teoria para o misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na 

compreensão dessa prática. Marx apresenta que a religião é o ópio do povo, que atua 

adormecendo os indivíduos diante da realidade social. Gramsci situou a igreja dentro dos 

aparelhos privados de hegemonia, um mecanismo que visa o controle social por meio do 

consenso. 

No antigo regime o sistema político regido era o absolutismo, onde o rei detinha ao 

mesmo tempo os poderes do Judiciário, Executivo e Legislativo. Dessa forma podia criar leis 

e aplicá-las na sociedade. Tal poder era passado de pai para filho e tinha a defesa e o respaldo 

da igreja sendo respeitado por toda a população. Na Constituição Federal de 1988, a 
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República Federativa do Brasil se estrutura pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e o pluralismo político.  

A soberania apresenta-se na Constituição com o viés de poder político de decisão 

dentro do território nacional, pois, a emancipação política e econômica perpassa por 

determinações decorrentes do processo do modo de produção capitalista o qual o país está 

inserido mundialmente, onde historicamente figura como economia periférica e dependente. 

Segundo Behring e Boschetti (2011), a atuação econômica brasileira ocorre sob a vigilância 

do FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial, que são órgãos reguladores do 

Sistema Monetário Internacional. Dessa forma, o país sofre as imposições das medidas 

econômicas e de contenção de despesas que devem ser adotadas visando o ajuste econômico, 

para assim saldar suas dívidas internacionais. Invariavelmente a disputa econômica e 

financeira debanda para a tomada dos recursos do fundo público, que, por conseguinte, 

interferem nas condições sociais, econômicas e culturais de seu povo.  

A cidadania transcreve a seu povo direitos e deveres tornando cada indivíduo um 

cidadão brasileiro. Para tanto, torna-se necessária não só garantir positivamente, mas efetivar 

os direitos civis, políticos, sociais e humanos, para que esses indivíduos se tornem sujeitos e 

possam participar das decisões políticas que ocorrem no país, ter acesso aos bens, cultura, 

lazer, trabalho, saúde, segurança, dentre outros direitos inerentes à necessidade humana. Pois, 

a realidade social é bem diferente daquela apresentada na Constituição, a cidadania não se 

consolida de forma plena, apresenta-se dicotomizada frente aos direitos sociais, econômicos e 

políticos. Onde a dignidade e igualdade de oportunidades inexiste para grande parcela da 

população.  

Quanto aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é notório o posicionamento 

da Constituição sob o viés de uma necessidade latente da ordem social burguesa, o 

capitalismo gira em torno do lucro que se dá na extração da mais-valia. Com isso, a liberdade 

para vender a força de trabalho torna-se uma primazia neste sistema, além dar assas ao 

protagonismo dos indivíduos visando à prosperidade, que exime o Estado de 

responsabilidades, insucessos e fracassos socioeconômico dos indivíduos, respaldado pelos 

ideais de igualdade de capacidade entre as pessoas. O valor social do trabalho deve ser visto 

como um importante processo da ontologia do ser social que reflete na socialização dos 
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sujeitos, no desenvolvimento do conhecimento através da capacidade teleológica do ser 

humano e na relação dialética homem e natureza.  

Em uma Constituição que se apresenta como Carta Magna de um Estado democrático 

de direito, o pluralismo político figura como peça importante para a democracia, na qual 

respalda a liberdade de expressão, opiniões e ideias distintas, diferentes, divergentes, 

convergentes e ou conflitantes. Dessa forma, o Estado reconhece a conformação societária 

que a compõe, uma sociedade heterogênea formada por classes sociais de interesses 

antagônicos. Assegurar e efetivar o exercício dos direitos da sociedade e de cada indivíduo, a 

participação popular nos debates de interesses públicos é o desafio para um Estado 

democrático em meios aos rebatimentos contrarrevolucionários cunhados no 

conservadorismo.  

Na democracia onde se idealiza que todo o poder emana do povo e é exercido por 

representantes eleitos por este mesmo povo, ocorrem distorções no que consiste em ser eleito 

e representação dos interesses. Dessa forma, é necessário analisar qual classe os 

representantes eleitos intentam representar, se é a classe hegemônica que detêm o poder, ou a 

população desprestigiada de poder econômico e, por conseguinte, do poder político? Esta 

última, sem a posse dos meios de produção e sujeitas a diversos determinantes sócios e 

econômicos que as alienam sua capacidade crítica frente a realidade social.  

Em seu segundo artigo a Constituição apresenta o equilíbrio entre os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, apresentando uma independência e harmonia entre cada 

um. Dessa forma, um não pode se sobrepor ao outro, onde teoricamente há um campo 

invisível que regula a força e o peso de cada um. 

Os princípios Fundamentais da Constituição Federal estabelecem os direitos 

fundamentais e os direitos básicos para o cidadão, determina a separação dos poderes e define 

as competências da União. É a carta máxima que se sobrepõe as outras leis existentes no país, 

leis ou atos normativos primários, decretos, regulamentos ou atos normativos secundários, 

que visam regulamentar as leis. O Estado é uma sociedade política, uma organização 

composta pelos seguintes elementos: povo (definido a partir dos critérios de nacionalidade) 

um conceito jurídico político; população (número de pessoas que estão em um determinado 

Estado) conceito numérico; nação a qual possui características próprias, língua, costumes, etc. 

– conceito sociológico e território um espaço geográfico onde o Estado exerce sua 
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“soberania”, aplica suas leis e possui “autonomia política”, um conceito jurídico apresentado 

por lei. 

A elaboração da Constituição de 1988, fixa um novo quadro de leis relativas aos 

direitos e deveres dos cidadãos. Para Manzini Covre (2002), ser cidadão é possuir direitos e 

deveres, ser dotado de uma determinada condição de nível econômico, político, social e 

cultural. Essas condições se encontram descritas na Carta de Direitos da Organização das 

Nações Unidas (ONU) de 1948, que parte de uma proposta de cidadania onde todos os 

homens são iguais perante a lei, sem discriminação de raça, credo e cor. Ressalta ainda, que a 

todos cabem o domínio sobre o seu próprio corpo e sua vida, o acesso a um salário condizente 

para promover a própria vida, resguarda a todos o direito à educação, à saúde, à habitação, ao 

lazer, o poder de livre expressão, militar em partidos políticos e participar de sindicatos, 

fomentar movimentos sociais e lutar por seus valores. Dessa forma, busca resguardar na 

forma da lei uma vida digna de ser humano. Ocorre que segundo a autora, na realidade essas 

propostas são difíceis de serem efetivadas, haja vista aqueles quem detém o poder atuam de 

maneira a garantir seus interesses em detrimento ao interesse de todos. Diante dessas 

condições, a autora ressalta que a Constituição deve ser instrumentalizada pelos cidadãos de 

maneira a reivindicar seus direitos e praticar o exercício de cidadania buscando encaminhar 

propostas e alçar conquistas mais igualitárias nesse campo político de enfrentamento. Nesse 

sentido, mesmo em um regime democrático só existe cidadania se houver à prática da 

reivindicação, manifestação e luta social na busca por mudanças sociais. 

 

Desse modo, penso que a cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno. 
Trata-se de um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em termos 
do atendimento as necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de 
existência, incluindo o mais abrangente, o papel do(s) homem(s) no Universo 
(MANZINI COVRE, 2002, pág. 11). 
 

A cidadania é segundo a autora composta pelos direitos civis, políticos e sociais que 

devem coexistir de forma interligadas, possuem uma relação dependente onde a ausência de 

um deles impossibilita a plenitude dos direitos. Assim, os direitos civis são aqueles que 

correspondem basicamente ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção, segurança, 

etc. Esse direito possui importância relevante no que se refere a garantia de ir e vir, a 

liberdade de expressão, dentre outros que são invariavelmente desrespeitados pela maioria das 

nações mundiais até mesmo o Brasil. 
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Tomemos, por exemplo, a experiência brasileira de quase duas décadas de ditadura 
tecnocrata-militar. Foi um período de anticidadania, de cerceamento da expressão e 
da liberdade, de trancafiamento, de tortura e mesmo de eliminação daqueles que se 
opunham a forma de pensar e agir então dominantes. Isso é prática usual sob 
regimes ditatoriais - para não lembrar os campos de concentração dos regimes 
nazifascistas, de certa forma reproduzidos na América Latina, nas últimas décadas (e 
principal mente na Argentina), durante ditaduras militares” (MANZINI COVRE, 
2002, pág. 12). 

 

Outras situações de desrespeito aos direitos civis são elencados pela autora quando cita 

ações praticadas por grupos de extermínio, dentre eles alguns compostos por agentes 

envolvidos em ocorrências de homicídio, extermínio e práticas de tortura aos considerados 

criminosos, num processo de “profilaxia social”, sob o pretexto de que determinados sujeitos 

não prestam, merecem ser mortos e dizimados do convívio social.  

Os direitos sociais são apresentados por Manzini Covre (2002), como aqueles voltados 

ao atendimento das necessidades básicas do ser humano, que garantem a sustentação do corpo 

e recompõe a força de trabalho, como por exemplo, alimentação, saúde, habitação, trabalho, 

educação, etc. O Art. 6º da Constituição Federal apresenta os direitos sociais como sendo a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte14, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. 

Os direitos políticos são definidos pela autora como aqueles que correspondem à 

deliberação do homem sobre sua vida, liberdade de expressão de pensamento e prática 

política livre (liberdade de afiliação partidária e participação em movimentos sociais), 

religiosa, etc. 

 

Em suma, esses três conjuntos de direitos, que comporiam os direitos do cidadão, 
não podem ser desvinculados, pois sua efetiva realização depende de sua relação 
recíproca. Esses direitos, por sua vez, são dependentes da correlação de forças 
econômicas e políticas para se efetivar. Nesse contexto está a difícil reflexão: os 
direitos de uns precisam condizer com os direitos dos outros, permitindo a todos o 
direito à vida no sentido pleno - traço básico da cidadania (MANZINI COVRE, 
2002, pág. 15). 

 

Para a autora a cidadania está atribuída à cidade ou a pólis grega. Na pólis a 

participação política destinava-se aos homens livres caracterizando em uma democracia 

direta, mas restrita, já que nem as mulheres crianças e escravos poderiam participar das 

 
14 Incluído pela EC 90/2015. 
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decisões da vida em sociedade. Assim, a origem da cidadania se relaciona segundo a autora 

com o surgimento da vida na cidade e a possibilidade mesmo que de forma restrita a alguns, o 

exercício de direitos e deveres de cidadão. Contudo, segundo a autora no período atinente à 

sociedade feudal que era rural o exercício da cidadania deixa de ser observado, sendo 

retomado pouco a pouco com a suplantação do regime feudal através da crescente burguesia 

que se desenvolve socialmente em núcleos urbanos. 

