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INTRODUÇÃO 

Sabemos que há um avanço em termos de política pública na área de 

segurança, através da aplicação de programas relacionados aos Direitos Humanos, programas 

esses que têm sido reconhecidos pela Anistia Internacional como modelos para aplicação em 

outros Estados e países. A tentativa de quebrar o paradigma tradicional de segurança pública e 

de construir uma nova imagem policial, fundada no respeito aos direitos básicos da cidadania 

é, sem dúvida, o maior mérito dos programas aplicados tendo como base o PNHD (Plano 

Nacional de Direitos Humanos). 

A vontade política de transformar não é, no entanto, suficiente. É preciso 

arraigar convicções e conscientizar todos os envolvidos da necessidade de consolidar o novo 

paradigma. O ideal de uma polícia cidadã, visado pelo Projeto, ainda não constitui uma 

concepção e uma prática hegemônicas. 

Sabemos que a finalidade principal do Estado é a garantia da coexistência 

pacífica entre os indivíduos, com a prevenção e arbitramento dos conflitos e punição dos 

faltosos e para isso o Estado possui organismos competentes.   

A ordem constitucional, além de estabelecer os direitos fundamentais, deve 

também providenciar mecanismos que garantam a proteção de seus direitos. 

O artigo 144 da Constituição estabelece que: “Segurança Pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

Assim, podemos observar que o texto da Constituição associa à segurança 

pública a garantia da ordem pública, bem como da incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

Segundo SILVA, José Afonso; 2004, “a expressão ordem pública tem caráter 

equivocado, pois em nome da ordem públicas muitas arbitrariedades foram cometidas, e 

inúmeras vezes os direitos humanos fundamentais foram desrespeitados“. Basta que nos 

lembremos dos tempos da ditadura militar, ou mesmo de episódios ocorridos após esse 

período. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito, e assim, por ordem pública 

entendemos uma situação de convivência social pacífica, livre de ameaças de violência ou de 

sublevação, que tenha produzido, ou possa produzir a curto prazo a prática de crimes. 

Dessa forma, podemos afirmar que a segurança pública consiste no 

restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e 

exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites do gozo e 

reivindicações de seus próprios direitos e defesos de seus interesses legítimos.  



 

As polícias militares continuam recebendo cobranças da sociedade no que 

tange ao respeito aos direitos humanos, pois ainda existem policiais despreparados que não 

respeitam tais direitos. Isso é um fator preocupante, pois leva essas corporações ao descrédito.  

Portanto, um dos grandes desafios da segurança pública é o de transformar as 

polícias em organismos que tenham como compromisso o respeito aos direitos humanos de 

toda a sociedade. 

Este trabalho tem como finalidade focalizar a dimensão do Programa Nacional 

de Direitos Humanos voltada à promoção de uma cultura de direitos humanos no país, por 

meio da produção e distribuição de informações do conhecimento, e da realização de ações 

orientadas a estimular os agentes da Segurança Pública a agir de acordo com os princípios dos 

direitos humanos e a demandar seu cumprimento., buscando também salientar os ganhos já 

obtidos pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, trabalhando pela diversificação, 

fortalecimento e integração de uma rede institucional de promoção e proteção dos direitos 

humanos.  

O primeiro capítulo se refere a uma abordagem histórica e conceitual sobre os 

direitos humanos, seus aspectos fundamentais e históricos e também aos direitos humanos na 

atualidade brasileira. 

No segundo capítulo a abordagem é sobre a segurança pública e a relação desta 

com os direitos humanos, demonstrando a necessidade da observação fiel dos tais direitos 

pelos policiais. O capítulo discorre também sobre os princípios básicos para a utilização da 

força e arma de fogo pelas polícias. 

O terceiro capítulo faz uma abordagem sobre Segurança Pública e cidadania 

enfatizando conceitos e como o homem deve construir a cidadania. Este capítulo destaca 

também a forma negativa como a segurança pública tem tomado conta da mídia. Em outro 

momento o foco trabalhado é o contexto atual das policias brasileiras e também a importância 

dos direitos humanos para os policiais militares. Já no quarto o foco é a análise dos resultados 

obtidos com esta pesquisa e no quinto capítulo nos reportamos às considerações finais e 

algumas sugestões inerentes ao respeito aos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 



 

1 NOÇÕES GERAIS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os 

direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais 

porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de 

participar plenamente da vida. Os direitos e liberdades básicas a todos os seres humanos, 

artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

uns aos outros com espírito de fraternidade. (DHNET, 2009). 

Foi a luta contra a opressão que ajudou o surgimento dos direitos humanos. A 

luta pela liberdade e pela vida. Liberdade que significa muito mais do que não estar preso. E a 

libertação de regimes econômicos, sociais e políticos que oprimem e impõem a fome e a 

miséria. 

E importante saber que as autoridades públicas são responsáveis pela 

efetivação dos direitos humanos. Países como o Brasil assinaram os documentos se 

comprometendo a respeitar, garantir e proteger esses direitos. Desta forma, podemos cobrar 

dos governantes o dever de zelar por uma sociedade justa e sem exploração. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 preocupou-se, 

fundamentalmente, com quatro ordens de direitos individuais, conforme assevera Celso 

Ribeiro Bastos - Ob. cit. p. 174:175. "Logo no início, são proclamados os direitos pessoais do 

indivíduo: direito à vida, à liberdade e à segurança. Num segundo grupo encontram-se 

expostos os direitos do indivíduo em face das coletividades: direito à nacionalidade, direito de 

asilo para todo aquele perseguido (salvo os casos de crime de direito comum), direito de livre 

circulação e de residência, tanto no interior como no exterior e, finalmente, direito de 

propriedade. Num outro grupo são tratadas as liberdades públicas e os direitos públicos: 

liberdade de pensamento, de consciência e religião, de opinião e de expressão, de reunião e de 

associação, princípio na direção dos negócios públicos. Num quarto grupo figuram os direitos 

econômicos e sociais: direito ao trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação". 

Conceito e evolução histórica e filosófica dos direitos humanos. As dimensões 

civis, políticas e econômicas, sociais, culturais e ambientais dos direitos humanos. A proteção 

da pessoa humana na ordem interna e internacional. o tratamento de pessoas detidas sob a 

custódia do Estado na perspectiva dos direitos humanos. As normas nacionais e internacionais 

de proteção à pessoa humana e seus mecanismos de implementação e ação. As regras 

mínimas para o tratamento do preso e a gestão prisional. Humanização de presídios: direito ou 

privilégio? 



 

A Constituição Federal de 1988, abre-se com a declaração de que: 

A República Federativa do Brasil, (...), tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político” (art. 1º). Indicam-se nessa norma, 
indubitavelmente, as fontes legitimadoras de nossa organização política, isto é, a 
razão de ser de toda a organização estatal. Essas razões justificativas da República 
brasileira são explicitadas, no art. 3º, sob a forma de “objetivos fundamentais”: “I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. 
Acesso em: 03 fev. 2009. , CF). 

Já no campo da teoria geral do direito, a noção de fundamento diz respeito à 

validade das normas jurídicas e à fonte da irradiação dos efeitos delas decorrentes. Em outras 

palavras: - Por que a norma vale e deve ser cumprida? 

Não parece haver dúvida de que o poder constituinte encontra seu fundamento 

último, ou num fato - isto é, a força dominadora de um indivíduo, de uma família, de um 

estamento, de um partido político, ou de uma classe social -, ou então num princípio ético, 

isto é, numa razão justificativa de conduta, que transcende a autoridade dos constituintes. Ora, 

como bem observaram os pensadores políticos, a organização social baseada exclusivamente 

na força não tem condições de subsistir, pois carece de uma justificativa ética, que tranqüilize 

a consciência social. Na frase lapidar de Rousseau, "o forte não é nunca bastante forte para ser 

sempre o senhor, se não faz da sua força um direito e da obediência um dever", Fonte:
  
Do 

Contrato Social, primeira parte, capítulo terceiro.. Resta, portanto, o princípio ético. 

Antes de mais nada, é importante saber que a vida é um direito humano do qual 

ninguém pode ser privado. Mas a garantia à saúde, educação, salário justo e moradia também 

suo. Ninguém vive em condições dignas sem alimentação, vestuário, moradia, trabalho, 

previdência, participação política e tudo o mais. 

Isto quer dizer que os direitos humanos não podem ser divididos, mesmo 

escritos em separado. Eles dependem uns dos outros. Valem para todas as pessoas do mundo.  

A lei existe para o homem e não o homem para a lei. É isso que caracteriza uma lei 
justa. Agir de acordo com a lei é agir legalmente. Mas não basta apenas agir de 
modo legal para que haja uma sociedade justa, é preciso também que se aja de modo 
moral. (SOUZA, Herculano Ari: Os Direitos Humanos, p. 13).           

Assim, percebemos que sem um conjunto de regras justas a serem observadas 

para a preservação da harmonia no convívio social, torna-se quase impossível um 

relacionamento equânime em sociedade e o respeito aos direitos de todos.   