Na França a burguesia revolucionária estabelece as cartas constitucionais que se 

chocam com as normas difusas e sem distinção da sociedade feudal e arbitrárias do regime 

monárquico ditatorial, apresentando uma relação jurídica centralizada, conhecida como 

Estado de Direito. Foi através da Revolução francesa que a burguesia se estabelece como 

classe dominante e o capitalismo como meio de produção e de vida.  

Coutinho (1997; 2000) apresenta que a cidadania e a democracia têm sua  máxima 

expressão no mundo moderno. Para o autor: 

 

Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 
democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente 
criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela 
vida social em cada contexto historicamente determinado (COUTINHO, 2000, 
p.50).   

 

A democracia é entendida como forma de governo de muitos, sinônimo de soberania 

popular, ou seja, o que possibilita ao cidadão a participação no controle da vida social. Esta 

concepção vem desde os clássicos da política (dos antigos aos modernos). A democracia tanto 

pode ser entendida como um estado em si mesmo ou como um processo, e com bases 

marxistas, a democracia deve ser compreendida como um processo que está vinculado ao 

socialismo. A democracia como valor universal é incompatível com uma sociedade de 

classes. Para Coutinho (2000), existe uma relação contraditória entre cidadania e classe social, 

pois, a existência de uma sociedade de classes cria privilégios para alguns e déficits para 

outros. Desta forma, a cidadania plena só pode se tornar realidade em uma sociedade 

socialista. 

Ainda que limitada pelo sistema capitalista, a luta pela realização da cidadania é um 

processo que ocorre dentro das regras e limitações impostas pela burguesia. Nesse sentido, a 

apesar de todas as balizas que a classe trabalhadora se depara dentro da democracia, ela ainda 

é um importante espaço de luta, permitindo uma participação social e política que 

possibilitam movimentos reivindicatórios e mobilizações que visem pressionar as decisões do 
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governo contrárias aos interesses da classe que vive do trabalho. A democracia é o local de 

enfrentamento e embate social contra a ideologia jurídica burguesa que busca alienar, 

desmobilizar e desqualificar os interesses da classe trabalhadora através de suas práticas 

políticas. É imprescindível que a luta pelos direitos ultrapasse os interesses da burguesia e vai 

além do capital para que possa promover o fim das desigualdades e da exploração do homem 

pelo homem.  

 Para Covre 2002, a teoria marxista trouxe importante contribuição para a construção 

do conceito de cidadania, que critica o uso de direitos pela burguesia para controlar outros 

grupos sociais. O marxismo tem o trabalho como algo que liberta e se contrapõe a 

transformação do próprio trabalho em arma e exploração.  

 A teoria marxista indica contradições inerentes à relação capital x trabalho que 

precisam ser superadas para o alcance da cidadania, pois, a sociedade capitalista ao passo que 

apresenta os direitos sociais imprime um processo contraditório de exploração da mão de obra 

que determina as condições de vida dos sujeitos. Pois com o desenvolvimento do sistema 

capitalista de produção o homem perde a posse dos objetos naturais para prover sua vida. O 

capital aliena o homem dos meios do processo produtivo que, por conseguinte, passa a dispor 

apenas da sua força de trabalho. Dessa forma, não possui opções a não ser vendê-la ao capital 

a fim de prover sua subsistência. Segundo a autora: 

 

Aparentemente o trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de bens que 
suprem sua vida. Mas não escolhe quanto e em que condições vai trabalhar. E tudo o 
que faz, na maioria dos casos, não lhe dá o retorno esperado: a alimentação, 
educação e saúde necessárias a sua família, a habitação digna etc. (COVRE, 2002, 
pág. 33). 

 

Nesse sentido, ocorre a subsunção formal do trabalho ao capital, que se passa pela 

coerção e imposição, a fim de obter trabalho excedente, não pago. Esse processo constitui 

uma relação de interesses contraditórios tendo como fundamento a exploração da força de 

trabalho e apropriação privada das riquezas socialmente produzidas. Fatores determinantes ao 

pauperismo e extrema desigualdade social.  

As reivindicações, os movimentos sociais organizados, greves e paralisações na luta 

pelos direitos, interferem na atividade econômica trazendo prejuízos ao capital. Nesse sentido 

o Estado atua buscando arrefecer esses movimentos intervindo na luta de classes assentada 

nos interesses antagônicos da relação capital e trabalho. Como um elemento mediador dessa 
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relação e objetivando a conservação da ordem social vigente, o Estado desenvolve políticas 

públicas, cujo o alcance, a efetividade e seu caráter social é limitado pelos interesses do 

capital. Nesse contexto, trataremos a seguir da forma como o Estado atua no trato da “questão 

social”. 

 

3.1 QUESTÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL  

 

O Estado moderno, em meio à relação contraditória entre capital e trabalho, busca 

criar subsídios e dar condições para o crescimento econômico. Para tanto, apresentou 

diferentes faces comportando-se de maneira a atender a classe burguesa diante das diversas 

fases que atravessou o sistema capitalista, se adequando assim, as suas necessidades. O modo 

de produção capitalista tem em seu cerne a exploração, que coloca em constante confronto a 

classe trabalhadora, detentora apenas da sua força de trabalho e a burguesia dona dos meios 

de produção. É nessa relação antagônica que o Estado se apresenta para mediar e manter a 

ordem social vigente. Assim, para atuar frente a “questão social”, fenômeno este, imanente do 

sistema capitalista de produção, o Estado adota políticas públicas que possam mitigar as 

agruras provocadas pelo capital. Isso ocorre de maneira dosada, para que não venha pôr em 

risco a reprodução capitalista, além de adotar os aparatos de repressão na manutenção da 

ordem vigente, quer seja prisão, julgamento e encarceramento, isso se tratando das ações 

dentro dos limites legais impostos pela democracia. 

A expressão questão social surge de acordo com Netto (2004), na terceira década do 

século XIX para dar conta do pauperismo um fenômeno que marcava a Europa Ocidental. Em 

meio a esse processo de superexploração e de grande desigualdade social, os trabalhadores 

passam a ingressar no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como 

classe por parte do empresariado e do Estado. A relação contraditória entre capital e trabalho 

se materializava nas reivindicações da classe trabalhadora por melhores salários, melhores 

condições de trabalho e uma intervenção no âmbito da questão social que fosse além da 

caridade e da repressão.  

Entretanto, somente nos pós Segunda Guerra Mundial que o Estado passou a intervir 

na “questão social” tomando-a objeto de intervenção política contínua e sistemática. Netto 

(2001) ressalta que as dinâmicas e as contradições do capitalismo monopolista agravaram as 

expressões da “questão social”, onde só assim passou a ser alvo de políticas sociais. Dessa 
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forma, segundo o autor só é possível pensar em política social pública na sociedade burguesa 

a partir do capitalismo monopolista. A criação dessas políticas envolve representantes da 

classe trabalhadora, da burguesa e da burocracia estatal. A funcionalidade delas é a de 

preservar, como também a de controlar a força de trabalho ocupada e excedente.  

A questão social, como conflito entre capital e trabalho e o seu enfrentamento pelo 

Estado via políticas sociais na fase do capitalismo monopolista contribuiu para o surgimento 

da profissão de Serviço Social no Brasil. Com a generalização da política social que 

aconteceu na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, tendo em vista sua 

centralização, acumulação e superexploração da força de trabalho. Nessa fase madura do 

capitalismo, o Estado passa a regular as ações sociais utilizando a política social como uma 

ferramenta a partir do Serviço Social, que se institucionaliza a através das estatais e algumas 

instituições privadas.  

A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter coletivo da 

produção contraposto a apropriação privada do trabalho, das condições necessárias à sua 

realização, assim como dos seus frutos. Ela é inseparável da emergência do “trabalho livre”, 

que depende da venda de sua força de trabalho como meio de satisfação de suas necessidades 

vitais. Assim, a questão social condensa o conjunto de desigualdades e lutas sociais, 

produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais. Um processo 

histórico marcado pelo acirramento da “questão social”, dos movimentos dos trabalhadores e 

das relações conflituosas entre capital e trabalho. Os proletariados reivindicam melhores 

condições de trabalho, salário, carga horária e etc. por outro lado os capitalistas buscam 

aumentar seus lucros através da extração da mais valia15. 

Na sociedade burguesa, a força de trabalho só tem condições de criar algo quando 

consumida, isto é, adquirida pelo viés financeiro pois, ao contrário ela é apenas uma mera 

capacidade de criação. O consumo da força de trabalho ocorre no momento em que o 

empregado atua executando as tarefas determinadas pelo seu empregador.   

O trabalho é a relação entre o homem e a natureza, que se efetiva por meio de 

medições que evolvem matéria-prima, os meios de produção e a própria atividade do 

trabalhador. No sistema capitalista de produção as relações sociais são determinadas 

compulsoriamente. Dessa forma, são impostas independentemente da vontade do sujeito, 

submetendo-o à necessidade da sua reprodução social. Essas relações sociais de produção são 
 

15  A mais valia é um conceito apresentado por Marx, o valor gerado pelo trabalho excedente, o qual não é 
repassado ao trabalhador sendo apropriado pelos donos dos meios de produção. 
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mediadas pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas. Isso ocorre pelo 

aprimoramento das práticas e desenvolvimento de técnicas empregadas no processo 

produtivo. Com isso, o tempo necessário na fabricação dos produtos reduz possibilitando um 

aumento da produção. Por outro lado, o resultado desse processo fica restrito aos donos dos 

meios de produção. 

 A apropriação privada da riqueza socialmente produzida é a grande questão 

apresentada por Netto (2004). Para o autor, a exploração traço próprio e peculiar da relação 

capital e trabalho é o elemento determinante da “questão social”. Um conceito que surge 

durante a onda industrializante a fim de tratar do fenômeno pauperismo, onde pela primeira 

vez a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social em produzir 

riquezas, um processo contraditório entre a acumulação da riqueza socialmente produzida e a 

apropriação privada. A pobreza é expressão da “questão social” à medida que o capital é 

capaz de produzir bens e riquezas em quantidade de extinguir toda a miséria social, já que 

anteriormente a esse sistema a pobreza estava condicionada a um quadro de escassez.  

Entre os pensadores laicos oriundos da escola sociológica positivista/funcionalista, as 

expressões da questão social (desigualdade, fome, doenças etc.) são vistas como inelimináveis 

de toda e qualquer ordem social. Portanto, não se derivam da dinâmica e estrutura da 

sociedade burguesa, mas de um conjunto de dilemas mentais e morais. No caso do 

pensamento confessional, destacam-se as formulações das encíclicas papais, como a Rerum 

Novarum e Quadragésimo Ano, que compreendiam a questão social como uma questão moral 

e religiosa.  

Segundo Netto (2004), seja no pensamento laico conservador, seja no pensamento 

confessional, a questão social deveria ser enfrentada a partir de um reformismo moral do 

homem e da sociedade, que preservasse a propriedade privada dos meios de produção. 

Somente com a publicação do primeiro volume d’O Capital, de Marx em 1867, que o 

movimento dos trabalhadores passou a encontrar instrumentos teóricos e metodológicos para 

compreender a gênese, a constituição e os processos de reprodução da questão social. 

Com a expansão econômica do pós-segunda guerra mundial, a Europa passou por um 

importante período de crescimento econômico chamado de Era de Ouro ou 30 Anos Gloriosos 

do Capital. Nesse período as políticas sociais que passaram a ser executadas deram uma face 

social ao Estado Burguês, que passou a ser chamado de Estado de Bem-Estar Social ou 

Welfare State. Esta política visava expandir o consumo, a fim de dar conta da produção em 
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massa praticada pelo modelo fordista, além de dar conta da luta de classe, amenizando os 

conflitos sociais.  

Todavia, enquanto os países centrais asseguravam a reprodução do crescimento 

econômico com desenvolvimento social, na periferia mundial assistia-se à defesa da 

modernização e do desenvolvimentismo como meio de integração desses países à ordem 

econômica mundial. Entre as décadas de 1940 aos anos 1960 se disseminou a ideia de 

construção do Brasil nação, visando o desenvolvimento nacional ancorada na política de 

desenvolvimentismo e aburguesamento das oligarquias agrárias. Em meio a esse movimento, 

as massas de pessoas desfavorecidas da população brasileira são deixadas de lado no que se 

refere ao processo político e nas importantes tomadas de decisões. São os condenados do 

sistema capitalista, subjugados a um processo de mercantilização do trabalho e da exploração 

da mão de obra.  

Keynes analisando a crise de 1929 de superacumulação do capital constatou que para a 

circulação do capital era necessário dar condições de consumo aos trabalhadores através de 

políticas sociais e de pleno emprego, necessitando com isso a intervenção do Estado para 

viabilizar o aumento do consumo e dos lucros para o capital e dar fim a estagnação 

econômica. A política social no contexto de bem-estar social, foi implementada para 

contribuir com os interesses do capital no período pós-guerra.  

Entretanto, a crise estrutural do capital nos anos 1970, esgotou esse padrão de 

crescimento econômico dos países industrializados, iniciando-se nos termos de Mandel 

(1982), a chamada “onda longa de recessão”. Nesse contexto agravam-se as expressões da 

questão social, porque as crises econômicas afetam os capitalistas e principalmente os 

trabalhadores. 

A atual política Estatal se volta para a superação da crise econômica, visando criar 

condições para a reprodução do capital a partir da desregulamentação dos direitos trabalhistas, 

fragilizando a classe trabalhadora, enfraquecendo sindicatos e desmantelando os direitos 

conquistados. Numa lógica de descentralização das políticas públicas, privatização e 

terceirização. Fragmentam as políticas sociais delimitando-as face as diferentes expressões da 

questão social. A profunda recessão, exacerbada pelo choque do petróleo, apresenta o caráter 

antissocial do capital, onde a classe burguesa visando à retomada dos lucros promove 

profundas mudanças no âmbito do modo de produção e da relação de trabalho sem se 

importar com as consequências sociais. 
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A necessidade de rotacionar o capital estagnado provoca mudanças no modo de 

produção capitalista onde o fordismo (produção em massa e consumo em massa) torna-se 

ultrapassado, dando lugar ao modelo de produção flexível, onde os estoques são mais enxutos 

o que permite a modificação e reelaborarão da produção, uma fábrica difusa que não precisa 

produzir todos os componentes e peças, as quais podem ter sua produção terceirizada. 

Nesse sentido, David Harvey (2010), apresenta que a transformação político e 

econômico do capital do final do século XX se dá a partir das mudanças no modo de 

acumulação, de regulação social e política. Segundo Harvey para a existência de certo sistema 

de acumulação, seu esquema de produção tem que ser coerente na relação produção e também 

nas condições de reprodução dos assalariados. Dessa forma, para um adequado 

funcionamento de regime de acumulação o comportamento dos indivíduos que compõe esse 

sistema tem que estar adequado a sua ordem. 

No fordismo a produção em massa significava o consumo massivo, um novo sistema 

de reprodução do trabalho, da política de controle e gerência do trabalho (taylorismo), um 

novo tipo de sociedade democrática, racionalizada modernista e populista. Os novos métodos 

de trabalho são inseparáveis de um modo específico de viver e de pensar e sentir a vida. 

Henry Ford aumentou os salários e diminuiu a jornada de trabalho objetivando estimular o 

consumo. Diante da grande depressão Ford não consegue sustentar sua política a qual 

acreditava que poderia aumentar a demanda efetiva. Para salvar o capitalismo fora necessário 

a intervenção do estado através da política do New Deal. O Estado assumia uma variedade de 

obrigações a fim de manter as condições produtivas para a viabilização dos lucros para o 

capital, políticas dirigidas para áreas de investimento público, em setores como transporte, 

equipamentos públicos etc.  

A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo, 

se apoiando na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo e caracterizam-se pelo surgimento de setores de serviços 

inteiramente novos, serviços financeiros, novos mercados, inovação tecnológica, comercial e 

organizacional. A acumulação flexível envolve segundo Harvey um movo ciclo de 

compressão do espaço-tempo no capitalismo, que passa por rápidas mudanças dos padrões de 

desenvolvimento e competição desigual, tanto entre setores como em regiões geográficas 

criando vasto movimento no emprego no chamado setor de serviços, além da criação de 

conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. Com o 



 

101 

 

advento de novas tecnologias o movimento espaço-tempo se estreita diminuindo os horizontes 

temporais das tomadas de decisões, como por exemplo, a partir da comunicação via satélite, 

além da diminuição dos custos e do tempo nos transportes. 

A acumulação flexível tem implicado em níveis relativamente altos de desemprego 

estrutural (é aquele em que a vaga do trabalhador é substituída por máquinas ou processos 

modernos). Exemplificando, quando muda a estrutura do local de trabalho (quando são 

compradas máquinas mais avançadas e o trabalhador é desqualificado), rápida destruição e 

construção de habilidades, ganhos modestos dos salários reais e o retrocesso do poder sindical 

que era forte no modelo fordista. A atual tendência do modelo flexível é a redução do número 

de postos de emprego, de trabalhadores centrais e empregar uma força de trabalho que possa 

ser dispensado sem alto custo caso necessário (contratos e trabalhos temporários). 

O sistema de produção flexível permite uma aceleração do ritmo da inovação do 

produto, tendo em vista seu estoque reduzido, as fábricas difusas, inovação tecnológica, 

obsolescência programada, produtos de baixa qualidade, visando uma produção e consumo 

constante, um modo de produção totalmente nocivo ao ecossistema. 

O tempo de giro do capital é conforme Marx (1971) a chave da lucratividade do 

capitalismo, que busca cada vez mais reduzi-lo através da automação dos robôs, formas de 

gerenciamento de estoque (Just in time), fábricas difusas e melhorias no transporte e 

comunicação, que dessa forma, necessita da diminuição do tempo de consumo, para tanto 

lança mão de métodos de obsolescência dos produtos e produção em baixa qualidade, apelo à 

moda e a mídia. O movimento mais flexível do capital acentua o novo, o efêmero, o fugaz, 

desenvolve um individualismo exacerbado e uma enorme competitividade. O capitalismo se 

apoia na exploração do trabalho vivo na produção para seu crescimento onde Marx apresenta 

na obra o Capital, três características essenciais para a sua reprodução: Uma taxa equilibrada 

de crescimento, onde pouco importa as consequências sociais, ecológicas, geopolíticas e 

políticas; Exploração do trabalho vivo para aquisição de lucro e o dinamismo do capital a 

partir de diversos fatores, tecnológico e organizacionalmente, para tanto é necessário o 

controle do trabalho. Na observação de Marx essas três condições eram inconsistentes e 

contraditórias, por isso a dinâmica do capital era propensa à crise. Era inviável um 

crescimento equilibrado e sem problemas, além de suas crises tenderem para um viés de fases 

periódicas de superacumulação. 
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Segundo José Paulo Netto (2010), o capitalismo trouxe o progresso por via de métodos 

bárbaros. A natureza do capital é destrutiva e um equilíbrio entre seu desenvolvimento e meio 

ambiente é impossível. Ele afirma que o capital é crise e que dessa crise só gera mais 

capitalismo. Netto sinaliza que o capitalismo é marcado por diversas crises cíclicas que são 

caracterizadas pela interrupção da acumulação capitalista e que em sua trajetória o capital 

passou por duas crises sistêmicas, em 1873 e a de 1929. A crise sistêmica está em um patamar 

acima das crises cíclicas, envolve o conjunto das instituições da ordem burguesa.  

O propósito do capitalismo não são as condições humanas e sociais e sim a 

acumulação de riquezas. Quando atende as necessidades das pessoas, suas ações estão 

atreladas ao seu desenvolvimento, voltada aos seus interesses. Apesar de ter superado formas 

diretas de dominação como a escravidão, servidão relação de vassalagem, dentre outras 

relações socioeconômicas, institui novas formas de dominação do homem pelo homem, quer 

seja pela relação direta a partir da venda e compra da força de trabalho, ou impessoais a partir 

da mercantilização das relações sociais, exacerbando o individualismo e extremando a 

competitividade entre as pessoas. O capitalismo possui uma imensa e rápida capacidade de 

produção e inovação tecnológica, ao mesmo passo que produz as desigualdades sociais. Por 

não ser um sistema natural e harmônico é propenso a crises, onde a reação para a sua 

superação e manutenção da ordem burguesa promovem consequências societárias, onde o 

ônus desse processo recaem invariavelmente sob a classe trabalhadora.  

Diante da crise a competição internacional e as condições lentas de crescimento 

fizeram com que os governos contivessem as forças sindicais e os movimentos dos 

trabalhadores. Com isso as reduções fiscais e erosão do compromisso social formam o mote 

da nova política. O neoliberalismo surgiu nos anos 1980 na América Latina com a promessa 

de acabar com o endividamento externo e a alta inflação apresentou-se como alternativa ao 

modelo de industrialização por substituição de importações e da ideologia desenvolvimentista. 

Endividada a América Latina adere ao Consenso de Washington se submetendo as suas 

medidas como altas taxas de juros, o equilíbrio fiscal, a privatização das empresas públicas, 

redução dos gastos sociais, a liberação financeira e comercial e a garantia dos direitos de 

propriedade. Esse período de submissão ao neoliberalismo é uma nova fase imperialista do 

capital, que reafirma seu caráter exploratório, espoliativo e dependente do modelo de 

produção capitalista.  
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O fundo Monetário Internacional (FMI) surge como uma instituição de controle de 

acordos financeiros entre as Nações Estados forçando o pagamento de dívidas à custa da 

redução dos gastos com políticas públicas. A partir de 1982 o FMI e o Banco Mundial foram 

designados pelas Nações Estado como autoridades nas negociações financeiras internacionais. 