 

1.2 Breve Histórico dos Direitos Humanos  

Já no início Era Moderna (sécs. XVI e XVII), o Direito Natural foi 

racionalizado e seu fundamento divino foi substituído pela Razão, o elemento comum a todos 

os seres humanos. Na mesma época, as Reformas protestantes levaram a uma cisão profunda 

na Cristandade Ocidental que, somada ao processo de consolidação dos Estados-Nacionais, 

engendrou inúmeros conflitos sangrentos, os quais levaram eventualmente ao reconhecimento 

da liberdade individual de crença religiosa. O instrumento jurídico que instituiu esses novos 

princípios organizadores da política européia foi o Tratado de Vestfália, de 1648, que 

encerrou a Guerra dos 30 Anos e garantiu a igualdade de direitos entre as comunidades cristãs 

católicas e protestantes no território alemão. Pode, por isso, ser considerado um dos primeiros 

instrumentos internacionais com medidas de proteção aos direitos humanos.  (SILVA, José 

Afonso da, 1998. p. 179). 

Na visão de Hobbes (1558-1679) a vida é um direito que o Estado jamais 

poderia atentar contra ela, explicando que esse direito decorria da vontade e da razão. Assim, 

caberia ao Estado a missão de controlar o homem na passagem do estado natural, que era um 

estado de guerra, para um estado em que pudesse viver em paz e harmonia com os demais 

seres humanos estando bem acima da vontade do legislado. 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembléia 
Nacional Constituinte francesa em 26 de Agosto de 1789 visava assinalar princípios 
que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova constituição francesa. 
Interpretações marxistas dizem que esse propósito foi defendido visando assegurar 
para a burguesia, no contexto de uma sociedade de classes, o direito inalienável de 
propriedade, com base no racionalismo e no liberalismo. (Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_do_Home
m_e_do_Cidad%C3%A3o>. Acesso em: 04 fev. 2009.)  

Loke (1632-1704) ressaltou o direito do ser humano à propriedade como 

condição de sua afirmação humana na terra e defendeu o direito de insurreição do homem 

contra o Estado no momento em que este não garantisse os seus direitos, uma vez que os 

indivíduos transferiam ao Estado seus direitos, mas não os perdia. 

A crítica política e filosófica racionalista e a ascensão econômica da classe 

burguesa levaram a um período de revoluções contra os regimes absolutistas e contra a 

organização hierárquica das sociedades. As revoluções levadas a cabo na busca pela igualdade 

dos indivíduos extinguiram a divisão em estamentos, instituindo o status único da cidadania – 

categoria que Arendt entendo como sendo o “direito a ter direitos” – para todos os indivíduos. 

Em troca dos privilégios que o status conferia, foram positivados os direitos naturais nas 



 

constituições pós-revolucionárias. Os direitos fundamentais então declarados constituem a 

primeira geração de direitos humanos. 

A segunda geração de Direitos Humanos, de direitos econômicos, sociais e 

culturais, foi reivindicada ao longo do século XIX, pelos movimentos proletários socialistas. 

Só foi, contudo, positivada no início do século XX, pelas constituições revolucionárias 

mexicanas e russas, bem como na da República de Weimar. Na medida em que, a partir da 

Europa, o sistema internacional vestfaliano foi-se consolidando, passou-se a identificar o 

Estado com a Nação, dando ensejo à formação de Estados-nações (Lafer, 1988: 135). Por 

meio das expansões imperialistas, generalizou-se o critério nacional e o território e a 

população do planeta acabou dividida em Estados nacionais ou em impérios coloniais 

centrados num Estado nacional. A concomitante expansão do liberalismo fez com que boa 

parte dos novos Estados adotasse constituições que reconheciam direitos fundamentais (Lafer, 

1988: 137 e 138). Nesse sistema, a proteção internacional dos Direitos Humanos se dava pelas 

vias diplomáticas, por meio das quais cada Estado procurava zelar pelos direitos de seus 

cidadãos onde quer que eles se encontrassem. (DHNET, 2009). Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/oquee/oquedh.htm> Acesso em: 10 jan. 2009). 