Nesse contexto, Boschetti e Behring (2006) ressaltam que o fundo público apresenta-se 

imprescindível para viabilizar a reprodução ampliada do capital, dessa forma, o destino do 

fundo público gera um processo de disputa entre o capital e a classe trabalhadora. O capital 

objetiva a utilização do fundo público como mecanismo de crédito, subsídios econômicos, ao 

ser destinado grande parte da reserva fiscal do Estado ao sistema nacional de crédito, 

assumindo um importante papel na rotação do capital, que é suscetível a sérias dificuldades 

durante seu processo até a materialização do lucro a partir do seu retorno e assim continuar o 

seu ciclo. Quanto sua utilização em investimentos sociais o fundo público deve ser empregado 

de forma a favorecer também ao capital. Dessa forma, o mote das políticas é de características 

condicionalizantes na forma de transferência de renda, linha de crédito popular, etc. em 

detrimento das políticas universais.  

Netto (2012) apresenta que para amenizar os impactos sociais causados pelas políticas 

neoliberais, as políticas sociais vem se multiplicando no mote da exclusão social. Para autor, 

contemporaneamente ocorre um redimensionamento da função assistencial que deixa de ter 

uma expressão cidadã. Assim, essa ação assistencial começa a ser redesenhada com outros 

objetivos, passando a ter um papel de administração no âmbito da miséria a partir das ações 

assistenciais e políticas de distribuição de renda. Um quadro que pode ser esclarecido a partir 

do desenvolvimento econômico brasileiro. Com isso, o sentido social da prática das políticas 

públicas sociais muda e se molda para se adequar a política de desenvolvimento econômico 

tornando-se funcional a rotação do capital. 

Ao final da década de 90 o neoliberalismo começa apresentar sinais de esgotamento, 

as propostas não foram alcançadas, a América Latina continuou subdesenvolvida e 

dependente. As reformas propostas pelo Consenso de Washington, que na realidade se 

apresentou como contrarreforma para a classe trabalhadora só aumentaram as desigualdades 

econômicas, sociais, culturais e regionais entre classes e povos latinos, gerou um desequilíbrio 

macroeconômico, degradação do mundo do trabalho, expressa no desemprego estrutural, 

precarização dos direitos trabalhistas redução dos direitos sociais e aumento do pauperismo. 
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De acordo com Netto (2012), nos últimos 30 anos a empresa que tem apresentado 

crescimento no âmbito da economia estadunidense, que seja pela produtividade ou 

rentabilidade é a indústria belicista, pois tem a peculiaridade de suas mercadorias se tornarem 

obsoletas sem nem mesmo terem sido utilizadas, basta que surja uma tecnologia mais 

avançada para que sejam substituídas. O avanço tecnológico, a competitividade voltada para a 

defesa da supremacia nacional e recursos naturais, a insegurança mundial, são fatores que 

aquecem o mercado de armas em todo o mundo. Outro fator preponderante para esse mercado 

se dá na esfera das políticas públicas, que tem se voltado para a militarização da segurança 

pública, gerada a partir da insegurança social e do medo. Dessa forma, há um impulso na 

criação e produção de produtos voltados para a segurança pública e privada, como armar 

letais e não letais, defesa pessoal, empresas de vigilância, câmeras, blindagem, seguradoras, 

etc. 

Todo esse aparato é destinado ao combate das ações das classes “perigosas”. O trato 

com essa classe dita “perigosas” não fica e nem pode ficar apenas no âmbito da militarização 

da política pública, o governo precisa somar à ação repressiva políticas sociais, pois não se 

neutraliza as classes “perigosas” apenas com repressão. Nesse sentido, atua de maneira 

funcional ao capital. A coerção por parte do Estado junto às classes “perigosas” passa também 

por uma atuação de julgamento e encarceramento, expandindo o sistema penal o qual se torna 

outra estratégia para o capital. E isso se dá sem nenhum compromisso social, mas apenas de 

caráter mercadológico, como fonte de acumulação capitalista.  

O Esgotamento da expansão civilizatória do capital se expressa através de um novo 

trato das classes “perigosas”. A repressão de uma parte e administração da miséria de outra. 

Com o neoliberalismo e a globalização, temos a vitória do capital sobre a classe trabalhadora 

que em primeiro lugar perdeu seus postos de trabalho, em segundo lugar teve a diminuição 

dos salários e em terceiro forte ataque aos sistemas públicos e sua seguridade social (saúde, 

previdência social e assistência social). 

Para Netto (2010), a desigualdade social tem sido a pedra de toque do privatismo, da 

ideologia neoliberal onde o Estado atua dando sustentação ao tripé mote do projeto 

restaurador do capital que se materializa a partir da flexibilização da produção e relação de 

trabalho, desregulamentação das relações comerciais (elimina as proteções comerciais, 

alfandegárias dos Estados mais débeis) e privatização dos bens públicos. Nesse contexto, 

ocorre um movimento de desresponsabilização do Estado para com as políticas públicas, 
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abrindo espaço para o mercado onde empresas, ONG, dentre outros organismos que passam a  

ter sua atuação legitimada perante a sociedade. Apesar das grandes transformações no modo 

de produção capitalista nenhuma delas modificou a essência exploradora da relação capital e 

trabalho, o que pelo contrário se exponencia a cada dia. O capital esgotou sua capacidade 

progressista, afirma Neto. Não houve aumento do lucro por parte do capital mesmo com a 

implementação das políticas neoliberais o que confirma a tese de que o capitalismo exauriu 

suas possibilidades civilizatórias e não é possível propiciar quaisquer alternativas 

progressistas para a massa trabalhadora.  

O contexto atual imposto pelo modo capitalista de produção denota uma crescente 

demanda pelo profissional de Serviço Social em distintas instituições e espaços de nossa 

sociedade, incluindo-se a polícia militar. Foi em 2010 que se realizou o concurso público, a 

fim de compor o Quadro de Oficiais do Serviço Social, criado através da Lei Estadual 5.467 

de 200916 que fixou o efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, compondo o 

Quadro Técnico da Diretoria de Assistência Social (DAS). 

Os Assistentes Sociais trabalhando na PMERJ atuam frente às demandas inerentes aos 

profissionais de segurança pública os quais possuem um complexo de determinações sócio 

históricas, que se tornam singulares a essa profissão como múltiplas expressões da “questão 

social”, que desafiam os assistentes sociais num processo de análise conjuntural política, do 

dinamismo social, da perspectiva da totalidade e de uma análise histórica do modo de 

produção capitalista.  

Numa sociedade marcada por níveis alarmantes de desigualdades sociais, o 

profissional de serviço social se vê impelido a intervir sobre uma realidade de múltipla 

violação de direitos. Sua intervenção certamente exige para além da competência técnica 

operativa e posicionamento ético e político ante essas violações, pois sua atuação ocorre sob a 

égide da lógica capitalista de expropriação da classe trabalhadora e da desresponsabilização 

do Estado na garantia de direitos sociais.  

Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro os Assistentes Sociais encontram como 

principais frentes de atuação a área da Saúde e a Assistência, tendo como seus usuários 

militares ativos, inativos e dependentes. Anteriormente a criação do quadro de oficiais de 

assistentes sociais, a presença do Serviço Social na Polícia Militar se dava a partir de 

 
16  Lei Ordinária que fixa o efetivo da polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Disponível 

em<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/89e653ec7f079f72832
575d6005fd589?OpenDocument>. Acesso em: 23 jun 2019. 
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funcionários civis contratados pelo Estado que atuavam nos hospitais da corporação, já o 

atendimento na Diretoria de Assistência Social se dava a partir de policiais militares, onde 

alguns possuíam formação superior em serviço social. Atualmente o Serviço Social ocupa na 

Corporação um espaço de grande importância atuando na viabilização de direitos, nos 

programas de assistência social, desenvolvimento de ações junto a Defensoria Pública para 

assessoria jurídica, realização de palestras junto à Corporação para informações sobre os 

direitos dos policiais militares e seus dependentes, etc. Nesse sentido, sua atuação se 

desenvolve na esfera da defesa dos direitos humanos, colaborando para sua internalização  

junto aos policiais militares. 

Em meio a esse processo histórico da luta de classe, está presente o Estado, atuando 

para dar condições favoráveis à produção e reprodução do capital, sendo parte importante da 

infraestrutura necessária para a manutenção hegemonia burguesa, mediando às relações 

contraditórias entre capital e trabalho e principalmente deixando o capital fazer, ir, passar, 

ultrapassar e atropelar sem se importar com as mazelas sociais produzidas por esse sistema 

produtivo. 

Netto (2004) sinaliza que a “questão social” é inerente ao sistema capitalista de 

produção. Com isso, é inexequível sua superação preservando a ordem social que a constitui.  

Com base na “lei geral da acumulação capitalista” elaborada por Marx, o desenvolvimento do 

capital produz compulsoriamente, a “questão social” um produto ligado à sociabilidade 

burguesa que tem suas particularidades de acordo com determinado momento da produção 

capitalista. 

É neste cenário histórico-social que instituições, assim como a Comissão de Direitos 

Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, atuam na 

defesa, promoção e garantia dos direitos humanos, lutando contra os ditames do Estado, 

buscando intervir nos reflexos da “questão social”.  

 

3.2 OS DESAFIOS DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania é umas das 20 (vinte) comissões 

permanentes da ALERJ que analisam os projetos de lei propostos pelos deputados antes de 

eles serem votados na Câmara. Sua tarefa é acompanhar e se manifestar sobre proposições e 
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assuntos ligados aos direitos inerentes ao ser humano, sob o horizonte das condições mínimas 

à sua sobrevivência digna e o exercício pleno das garantias individuais e coletivas. Objetiva 

alterar a forma tradicional de elaboração e implementação de políticas públicas. Para tanto, 

prioriza fazer uma intermediação entre a sociedade e o poder público se articulando a canais 

efetivos, institucionalizados ou não. Suas competências estão expressas no Regimento Interno 

da ALERJ da seguinte forma:  

 

À Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania compete acompanhar e se 
manifestar sobre proposições e assuntos ligados aos direitos inerentes ao ser 
humano, tendo em vista o mínimo de condições à sua sobrevivência digna e ao 
exercício pleno de seus direitos e garantias individuais e coletivos, e, ainda se 
manifestar em matérias relacionadas às políticas, programas e ações relacionadas ao 
direito à alimentação e nutrição como parte dos direitos Humanos (RIO DE 
JANEIRO. Assembleia Legislativa - Regimento Interno, 2015, Pág 39). 