 O sistema diplomático de proteção aos direitos humanos começou a ruir com a 

crise mundial da primeira metade do século XX. As duas Grandes Guerras geraram um 

gigantesco contingente de refugiados, apátridas e minorias que simplesmente não se 

encaixavam no sistema internacional, na trindade “Estado-Povo-Território” (Lafer, 1988: 

139). Sua simples presença em algum país já era uma violação da lei, o que levou, segundo 

Lafer, ao Estado policial, em prejuízo também dos seus nacionais (1988: 139 e 149). Hannah 

Arendt identifica nesse fenômeno um dos mais importantes ingredientes para o surgimento do 

totalitarismo. A ruptura totalitária se dá justamente quando essas pessoas destituídas de 

cidadania, de direito a ter direitos, tornam-se supérfluas, subvertendo o princípio da dignidade 

de cada ser humano subjacente aos ordenamentos moral e jurídico do Ocidente. 

Essa ruptura e a tragédia dela decorrente acarretaram a substituição do sistema 

de proteção diplomática dos direitos humanos por uma proteção internacional que tutelasse os 

direitos dos indivíduos independentemente de serem nacionais de qualquer Estado (idem: 

154). Essa substituição pode ser interpretada como uma de tentativa superar os paradoxos 

evidenciados pela ruptura. O primeiro deles é de que um princípio jurídico universal – a 

proteção dos direitos humanos – dependia de um elemento contingente – a cidadania. O 

segundo é o de que o ser humano nu, privado de suas qualidades acidentais – a cidadania –, 

“vê-se privado de sua substância, vale dizer: tornado pura substância, perde a sua qualidade 



 

substancial, que é de ser tratado pelos outros como semelhante”. Por isso, após a 2a. Guerra 

Mundial, o Direito Internacional Público reagiu procurando minimizar os efeitos da condição 

de apátrida e refugiado, principalmente, buscando evitar tal situação. Isso foi feito por meio 

da elaboração de instrumentos jurídicos multilaterais que tutelam a apatridia e o status de 

refugiado e prevêem a cidadania como um direito humano, mas também, e mais importante, 

pela formação de um sistema completo de proteção dos direitos humanos que fosse aplicável 

a todos os seres humanos enquanto tais, independentemente de sua condição ou não de 

nacional de algum Estado. (DHNET, 2009). (Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/oquee/oquedh.htm. Acesso em: 10 fev. 2009). 

 

1.3 Programa Nacional de Direitos Humanos 

Em 1993, o Brasil presidiu o comitê de redação e desempenhou papel decisivo 

na elaboração e aprovação do programa da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 

Viena, que recomendou aos Estados nacionais a elaboração de planos nacionais para a 

proteção e promoção dos direitos humanos. 

Em 1996, foi instituído o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH). Não obstante as previsões pessimistas com a sua aplicação, o lançamento do plano 

foi um grande marco para o país, uma vez que foi o primeiro do mundo a elaborar e divulgar 

um plano que refletia a intenção do Estado com o alcance de compromissos que justificariam 

a democracia recém implantada. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). Disponível em: 

<http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/Texto%20integral.20%PNDH%20II.pdf>. Acesso 

em: 03 fev. 2009.  

O segundo PNDH, foi lançado pelo governo federal em 2002, devidamente 

atualizado expandindo as metas previstas no programa anterior e apresentou algumas 

novidades referentes à sua execução, que conforme previsto, seria através de planos anuais, os 

quais definiriam as medidas a serem adotadas, os recursos orçamentários destinados e os 

órgãos responsáveis por sua execução ficando tudo na supervisão do SENASP. 

O Programa é composto de 518 (quinhentas e dezoito) metas. Porém, ainda 

podemos constatar que há um distanciamento entre o que o plano prevê e o que realmente o 

poder público está fazendo. (MJ, 2002). (Disponível em: 

<http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/Texto%20integral.20%PNDH%20II.pdf>. Acesso 

em: 03 fev. 2009).  

 



 

1.4 A Importância do Comitê Internacional da Cruz Vermelha junto às Polícias 

Militares 

Como sabemos antes da Constituição de 1988, as polícias militares brasileiras 

atuavam nos moldes da ditadura, apesar da abertura ter-se iniciado no governo do general 

João Batista Figueiredo. Nesse período, praticamente não se falava em direitos humanos em 

relação à formação dos policiais militares, fato esse que podemos comprovar pela atuação dos 

policiais militares e pelo espanto que o assunto ainda causa nos meios policiais.  Com a 

Constituição de 1988 em vigor, pelo menos na teoria, o poder do Estado seria subordinado 

aos direitos e atributos referentes à dignidade humana, pois esse é um dos atributos de um 

Estado democrático de direito. 