 

A Comissão tem como principal objetivo, acompanhar e se expressar a respeito dos 

programas e ações relacionadas a todos os direitos humanos e, quando necessário, agir em 

caso de violações. Busca dar voz aos movimentos sociais estabelecendo uma arena para 

debates entre a sociedade e as diferentes esferas governamentais. A Comissão de Direitos 

Humanos e Cidadania atua sobre diversas demandas, como por exemplo, diante das 

denúncias, solicitações de auxílio (moradia, alimentação, saúde, etc) e acompanhamentos de 

casos, etc. Frente a situações de violações de direitos humanos, a Comissão pode tomar 

algumas medidas objetivando auxiliar, esclarecer e ou solucionar fatos, lançando mãos de 

alguns mecanismo como, acolhimento das famílias que tiveram seus direitos violados 

(fazendo registro oficiais dos fatos, viabilizando junto ao poder público assistência jurídica e 

psicológica, além de acompanhar todo o andamento dos casos.), requerer informações 

mediante ofício junto às instituições públicas envolvidas na denúncia, encaminhamentos, 

articulação com as demais comissões da casa visando o atendimento das reivindicações, 

realizar audiência pública com o objetivo de convocar instituições públicas a elucidar fatos, 

promoção de debates dentre outros movimentos de reflexão sobre a importância dos direitos 

humanos para uma sociedade mais justa através do avanço na qualidade das políticas 

públicas.  

O Estado utiliza a segurança pública como instrumento da ordem, que se alimenta do 

medo e da intolerância e criminaliza os setores pobres. Um dos principais desafios da 

Comissão é desfazer a ideia de que direitos humanos e segurança pública são coisas distintas. 
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Atualmente a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro é presidida pela deputada estadual Renata Souza. Criada há mais de 20 anos, a 

Comissão tem pela primeira vez como presidenta uma mulher negra em seu comando. A cadeira foi 

herdada do Deputado Estadual Marcelo Freixo que presidiu a Comissão  de 2009 a 2018.  

O trabalho que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro desenvolve, busca mostrar que o debate de direitos humanos é 

também um debate de segurança pública. A Comissão luta contra um pensamento do senso 

comum  de que os direitos humanos são contra os agentes da segurança. Nesse sentido, no dia 

16 de janeiro de 2017, buscou junto a Corporação policial militar oficializar o trabalho de 

atendimento que já vinha fazendo junto aos familiares de policiais vítimas de violência. 

Frente a realidade que se apresenta, torna-se primordial fazer uma aproximação do debate 

sobre a garantia dos direitos humanos junto a polícia militar. A própria Corporação tem que 

absorver e aplicar os conceitos de direitos humanos tendo como horizonte os policiais onde, 

ao mesmo tempo em que são agentes garantidores de direitos, são também sujeitos de direitos. 

O trabalho da Comissão é um olhar sobre os policiais militares como uma classe 

trabalhadora, e torna-se imprescindível conscientizá-la para uma atuação consonante a 

democracia, para uma polícia que atue sob o viés de uma sociedade mais justa. O Estado 

deveria garantir as condições necessárias e indispensáveis, para os trabalhadores da segurança 

pública. Mas, o que tem feito é justamente o contrário, são diversas violações de direitos pelas 

quais passam esses agentes, como por exemplo, duras jornadas de trabalho, baseamento em 

locais onde arriscam sua vida constantemente, atuação em inferioridade numérica, 

armamentos defeituosos e ou obsoletos, coletes balísticos ineficientes, viaturas sem 

blindagem, alojamentos sem a mínima estrutura, hospitais saturados, ranchos insalubres com 

cardápios pobres e repetitivos, etc.  

Nesse contexto, por ser a Comissão um organismo vinculado ao Poder Legislativo, e a 

polícia militar estar diretamente vinculada ao Poder Executivo, ela se deparava com certos 

entraves que dificultavam uma atuação mais consistentes junto aos familiares de policiais 

repassados pela PMERJ impossibilitando alguns atendimentos. Nesse sentido, uma medida 

adotada pela Comissão foi a realização de uma parceria com a Corporação, no intuito de se 

instituir regras para que se possa acessar todas as famílias e atendê-las de forma integrada e 

eficiente, oferecendo serviços de assistência psicológica, jurídica e social. Todo esse processo 

foi elaborado justamente para reduzir a distância construída pela barreira ideológica de que os 
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direitos humanos não são para policiais. Assim a Comissão busca apresentar que seu 

compromisso é com todos sem distinção. 

O atual governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel instituiu através do 

Decreto nº 46.723 de 05 de Agosto de 2019, a Secretaria de Estado de Vitimização e Amparo 

à Pessoa com Deficiência, que ficará a cargo da Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

Fabiana Silva17, eleita deputada federal em 2018. A Secretaria é apresentada como uma 

política de enfrentamento à criminalidade, direcionada para o atendimento de policiais vítimas 

de violência e também a população em geral. Tem como objetivo trazer benefícios não só 

para os policiais, mas também aos bombeiros militares, suas famílias “VITIMADAS”, bem 

como as pessoas com deficiência e a população como um todo.  

Por outro lado, apesar da nova pasta do governo estar voltada para o atendimento de 

demandas muitos latentes e sensíveis na sociedade Fluminense. O governo, diante da forma 

como vem conduzindo a política de segurança pública, combatendo a violência com mais 

violência, acaba praticando direta e indiretamente diversos atos de violação de direitos 

humanos, principalmente ao incentivar seus agentes de segurança pública a prática do 

extermínio. Diante desses fatos, essa Secretaria surge para funcionar como um remédio 

aplicado contra os efeitos colaterais provocados pelo próprio Estado. Outro ponto importante 

a ser observado é quanto as pessoas que estarão a frente da Secretaria pois, sendo esta para 

atender pessoas vítimas de violência decorrentes na maioria dos casos de ações que envolvem 

o Estado através de ações policiais, ao nomear uma pessoa que apesar de fazer parte do 

legislativo é um oficial da polícia militar, conflitua com um dos objetivos apresentados que é 

de atender a população como um todo. Ora, se o Estado viola meus direitos como posso 

confia-lo de uma maneira imediata a reparação mesmo que paliativa desses direitos? A 

família de Ágata Félix recusou auxílio financeiro por parte do Estado para realização do 

funeral18. A criança de 08 anos foi assassinada no dia 20 de setembro de 2019 no Complexo 

do Alemão com um tiro de fuzil nas costas durante uma operação policial. O enterro foi 

realizado com recursos da família e do jornal Voz das Comunidades.  

 
17 A posse na Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência, ocorreu em 06 Ago 2019. 
Disponível em: <http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=731 >. Acesso em: 12/09/2019. 
 
18 A publicação da informação está disponível: <https://revistaforum.com.br/politica/familia-de-agatha-felix-
recusa-dinheiro-da-secretaria-de-vitimizacao-de-wilson-witzel/>. Acesso em 12/09/2019. 
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Segundo a mídia online Estadão do Estado de São Paulo, a estatística apresentada pelo 

Instituto de Segurança Pública (ISP) na semana anterior a criação da secretaria de vitimização 

aponta uma tendência que se iniciou com o Governo de Witzel, que é a redução do número de 

homicídios em geral, mas um aumento do número de civis mortos por policiais. Os números 

apontam uma redução de 23% ao se comparar com o mesmo período em 2017. O primeiro 

semestre de 2019 registrou uma queda de 54% de mortes de policiais civis e militares quando 

comparado ao primeiro semestre de 2018. Por outro lado, as mortes de civis relacionada a 

ações de agentes públicos aumentaram em 15% no primeiro semestre de 2019. 

A realidade que se apresenta nos mostra um cenário de guerra urbana que se estende a 

todo Estado do Rio de Janeiro, é imprescindível o debate a respeito de soluções que 

(impliquem não só a questão dos policiais militares, mas a sociedade como um todo. Os 

direitos humanos não são indivisíveis ou seletivos, desta forma não escolhe a demanda e 

muito menos as pessoas que serão atendidas. 

Para ilustrar os impactos da violência ocorridas por arma de fogo no Estado do Rio de 

Janeiro, vamos abordar sobre um de seus reflexos que tem um impacto destroçante na 

economia do Estado: Os gastos públicos com pessoas baleadas, que são ofuscados pelo 

interesse dos reflexos imediatos da violência veiculados pela mídia.  

Uma reportagem do dia 10 de abril de 2017, apresentada pelo Jornal Extra revelou que 

o Estado do Rio teve um gasto de R$ 2 milhões no ano de 201619, somente para tratar de 

internados baleados. Os dados do Sistema Único de Saúde (SUS), apresentou que a média do 

número de feridos por disparos de arma de fogo (independentemente da gravidade do 

ferimento) internados entre os 14 hospitais da rede pública na Região Metropolitana do Rio, 

foi maior desde 2008, quando começa uma série histórica. Segundo a reportagem, o número 

de baleados teve um aumento de 106%. Nesse intervalo de tempo, o único ano que apresentou 

queda em relação ao anterior foi 2011, isso devido a implementação do projeto das Unidades 

de Polícia Pacificadora que estava no  seu início, com 18 unidades espalhadas pela cidade a 

época. 

Em 14 de novembro de 2019, o Portal de Notícias G1, apresentou uma nova 

reportagem sobre o tema, revelando que os hospitais públicos do Rio de Janeiro gastaram 

cerca de R$ 11,5 milhões com pessoas vítimas por ferimento por disparo de arma de fogo só 

 
19  Matéria disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/estado-do-rio-gastou-2-milhoes-em-2016-

para-tratar-baleados-internados-21185626.html>. Visto em: 12 nov de 2019. 
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no primeiro semestre de 201920, onde deram entrada nas unidades estaduais de saúde 1.503 

vítimas da violência que assola o Estado do Rio de Janeiro. Esses números foram compilados 

dos dados de atendimento tanto dos hospitais municipais, estaduais e federais do Estado do 

Rio de Janeiro. De acordo com a matéria se essas cifras fossem destinadas na prevenção e 

diagnóstico de doenças seria possível comprar 08 (oito) tomógrafos computadorizados, cinco 

aparelhos de ressonância magnética, além de criar 11 (onze) leitos de Centro de Terapia 

Intensiva (CTI). Estes dados evidenciam a lógica perversa que o sistema capitalista aplica 

para manter sua reprodução e os privilégios a sua classe, em detrimento dos interesses das 

classes desprivilegiadas. 

O jornal O Dia publicou uma matéria no dia 05 de fevereiro de 2017, cujo o tema era: 

Morte cerebral lenta dos policiais. O texto faz referência ao suicídio do soldado policial 

militar Douglas Vieira que transmitiu que essa tragédia ao vivo através da internet. O triste 

fato é visto pelo O Dia como uma situação mais que traumática, ela reflete a preocupante 

condição psicológica da corporação que há décadas rogam por melhores condições de 

trabalho, respeito e dignidade. É um quadro retrata o grau de estresse em que vivem os 

policiais militares no Rio, que são perseguidos e assassinados como em nenhum outro lugar. 