Dessa forma, os policiais deveriam se adequar a essa nova situação, visto que 

já atuavam pautados nos princípios das forças armadas. O desafio estava lançado, pois a nova 

realidade não podia ser adiada. Vários entraves aconteceram para essa adequação fosse 

implementada, mas sabe-se que o maior deles foi justamente o medo do novo, a falta de 

conhecimento sobre o tema, e também a questão da falta de credibilidade nos resultados 

positivos que poderiam ser obtidos com esse novo modelo de atuação, visto que a 

arbitrariedade do uso da força era considerada normal e rotineira na prática policial. 

Um momento de grande importância para a conscientização dos policiais 

militares no que se refere aos direitos humanos foi o desenvolvimento e aplicação do Projeto 

de Difusão das Normas de Direitos Humanos e Princípios Humanitários Aplicáveis à Função 

Policial, idealizado e desenvolvido pela delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV). Esse projeto, inédito no Brasil, foi sem dúvida o carro chefe, que impulsionou as 

mudanças positivas nas ações policiais quanto ao respeito aos direitos humanos.   

As polícias militares brasileiras foram as escolhidas para participar do projeto 

piloto, obtendo sucesso nos resultados, e inclusive repassando o projeto para outras 

instituições. Como por exemplo, a polícia civil e federal.  

Durante cinco (05) anos o projeto foi desenvolvido em parceria com o 

Ministério da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde houve estreita 

colaboração nas ações assumidas por cada entidade. Os resultados positivos do projeto 

fizeram com que o mesmo venha a ser transformado em programa, para que a teoria constante 

da Constituição de 1988 seja realmente transformada em prática nas ações rotineiras das 

polícias, através de cursos de formação e requalificação dos profissionais. 

 Sabe-se, que de maneira geral, os princípios fundamentais de direitos 

humanos, como: direito à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa, bem como as 



 

regras essenciais que regem e limitam os poderes da polícia eram conhecidos e aceitos pelo 

comando das corporações, entretanto havia dificuldades em aplicar a teoria na prática durante 

a ação policial. 

Dessa forma, o principal objetivo do projeto foi o de fornecer aos policiais os 

meios de que necessitavam para que as normas universais dos direitos humanos tanto em 

teoria quanto na prática fossem aceitas e integradas na instrução de todos os níveis das 

corporações, vindo a refletir nas ações policiais. Vários cursos sobre o tema foram realizados 

em todo o Brasil para a formação de instrutores, alcançando-se um bom número de policiais 

instrutores, que foram formando outros instrutores, para que assim fossem disseminadas as 

normas de direitos humanos no meio policial, o que foi de grande valia para a transformação 

no imaginário policial sobre o assunto, o que trouxe mudanças nas ações diárias dos policiais 

junto às comunidades. 

Assim, podemos afirmar que as polícias militares brasileiras têm o privilégio 

de possuírem em seus quadros de pessoal inúmeros especialistas em direitos humanos 

formados pelo projeto do CICV, o que cria um ambiente de conscientização profissional de 

seus integrantes, visto que há a facilidade de disseminar o assunto no meio policial.  

Acredita-se que o aproveitamento de forma adequada desses conhecimentos, 

com certeza será traduzido na mudança de conceitos na formação dos policiais militares. 

Sabe-se, porém, que esse processo se dá muito lentamente, pois é uma 

transformação muito grande, visto que muda toda uma cultura já fixada pelos policiais. Para 

isso, há a necessidade de políticas internas de direitos humanos que tenham reflexos no 

público externo, que é o maior agraciado por essas mudanças. 

 
2 SEGURANÇA PÚBLICA 

Numa sociedade em que se exerce democracia plena, a segurança pública 

garante a proteção dos direitos individuais e assegura o pleno exercício da cidadania. Neste 

sentido, a segurança não se contrapõe à liberdade e é condição para o seu exercício, fazendo 

parte de uma das inúmeras e complexas vias por onde trafega a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

Quanto mais improvável a disfunção da ordem jurídica maior o sentimento de 

segurança entre os cidadãos.  

As forças de segurança buscam aprimorar-se a cada dia e atingir níveis que 

alcancem a expectativa da sociedade como um todo, imbuídos pelo respeito e à defesa dos 

direitos fundamentais do cidadão e, sob esta óptica, compete ao Estado garantir a segurança 



 

de pessoas e bens na totalidade do território brasileiro, a defesa dos interesses nacionais, o 

respeito pelas leis e a manutenção da paz e ordem pública.  

Paralelo às garantias que competem ao Estado, o conceito de segurança pública 

é amplo, não se limitando à política do combate à criminalidade e nem se restringindo à 

atividade policial.  

A segurança pública enquanto atividade desenvolvida pelo Estado é 

responsável por empreender ações de repressão e oferecer estímulos ativos para que os 

cidadãos possam conviver, trabalhar, produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que 

estão expostos.  

As instituições responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir, 

neutralizar ou reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, assegurando a proteção 

coletiva e, por extensão, dos bens e serviços. 

Norteiam esse conceito os princípios da Dignidade Humana, da 

Interdisciplinaridade, da Imparcialidade, da Participação comunitária, da Legalidade, da 

Moralidade, do Profissionalismo, do Pluralismo Organizacional, da Descentralização 

Estrutural e Separação de Poderes, da Flexibilidade Estratégica, do Uso limitado da força, da 

Transparência e da Responsabilidade. (DHNET, 2009). (Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/oquee/oquedh.htm> Acesso em: 17 jan. 2009). 

 

 2.1 Polícia Militar: Conceitos e Estrutura  

Conceituando modernamente sobre a polícia, Bavley (2001, p.20) considera 

que polícia são pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações interpessoais dentro 

deste grupo através da aplicação da força física. Nessa visão dele, os elementos que definem 

esse conceito são a aplicação da força física, âmbito e autorização, enfatizando ainda que a 

polícia se distingue, não pelo uso da força real, mas por possuir a autorização para esse fim. 

Finalmente ele destaca as características que mais se amoldam às polícias, que 

são: públicas, especializadas e profissionais. 

 O que nos chama a atenção na visão do autor, é o destaque que ele dá à 

profissionalização, pois esta envolve recrutamento por mérito, treinamento formal, evolução 

na carreira estruturada, disciplina sistemática e trabalho em tempo integral. 

Com efeito, para a realidade brasileira, essas abordagens são bastante 

avançadas, pois como sabemos, as polícias brasileiras têm um perfil histórico cultural que não 

condiz com o modelo descrito por Bayley. 



 

Segundo Monet (2002, p.16) a maneira como a polícia funciona, as 

modalidades segundo as quais ela garante concretamente a ordem pública e o respeito à lei 

constituem, de resto, indicadores quanto à natureza do regime político e mais ou menos 

democrática, da vida política que predomina numa determinada sociedade. 

No Brasil, a polícia militar teve suas origens no corpo de Quadrilheiros, época 

em que a administração do Brasil, colonizado pelos donatários das capitanias hereditárias, 

estava sob a responsabilidade de ricos senhores portugueses que tinham a posse das 

capitanias. 

Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil que foram criadas as raízes 

das polícias brasileiras: Intendência Geral da Polícia da corte, que deu origem as polícias civis 

e a Guarda Real de Polícia, que era organizada em moldes militares, dando origem assim, às 

polícias militares, ambas no Rio de Janeiro. 

No período Getulista, a Constituição Federal preconiza mecanismos de 

controle pela União, referente a armamento, instrução militar do exército, efetivo, etc. De 

todas as polícias militares brasileiras, o que nos faz perceber o claro desvio da função das 

polícias militares referente à sua área específica de atuação, ou seja, a segurança pública, visto 

que, se tornava cada vez mais militarizada, uma situação que atualmente ainda persiste. 

 Ao final da Era de Vargas, com os avanços liberais das democracias 

modernas, face o término do Estado autoritário e os ideais democráticos vindos da Europa em 

virtude da derrota do nazifacismo surgiram a necessidade de um novo papel ser 

desempenhado pela Polícia Militar, ou seja, mais voltado para a proteção da sociedade e não 

do Estado como foi desde sua criação. A partir de então, ao menos na teoria, a garantia da 

segurança deveria ser para todos, iniciando-se uma nova fase da polícia moderna, a da 

garantia da lei e da ordem pública. 

No período ditatorial novamente as polícias militares são usadas como 

instrumento para fazer barrar qualquer movimento que fosse contra a ideologia repressora dos 

governos militares 

A Constituição de 1988 definiu as atribuições das polícias civis e militar em 

âmbito estadual, ambas com funções específicas nos artigos 4º, 5º e 6º de seu artigo 144. 

 Segundo Lemgruber (2003, p.35) a estruturação das polícias militares segue 

conforme modelo do exercito brasileiro, com a divisão do corpo em dois círculos 

hierárquicos: oficiais e praças, dentro dos quais se dispõem os postos (do oficialato) e 

graduações (das praças). 



 

Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares 

da mesma categoria, cuja finalidade é desenvolver entre os policias o espírito de 

camaradagem e respeito mutuo em ambiente de estima e confiança. 