Nesse contexto, um levantamento realizado no início de 201721, revelou que no mês de 

janeiro tivemos quase 20 PMs mortos e outros 42 feridos. É um aumento de 80% se 

comparado com os casos ocorridos entre o mesmo período de 2016. Assim, a matéria ressalta 

que esses motivos elevaram os casos de depressão e estresse na instituição policial militar. 

Para sedimentar sua afirmação, O Dia apresenta os dados coletados do Núcleo Central de 

Psicologia da PMERJ, os quais demostram que em 2016 ocorreram quase 1.400 afastamentos 

de policiais militares do serviço por licenças psiquiátricas, onde mais de 20 mil atendimentos 

foram realizados para um universo de 2.296 pacientes, 46% deles da ativa. 

Ao inferir que os agentes de segurança do Rio de Janeiro sofrem de uma espécie de 

morte cerebral lenta e cruel, a matéria faz uma correlação com a doença conhecida como 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), ao citar que esses profissionais sofrem de um tipo 

peculiar de AVC, Ataques de Violência Constantes, seja por parte do próprio Estado que falha 

 
20 Matéria disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/11/14/hospitais-publicos-do-rj-
gastaram-r-115-milhoes-com-vitimas-de-violencia-no-primeiro-semestre.ghtml>. Visto em: 12 nov de 2019.  
 
21 A reportagem pode ser acessada em: <https://odia.ig.com.br/opiniao/2017-02-05/marcos-espinola-morte-
cerebral-lenta-dos-policiais.html>. Visto em: 07/08/2019. 
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no suporte e proteção, seja por parte dos criminosos, cujo objetivo é eliminá-los a qualquer 

preço. Esses profissionais estão dessa forma expostos à tensão diária inerente ao exercício da 

profissão, agravados pelas más condições de trabalho, baixos salários, carga horária 

excessiva, atrasos nos pagamentos e risco de iminente de morte devido ao rotineiro confronto 

com criminosos. Todos esses fatores implicam no adoecimento dos policiais militares e 

refletem a sua atuação junto a sociedade. A revista Época apresentou no dia 04 de fevereiro de 

2016 a matéria intitulada “Vida de PM no Rio: desprezados, doentes e com medo”22. Para 

tanto, fez uma entrevista com a então capitã Bianca no complexo do Alemão, que perdeu seu 

esposo também oficial da polícia em confronto com criminosos no Complexo do Alemão. A 

revista ressalta que os policiais militares são malvistos pela população e caçados pelos 

criminosos, e que estão abalados como soldados em guerras por isso, estão mais suscetíveis 

de cometer erros fatais. Nesse contexto, a reportagem traz dados que revelam que só os 

policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Complexo do Alemão e da Penha, apenas no 

primeiro semestre de 2015 estiveram evolvidos em mais 260 tiroteios, mais de um por dia.  

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania da Universidade Candido Mendes, intitulada “Unidade de Polícia Pacificadoras: o 

que pensam os policiais?”, aponta um entendimento comum entre a maioria dos policiais 

entrevistados, de que os sentimentos da população em relação a eles são negativos e variam 

de ódio, raiva, rejeição, aversão, desconfiança, resistência e medo. Para a revista Época, as 

barbáries realizadas alguns policiais ao longo dos anos, como tortura, agressões, execuções de 

inocentes e fraudes processual buscando encobrir assassinatos a sangue-frio, foram em parte 

responsáveis pela criação dessa rejeição da população.  

A reportagem da ÉPOCA traz em seu conteúdo entrevistas de militares, dados 

estatísticos de pesquisas sobre a condição em que vivem os policiais do Rio de Janeiro. 

Segundo a revista, os policiais são os que têm os piores índices de doenças causadas por 

sedentarismo quando comparados com a média da população. Carregam consigo uma 

sensação de desânimo, sentem medo, usam álcool, remédios e outras drogas. Reconhecem que 

são malvistos, sentem-se ameaçados e temem o tempo todo pela morte justamente por serem 

policiais.  

 
22 A matéria pode ser acessada em: <https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/02/vida-de-pm-no-rio-
desprezados-doentes-e-com-medo.html>. Visto em: 07/08/2019. 
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De acordo com os dados apresentados pela Revista Época parte dos policiais do Rio 

tem saúde ruim, sofrem com desgastes físico e psicológico, 75% são sedentários e 70% estão 

acima do peso ou obesos. Na corporação policial a média entre a tropa dos que sofrem de 

pressão alta é de 46%, já a média do resto da população de 40 a 60 anos é de 34%. A matéria 

mostra também que muitos bebem, tomam remédios ou usam drogas, 34% usam álcool, 14% 

tomam tranquilizantes, 7% remédios para emagrecer, 4% sedativos e 2% usam maconha e ou 

cocaína. Outro dado importante constatado é que os policiais têm maiores chances de serem 

assassinados, uma comparação com a taxa de homicídios da população que é de 25 por 

100.000 e a taxa de mortalidade entre os policiais militares é de 131 por 100.000. Com isso, 

81% levam uma vida tensa e acreditam “viver em risco constante”.  

A sequência da matéria apresenta uma informação adquirida a partir de uma entrevista 

junto ao neurocientista mexicano Roberto Mercadillo, da Universidade Autônoma 

Metropolitana, o qual relata que o medo, a falta de sono e o enfrentamento constante tornam 

os policiais mais frágeis mentalmente com perda de atenção e de memória, interferindo 

negativamente nas decisões e tornando o policial mais hostil e agressivo. Essa informação é 

endossada pela psicóloga Patrícia Constantino, da Fiocruz, que conduziu uma pesquisa sobre 

hábitos e saúde dos policiais. Segundo seu relato o policial militar porta como ferramenta de 

trabalho uma arma e o combate à criminalidade tem sido a sua rotina de trabalho. Nesse 

sentido, se está em desequilíbrio emocional, não tem plenas condições de avaliar a situação 

estando sujeitos a agirem de forma desastrosa e letal. Para ilustrar a narrativa, a reportagem 

relembra a ocorrência em que um policial nas condições anteriormente apresentadas foi capaz 

de atirar em dois rapazes que carregam um macaco hidráulico por achar que eles eram 

criminosos armados.  

O pensamento apresentado pela Revista Época é que de a segurança pública do Estado 

através do projeto das UPPs parecia demarcar territórios onde a harmonia imperaria, mas 

perdeu esse caráter. E essa constatação apresentada na matéria está assentada em fatos 

ocorridos no ano de 2015, onde apresentam 12 homicídios de policiais militares ocorridas só 

em áreas ditas pacificadas. Segue a reportagem que, em setembro do mesmo ano, bandidos 

balearam e arrastaram o corpo do soldado Bruno Pereira preso a um cavalo em um bairro da 

cidade de Nova Iguaçu, uma área sem UPPs da Baixada Fluminense.  

Em outubro, Neandro Oliveira, que estava há dois anos na corporação, foi baleado e 

queimado vivo no Morro do Chapadão, na Zona Norte. Esses casos apresentam a realidade 
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vivida pelos policiais militares e são condições obvias na instauração do medo entre policiais, 

ressalta a matéria. Uma outra entrevista é utilizada estrategicamente para dar o tom da rotina 

policial militar e suas implicações na vida desses agentes. São palavras do coronel René 

Alonso que na época estava à frente do Comando de Operações Especiais, “Nas guerras no 

Afeganistão e no Iraque, o soldado fica lá um ano e volta para casa, aqui são anos sem 

mecanismo de descompressão ou alívio”. 

 A Revista Época apresenta que uma pesquisa realizada pela própria Polícia Militar 

com os policiais que atuam nas zonas “vermelhas” das UPPs, que comparada com um teste 

da Organização Mundial de Saúde no qual se pergunta ao paciente, entre outras questões, se 

ele dorme mal, sente-se nervoso e assusta-se com facilidade, apresentou que esses agentes 

estão em alto grau de sofrimento mental. Conforme ressalta a reportagem, diante do 

agravamento da violência foi criada em setembro de 2014 a partir do comando das UPPs uma 

comissão composta por seis jovens soldados (três mulheres e três homens), com formação em 

psicologia e serviço social com a incumbência de avisar as famílias de PMs mortos em 

serviço ou de folga. Eles passam orientação aos parentes das vítimas nas providências mais 

urgentes, como o velório e o enterro, dentre outros suportes que se fazem necessários nas 

semanas seguintes. Cabe também a essa comissão a tarefa acompanhar a recuperação de 

feridos. 

A revista Época apresenta que a polícia militar tem 95 psicólogos que atendem 

policiais em 26 dos 45 batalhões fluminenses. Segundo os dados apresentados em 2014 foram 

25 mil consultas, e a corporação pretendia contratar mais profissionais em 201623 para atender 

seus 47 mil policiais. Segundo a reportagem nem todos conseguem ser atendidos: um cabo do 

41º Batalhão sob atendimento psicológico disse a revista ÉPOCA que não consegue acesso ao 

psiquiatra e que a corporação admitia a carência. Segundo a revista atualmente, 6% dos PMs 

estão afastados da atividade-fim por problemas de saúde física ou mental. Considerados 

máquinas de produzir segurança, pois sua jornada é exercida em condições adversas e 

extenuantes, que é potencializada pela impossibilidade de verbalizar e ter seu sofrimento 

acolhido. Esses fatores levam o policial a adoecimento como disfunções cardíacas, insônia, 

irritação, depressão e outros agravos físicos e mentais, como afirma, em artigo, a pesquisadora 

Cecília Minayo, da Fiocruz. No dia 20 de Janeiro de 2017, o soldado Douglas de Jesus Vieira, 

 
23   A assessoria de imprensa da PMERJ, veiculou na imprensa no dia 28 de Nov de 2019 que irá promover um 

concurso PMERJ na área da saúde que contemplará vagas para psiquiatras, que está desde 2010 sem abrir 
novos concursos para o quadro.  
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que tinha apenas 28 anos de idade e 06 anos de corporação, filmou e transmitiu ao vivo 

através de sua rede social o próprio suicídio24.  

A série de reportagens e matérias a respeitos das condições de trabalho dos policiais 

militares, da saúde, dentre outros fatores que interferem no cotidiano dos policiais militares, 

reforçam a preocupação que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ possui 

quanto a saúde e a vida desses policiais militares, que precisam ser vistos e entendidos como 

trabalhadores que vendem sua força de trabalho ao Estado para garantir sua subsistência. 

Durante uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 

ALERJ25, realizada no dia 27 de setembro de 2019, com o objetivo de debater sobre os 

problemas de saúde física e mental enfrentados pelos agentes de segurança e a prevenção ao 

suicídio. Ficou constatado que os números de profissionais técnicos que atendem aos policiais 

militares é insuficiente para dar conta do atual efetivo policial. Segundo o Tenente Coronel 

Psicólogo Fernando Derenusson, a PMERJ possui, atualmente um déficit de 30 psicólogos e 

18 psiquiatras na corporação. O Centro de psicologia da Polícia Militar foi criado em 2002, é 

composto por 93 psicólogos e dois psiquiatras, onde somente em 2018 realizaram cerca de 30 

mil atendimentos, sendo 44% dessas consultas com policiais da ativa. 