As bases institucionais das polícias militares são a hierarquia e a disciplina. A 

hierarquia consiste na ordenação da autoridade em diferentes níveis, dentro de uma mesma 

estrutura da corporação, onde a substância é o acatamento de autoridade. 

A disciplina se configura pela rigorosa observância e acatamento total das leis, 

regulamento, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e 

coordenam o seu funcionamento regular e harmônico traduzindo-se pelo seu perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos os seus integrantes. 

Para assegurar o cumprimento desses valores, as polícias militares recorrem ao 

regulamento disciplinar, mecanismo que especifica e classifica as transgressões disciplinares, 

estabelecendo normas relativas à amplitude e aplicação das penalidades, à classificação do 

comportamento e à interposição de recursos, bem como a concessão de recompensas aos 

policiais militares conforme a disposição do estatuto de cada polícia militar brasileira. 

É necessário lembrar que os regulamentos variam de uma corporação para 

outra de diferentes Estados, mas são basicamente parecidos, pois sua origem remonta ao 

exercito. 

As principais características das polícias militares são: disponibilidade 

permanente e dedicação exclusiva de seus integrantes, proibição de exercer ou participar de 

atividades políticas, formação específica, mobilidade geográfica obrigatória, julgamento por 

justiça especializada nos crimes militares, entre outras. 

 

2.2 Polícia e Repressão 

Polícia e repressão são duas palavras que impregnam uma semântica 

consideravelmente pejorativa no Brasil após a Ditadura Militar. 

Repressão era um conceito conexo unicamente com a performance subterrânea 

dos órgãos de segurança pública, conexa com a tortura e o desaparecimento de opositores ao 

regime de governo ditatorial. 

A Polícia não se consistia, na verdade, em um órgão de conservação e de 

garantia da paz e da tranqüilidade públicas. Era, na verdade, órgão de repressão, percebida no 

aspecto pejorativo. 

Desvanecida a Ditadura e acomodado o Estado Democrático de Direito, 

referida impressão ainda permanece subconsciente coletivo. 



 

No que tange à repressão especificamente, é ela uma das diversas formas de 

performance da segurança pública. Os órgãos de polícia, como se disse no intróito deste 

artigo, operam de maneira preventiva e repressiva. Em quaisquer dos casos, aspiram ao estrito 

cumprimento da lei. (BRUTTI , Roger Spode, 2008).   

Reprimir é, deste modo, nada mais nada menos que empregar a força estatal 

para forçar ou obrigar o implemento da lei. Embora a repressão não obre sobre todos, 

indistintamente, mas apenas sobre aqueles que extravasam os lindes traçados pela Lei, ela 

possui condão pedagógico que se aplica a todos, onde os Direitos Humanos devem ser 

respeitados. 

Podemos dizer que não há justiça onde não há respeito aos direitos humanos, 

assim não respeitar esses direitos configura-se como injustiça, pois a pessoa deve ser 

respeitada acima de tudo. 

A sociedade deve preocupar-se com a manutenção e o respeito desses direitos, 

visto que, é uma luta pela igualdade social, pela liberdade e pela vida, caracterizada assim a 

luta pela justiça. 

Assim, por mais que um indivíduo cometa um crime, ou qualquer outro tipo de 

delito, os seus direitos como pessoa devem ser respeitados e cabe a justiça a punição por sua 

conduta delinqüente. 

Vemos constantemente na mídia, notícias de fatos que afrontam totalmente a 

cidadania, tais como; seqüestros relâmpagos, crimes hediondos, violência em geral, num claro 

desrespeito aos direitos humanos, que causa indignação e revolta em qualquer um de nós, 

inclusive nos levando a questionar sobre a validade dos direitos humanos desses infratores, 

que não respeitaram os direitos humanos de suas vítimas.  Inúmeras são as vezes que 

assistimos cenas da população revoltada tentando fazer justiça com as próprias mãos, isto é 

desrespeitando também os direitos humanos dos delinqüentes. 

Sabemos, inclusive, que a sociedade revoltada com toda essa violência apóia 

esse tipo de atitude, e até espera que a polícia militar tenha pelos delinqüentes o mesmo 

desrespeito. Entretanto, o policial militar não pode envolver-se com esse apoio da sociedade, 

visto que a violência não pode e não deve ser combatida com violência. Indignar-se contra 

atos violentos é uma coisa, combater a violência desrespeitando os direitos que o delinqüente 

tem como pessoa é outra. 