No decorrer da audiência, a presidente da Comissão deputada Renata Souza 

apresentou dados do Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde consta que o 

número de policiais que cometeram suicídio no Brasil em 2018 (104 ao todo) foi maior que a 

quantidade de PMs que morreu em decorrência de confronto nas ruas (87), enquanto estavam 

em serviço. Para contribuir na diminuição dessa estatística, a Alerj aprovou no último dia 

26/09 o projeto de lei 1.183/19, de autoria da presidente da Comissão dos Direitos Humanos e 

Cidadania da ALERJ, que cria um programa de combate ao suicídio e sofrimento psíquico de 

agentes de segurança.  

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ busca um contato direto 

com a população, mantendo suas portas abertas para atendimento espontâneo e 

disponibilizando seus canais de comunicação como e-mail e telefone com isso, atua sobre 

diversas demandas, como por exemplo, intolerância religiosa, atendimento a pessoas em 

situação de rua, violência policial, impedimentos de parentes visitar presos, negligências a 

 
24  A matéria sobre o caso está disponível em: < https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pm-do-rj-transmite-

suicidio-ao-vivo-em-redes-sociais.ghtml>. Acesso em 07 de Nov 2019. 
25 Disponível em: <http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/47107>. Acesso em 10 Out 2019.  
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pessoas com deficiência, violência contra a mulher, assédio moral no trabalho, crianças 

abusadas sexualmente, gratuidade para enterro de parentes, descaso do Estado com os direitos 

dos policiais e seus familiares, dentre outras. Nesse sentido, o espaço físico na qual a 

Comissão está instalada na ALERJ, apresenta grande barreira para cadeirantes e outras 

pessoas com dificuldade de locomoção, por não ter uma rampa ou outro mecanismo que 

possibilite acessar a comissão a não ser por uma escada. Por ser um patrimônio tombado, não 

é possível fazer mudanças na sua estrutura. Outro fato observado foi quanto ao atendimento, 

apesar de ter uma sala própria para o atendimento da população, devido a grande demanda 

eles aconteciam também na ante sala, e toda vez que alguém visitava a Comissão acabava por 

causar sua interrupção. Esses problemas apesar de serem reconhecidos pela Comissão, é 

esperado que sejam solucionados com a transferência da sede da ALERJ, para o Edifício 

Lucio Costa, o antigo “Banerjão” que está em fase final de reestruturação.  

O trabalho realizado pela Comissão com os policiais militares e seus familiares, 

imprime a necessidade de um contato direto da Comissão junto a essas pessoas, a fim de 

romper as barreiras do preconceito e do senso comum, objetivando ouvir suas necessidades e 

atender as demandas, quer seja por encaminhamento as redes socioassistenciais, ministério 

público, defensoria pública, intervindo diretamente junto a Corporação, além do atendimento 

direto através de seu corpo técnico composto por assistentes sociais, advogados e psicólogos.  

A burguesia busca uma visão que explique o mundo conforme seus interesses, com 

isso desenvolve uma ideologia que objetiva o controle das suas ações a partir de um consenso 

social que trazem implicações que limitam a consciência da classe subalterna, visando a 

conservação da ordem social burguesa. Esse processo ideológico atua no sentido de mascarar 

as contradições entre classes, além de promover uma cultura social voltada para o consumo 

extremamente funcional para a produção e reprodução do sistema capitalista. Esses são 

grandes fatores que também influenciam na atividade e no cotidiano do policial militar, 

interferem na sua vida, forma de pensar e na rotina de trabalho onde, somada a treinamentos 

de guerra, tratamentos desumano, cobrança por um resultado efetivo no combate à 

criminalidade, se tornam conflitantes com as exigências sociais por uma polícia cidadã, contra 

o abuso de autoridade e ações truculentas que se chocam com as políticas de direitos 

humanos, promovendo assim, um paradoxo ideológico para sua atuação. 

Não há antagonismo entre a função policial e direitos humanos no Estado Democrático 

de Direito se suas ações estiverem rigorosamente dentro do ordenamento jurídico. Conforme 
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preconiza Balestreri (1998), o agente de Segurança Pública é um cidadão qualificado e 

emblematiza o Estado, em seu contato mais imediato com a população. O que deve ficar claro 

são os meios lícitos e legítimos demarcados pela democracia burguesa, que devem ser 

empregados para garantir a ordem pública no âmbito da sua atuação. Sua conduta deve estar 

orientada no princípio da ética, responsabilidade e transparência. Para tanto, torna-se 

fundamental analisar os determinantes sócio, político, econômico, cultural e outros processos 

históricos que imprimem uma forma de pensar, entender e assimilar a realidade aparente, 

buscando compreender os fatores que forjam essa consciência adjudicada, imposta, 

direcionada, determinada e obscurecida pela pseudoconcreticidade, eivada pelo senso comum 

e opacidada pelo caos social, produzindo ações que só se desenvolvem em torno da aparência 

dos fatos sem tocar na sua essência real, que são as contradições sociais imanentes do sistema 

capitalista. A essência está além da aparência e alcançá-la é primordial para desmistificar as 

relações reais que reificam o indivíduo. Esse é um processo gestor da falta de consciência de 

classe pois, os efeitos provocados pelo sistema econômico determinantes da dinâmica social, 

político e cultural refletem diretamente no seu campo de atuação, atuando como fertilizantes 

que nutrem e fortificam as demandas que interferem no seu cotidiano profissional, demandado 

pelas diversidades e desigualdades provocadas pela exploração de uma classe pela outra e sob 

a batuta de um Estado de relações promiscuas e descompromissadas com os efeitos da 

“questão social”. A própria Corporação está dividida, apesar de todos estarem vendendo a sua 

força de trabalho para subsistir, no seu interior decorre ações contraditórias e interesses 

conflituosos. No Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, a Corporação é 

dividida por círculos hierárquicos. Assim o espaço de convivência é demarcado por categorias 

classificadas pelos diferentes graus hierárquicos. Dessa forma, os policiais de grau hierárquico 

mais baixo não podem conviver no mesmo ambiente que os policiais de hierarquia superior. 

Com isso, temos distintas instalações destinadas a praças e oficiais, como por exemplo, o 

rancho, alojamentos, banheiros, dentre outros. Um processo discriminatório, segregador e 

secular que permanece intocável na corporação policial militar.  

Ao passo que se promove o “Setembro Amarelo” como um evento voltado à 

prevenção ao suicídio, através de várias ações, projetos, palestras que objetivam a valorização 

profissional e principalmente sob o viés de prevenção ao suicídio. No outro, temos a repressão 

o autoritarismo e outras arbitrariedades praticadas que vão minando forças, desestimulando, 

desanimando e produzindo preocupações a quem sobrevive sobre tensão, exploração e risco 
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iminente. São ações punitivas de restrição de liberdade, de impedimento ao regresso para o 

lar. Às vezes, o cometimento de pequenos deslizes são penalizados com um rigor excessivo, o 

próprio Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é um 

Decreto de nº 6,579, datado de 05 de março de 1983, 05 (cinco) anos mais antigo que a atual 

Constituição Federal. Portanto, arcaico e não contemplam as mudanças humanitárias contidas 

na Carta Magna. As publicações dos desvios de conduta das praças e as penas aplicadas são 

publicadas em boletins na qual toda a corporação tem acesso, sob um viés pedagógico. Em 

contrapartida, os desvios de conduta dos oficiais não publicados a parte em um boletim 

especial de caráter reservado. Essas publicações punitivas que soam como ameaças aos 

deslizes são publicadas no mesmo boletim que se fazem os elogios e promoção de políticas e 

programas voltados a valorização profissional e também à prevenção ao suicídio. A tropa 

também convive com a insegurança de sofrer uma transferência da sua unidade de trabalho 

sem aviso prévio ou ser usado como “moeda de troca” pelo comandante da Unidade Policial, 

sob a desculpa da necessidade de serviço.  

Um sistema econômico que possui na sua raiz ideologia o individualismo e uma 

competitividade exacerbada que nos espremem na direção de um estreito gargalo de 

oportunidades, só fomenta o oportunismo e a desvalorização de um pelo outro, visando 

garantir sua posição no mundo do trabalho. Todo esse processo engendra a desonestidade no 

meio social, gerando pessoas físicas e jurídicas egoístas, onde suas ações se materializam em 

oportunismo, busca por vantagens e a corrupção. Atualmente cobrar dos policiais militares 

uma postura consonante aos preceitos da política de direitos humanos é obrigá-los a praticar 

algo que eles não tem tido acesso, e damos conta disso a partir da negligência do Estado, 

portanto, é cobrar algo que lhes é estranho, desconhecido e alheio. Isso conflui com a 

premissa do “faça o que eu digo e não faça o que eu faço”. Nesse sentido, o trabalho da 

Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, torna-se de grande relevância social 

frente aos limites democráticos em atuar fiscalizando e cobrando do Estado uma postura 

assentada nos preceitos democráticos, viabilizando juntos aos órgãos públicos os direitos 

prescritos na Constituição. Dessa forma, a luta da Comissão em defesa dos direitos dos 

policiais militares é um movimento que se desenvolve em torno do interesse de toda a 

sociedade, pois essas ações refletem na prática profissional desses agentes junto a população. 

Portanto, os esforços da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apresenta-se como um imprescindível mecanismo 
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defesa dos direitos humanos que deve ser fortalecido por toda a sociedade, a fim de torna-lo 

mais efetivo e eficiente, não só para os policiais militares, bem como para toda a sociedade. 

Que cobra uma postura menos violenta da polícia, pois já sofre em demasia  com a 

exploração, as desigualdades sociais, o descaso do Estado, além da violência urbana.  
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os direitos humanos ao longo da história tem sido utilizado como mecanismo de 

manutenção da ordem burguesa, onde dessa forma, a igualdade universal está limitada aos 

interesses do capital.  

No Brasil, a temática dos direitos humanos passou a ser pauta social a partir das 

intervenções Estatais, ao restringir os direitos civis, sociais e políticos no decorrer do 

período ditatorial, imprimiram diversos movimentos sociais (indígenas, feministas, etc) em 

busca da redemocratização do país.  

A análise das condições histórica e social do Brasil, se pautou em três importantes 

eixos temáticos, o sistema colonial, a política escravocrata e a revolução burguesa, os quais 

permitiram uma compreensão da formação societária brasileira, a partir das contribuições de 

Florestan Fernandes. Assim, possibilitou o entendimento do desenvolvimento econômico 

através de uma economia agroexportadora pautada em um sistema escravocrata e sua 

transição para o sistema capitalista que determinaram grandes mudanças sociais, marcadas 

por uma dominação autocrática burguesa que demarcam os limites da democracia aplicada no 

país. Uma sociedade marcada por desigualdades, onde a burguesia estava ligada 

dependentemente aos interesses financeiros externos, frente a uma desorganização da classe 

subalterna que permitiu um auto privilégio das elites em detrimento da universalização dos 

direitos e a socialização da riqueza produzida junto aos setores populares. Assentada em uma 

democracia restrita, deixava de fora do cenário político uma maioria de despossuídos que 

tornava explicita o desequilíbrio na relação de força entre os atores sociais, onde suas lutas e 

antagonismos esclarece o alcance da democracia. 

Entender a dinâmica socioeconômica de um país capitalista periférico, marcada pela 

dependência financeira junto aos países capitalistas centrais, através de um processo de 

expropriação econômica e exploração do trabalho, torna-se fundamental para o entendimento 

dos limites enfrentados pela democracia brasileira frente a um capitalismo denominado por 

Florestan como “selvagem”. Ocorre que, mesmo dentro da democracia burguesa que repousa 

sob a égide capitalista, permite a participação política, apesar das desigualdades de forças 

políticas e sociais, a classe subalternizada tem a possibilidade de se organizar pelos seus 

interesses. Para tanto, precisa emergir para além do que está posto no cotidiano e superar esse 

processo ideológico de formação de consenso social que visa a manutenção da ordem 
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capitalista. Temos um processo de disputa e luta por interesses antagônicos entre classes, onde 

o regime político democrático favorece a classe dominante, através de mecanismos que agem 

sobre a classe trabalhadora como um sistema de controle e opressão.  O que se percebe é que 

na democracia brasileira se restringe as classes dominantes, agindo sobre a classe trabalhadora 

como sistema de controle e opressão.  

Nesse contexto, a cultura do penal habita de forma ampla a maneira de compreender 

os conflitos e os problemas gestados no seio da sociedade capitalista. De acordo com 

Alessandro Baratta, para o desenvolvimento de métodos alternativos na solução de conflitos e 

problemas sociais, torna-se necessário um esforço metafísico a fim de libertar a imaginação 

sociológica e política ao que está imediatamente posto e ir além das respostas punitivas.  

Nesse sistema penal, delitos de diversas naturezas estão todos sujeitos a uma resposta punitiva 

que vai da injúria entre particulares, passando por funcionamento ilegal das instituições 

estatais, o crime organizado, furtos, chegando até mesmo a grandes infrações ecológicas. 

Assim esse sistema responde com os mesmos instrumentos e os mesmos procedimentos, a 

conflitos de tão vasta heterogeneidade. A política da justiça social, ações consonantes aos 

direitos humanos e a atendimento das necessidades reais dos indivíduos caracterizam-se como 

uma alternativa democrática à política criminal. O sistema penal não é capaz de proporcionar 

a defesa mais eficaz dos direitos humanos e isto se dá pela forma interventiva apoiando-se de 

forma restrita à formulação de respostas sintomáticas aos conflitos.  

A justiça penal é composta por distintos órgãos que atuam prevalentemente a garantir 

interesses de minorias dotadas de condições econômicas e sociais privilegiadas. Dessa forma, 

caracteriza-se por ser altamente seletiva no seu processo de criminalização que converge 

invariavelmente contra as classes populares. Destarte, os comportamentos socialmente 

negativos não se concentram em um determinado grupo social, estão distribuídos em todos os 

extratos sociais, onde damos conta de que as violações mais graves aos direitos humanos se 

dão através de atos comissivos ou omissivos de pessoas que compõem grupos dominantes, ou 

de indivíduos que fazem parte do Estado, bem como seus governantes.  

O encarceramento em massa, o descaso com os direitos de presos, a violência policial 

atuando de forma a combater os movimentos sociais, os processos de reintegração de posse de 

terrenos e outros espaços abandonados e sem função social, são casos os quais, o Estado tem 

atuado utilizando o seu aparato policial em prol de uma ordem social burguesa visando os 

interesses de uma elite. Dessa forma, o Estado mantém as desigualdades tal qual está posta, 
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criminalizando ações de sobrevivência dos desfavorecidos do sistema. Esse processo de 

criminalização da pobreza realizado pelo Estado que se caracteriza pelo estigma social 

desenvolvido pelo sistema penal. Atuam criando consequências negativas para toda a 

sociedade, inclusive para os policiais militares na sua rotina profissional e particular, 

ressonando também na vida de seus familiares.  

O atual regime político reserva para a polícia militar um papel de intervenção 

preventiva e repressiva, ao passo que lhe apresenta como um mecanismo com potencial para 

se tornar um importante promotor dos direitos humanos. Devem atuar sempre consonante ao 

que a lei determina, agindo nos momentos de crise, na contenção do crime e sobre outras 

demandas gestadas em meio a um caos social. Mesmo estando ela sob as negligências do 

Estado quanto as demandas essenciais e necessárias para sua função.  

Nesse cenário de violência em que temos umas das polícias que mais mata e morre no 

mundo, é elementar entender um trabalho desenvolvido por uma instituição que luta pelos 

direitos humanos e se preocupam com todos sem fazer distinção. Dessa forma, analisar o 

trabalho realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ junto aos 

policiais militares e seus familiares. Tendo em vista ser esta Comissão um farol que alerta dos 

perigos e violações de direitos ocorridas no Estado Fluminense, foi de vital importância uma 

análise e publicização de seu trabalho.  

É sobre um prisma de policial como ser social, trabalhador e dotado do pleno direito 

de cidadania que a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ vem atuando. 

Assim, apesar dos limites impostos pelo contexto sociopolítico, busca se posicionar em prol 

do policial trabalhador entendendo a sua realidade, trazendo-o para luta pelos direitos e 

comprometendo-se com sua causa.  

A pesquisa possibilitou conhecer melhor o trabalho realizado e as principais demandas 

atendidas pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, que são inúmeras e 

diversas. Outro ponto importante apresentado na pesquisa decorre da necessidade de se fazer 

um trabalho voltado diretamente para os policiais militares e seus familiares, já que a 

Comissão sempre esteve inclinada a atender a todos sem distinção. Todo esse esforço foi 

preciso para superar um senso comum que permeia a tropa de que a política de direitos 

humanos não são para policiais e sim para proteger bandidos. Dessa forma, o trabalho da 

Comissão direcionado para os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro e seus 

familiares, decorre de um caráter preventivo ao atuar no cenário político e social, analisando 
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as demandas e as necessidades dos policiais. Nesse sentido, um grande exemplo foi a 

aprovação do projeto de lei 1.183/19, de autoria da presidente da Comissão dos Direitos 

Humanos e Cidadania da ALERJ, que cria um programa de combate ao suicídio e sofrimento 

psíquico de agentes de segurança. Além do viés preventivo, a Comissão atua também em 

situações de direitos já violados, contactando cada policial ou seus familiares vítimas da 

violência buscando não só dar assistência como também acompanhamento até o desfecho do 

caso. Esse é um importante passo na direção dos direitos e das garantias fundamentais dessas 

pessoas. 

O que se interpreta do trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é todo um esforço de fazer valer os 

direitos constitucionais a todas as pessoas sem distinção. Limitada pelos interesses da 

sociedade burguesa, a Comissão busca fortalecer os movimentos sociais na defesa dos direitos 

humanos e realiza um excelente trabalho de aproximação aos policiais e seus familiares, a fim 

de superar um estigma de instituição de rivalidade com os interesses da segurança pública. E 

tudo isso se desenvolve concomitantemente ao intenso atendimento a toda população 

fluminense.  

Quanto ao trabalho junto aos policiais militares e seus familiares, foi percebido uma 

necessidade de maior publicização junto a tropa, visando a divulgação e promoção da 

excelente iniciativa da comissão, valendo-se dos avanços tecnológicos e das mídias sociais, de 

maneira que a privacidade e os direitos de imagem dos atendidos sejam resguardados, mas 

que possibilitem uma melhor publicização do trabalho da Comissão, e assim, contribua com 

uma atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em consonância com uma 

sociedade democrática.  

A organização militar está voltada para as finalidades de defesa da nação, que são 

atribuições do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e suas ações são assentadas nas 

necessidades da utilização de mecanismos bélicos. Dessa forma, um sistema hierárquico 

rígido e autoritário torna-se funcional a esse tipo de finalidade social. As polícias militares 

foram condicionadas pela Constituição Federal de 1988, como força auxiliar e reserva do 

Exército. Portanto, possui um regime organizacional similar ao do exército, mesmo possuindo 

finalidades e objetivos distintos. Uma polícia destinada a preservação da ordem e defesa dos 

direitos constitucionais e que possui uma estrutura organizacional construída para tempos de 

guerra torna-se incompatível com um regime político democrático.  
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Um sistema que tolhe direitos e reprime maneiras de reivindicação, como por 

exemplo, paralizações de suas atividades, a sindicalização e até mesmo a filiação em partidos 

políticos estando o militar em atividade. As recorrentes falhas administrativas, como por 

exemplo, a não realização dos cursos de aperfeiçoamento, além de deixar de qualificar o 

profissional os impedem de ter uma progressão na carreira, provocando um estreito gargalo 

para sua promoção, fomentando a competitividade entre os praças da corporação. Na polícia 

militar as reivindicações dos subalternos são tratadas como insubordinação e qualquer 

insistência sobre o fato reclamado ou a insatisfação são passivas de punição por parte do 

superior hierárquico. Esses fatores evidenciam como o modelo militar de organização 

institucional amordaça seus integrantes, tornam sem efeitos suas insatisfações ao anular suas 

reivindicações. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está presa a uma estrutura 

arcaica, construída desde os tempos do Brasil Colônia, um tipo de organização que conflui 

com suas atribuições constitucionais.  

Para um policiamento ostensivo torna-se necessário uma polícia fardada de maneira 

que facilite sua identificação junto a sociedade no cumprimento de suas atribuições de 

defender direitos e manter a ordem social. Para tanto, não necessariamente essa polícia tem 

que ser militarizada. Podemos tomar como parâmetro a existência de outras polícias que 

atuam uniformizadas e não se estruturam a partir do militarismo, assim como a polícia 

rodoviária federal por exemplo. Nesse sentido, a desmilitarização mudaria a forma como as 

polícias estaduais se estruturam e organizam-se. Por outro lado, suas funções e atribuições 

dentro da Constituição Federal continuariam as mesmas. Refletir sobre a desmilitarização da 

polícia militar pode nos levar ao entendimento de que as mudanças na estrutura 

organizacional proporcionará condições aos agentes de segurança de reivindicarem seus 

direitos, além de maior autonomia e participação a esses profissionais nas decisões 

estratégicas de atuação, principalmente aos de baixo escalão, criando uma melhor identidade 

do policial militar com a instituição e melhorar a imagem da polícia perante a sociedade.  
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