A polícia militar existe para cuidar da ordem pública, mas ela não pode ser 

condescendente com integrantes da corporação que não respeitem os direitos humanos de 

todas as pessoas, mesmo que essa pessoa seja um perigoso marginal, visto que, eles serão 



 

punidos com a lei, pois, mesmo sendo um marginal seus direitos como pessoa devem ser 

preservados. 

A função do policial militar é proteger os cidadãos, procurar impedir a 

marginalidade de acordo com a lei. O policial não tem o direito de julgar uma pessoa ou de 

aplicar penas. 

O policial militar deve ter plena consciência de que a pessoa está acima de tipo 

de conduta, mesmo que tenha cometido um crime hediondo, encaminhando o infrator para 

que a justiça tome as providências necessárias, em cada caso. Em nenhum momento, o 

policial militar pode desrespeitar os direitos da pessoa envolvida em tal fato, até porque a 

pessoa conhecedora dos seus direitos pode inclusive, alegar que agiu em legítima defesa. 

Assim, é necessário que mesmo com o poder de repressão que lhe é conferido, 

o policial militar tenha consciência a princípio todas as pessoas são iguais e devem ter seus 

direitos respeitados. Porém, as desigualdades surgem a partir do momento em que o indivíduo 

infringe a lei, agindo de maneira ilegal, e são julgados por essa ilegalidade. 

O policial militar deve se comportar dentro do que é estabelecido pela lei, 

mesmo diante de situações revoltantes, ele deve lembrar que todas as pessoas merecem o 

mesmo tratamento, inclusive os que se encontram apenados. “é assegurado aos presos respeito 

à integridade física e moral” (in XLIX, do art. 5º da C. F.) 

O policial militar tem a obrigação ao prestar serviços para a sociedade de 

conhecer e também de exigir para si mesmo e para os outros o respeito aos direitos e deveres  

constitucionais. 

Dessa forma, os policiais militares devem agir de maneira equilibrada sem se 

deixar levar pela comoção causada por uma atitude violenta de um marginal. 

A sociedade espera que o policial militar seja bem preparado para reprimir a 

violência dentro da legalidade, observando sempre o respeito aos direitos humanos, embora 

muitas vezes em situações de revolta, a própria sociedade desrespeite esses direitos esperando 

que o policial militar faça o mesmo, entretanto o policial militar deve agir sempre dentro da 

lei, pois caso contrário deve ser denunciado e punido da mesma forma que qualquer outra 

pessoa que infrinja a lei.  

Portanto, é imprescindível que o policial militar tenha plena consciência do seu 

papel e da importância que tem o desempenho correto da sua função perante a sociedade, 

reconhecendo as suas limitações para não cometer abuso de autoridade, visto que, os cidadãos 

não podem confiar em policiais militares se eles agirem com violência infringindo a lei e 

desrespeitando os direitos das pessoas. 



 

O policial militar deve ter em mente que ele é um agente na defesa dos Direitos 

Humanos, que lhe foi delegada pela Constituição a missão de garantir a ordem pública, e caso 

ele aja fora da lei estará contribuindo para a alteração dessa ordem, e não cumprindo o 

objetivo de atender ao bem comum. 

Assim, o policial militar não só deve  defender a ordem pública, como também 

zelar pela sociedade respeitando a dignidade de cada um. O policial militar deve usar o poder 

a ele conferido sem discriminar esta ou aquela pessoa tendo a consciência plena que somente 

à justiça cabe punir, usando assim as atribuições a ele conferidas dentro dos parâmetros 

legais. 

Em contrapartida é necessário entender que todos nós estamos sujeitos a essas 

leis, inclusive os policiais militares, e que só assim podemos almejar uma sociedade mais 

justa. Quando um policial militar infringe a lei ele é punido em todas as esferas, ou seja, 

administrativa, civil e penal, mas apesar da punição ser para o policial militar infrator, toda a 

corporação é atingida negativamente e penalizada pela sociedade que tende a generalizar o ato 

de um integrante como se fosse de todos. 

A noção de Poder de Polícia, diga-se de passagem, encontra-se patente em 

nossa legislação, valendo fazer referência ao Código Tributário Nacional que assim dispõe. 

(BRUTTI, Roger Spode, 2009). 

Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a Prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. (CTN - Código Tributário Nacional, art. 78). 

Dessa forma, o policial militar deve respeitar a todos, inclusive aos infratores 

da lei, obedecendo assim ao que está previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º. 

 

2.3 Poder de Polícia 

A extensão do poder de polícia é hoje muito ampla, abarcando desde a proteção 

à moral e aos bons costumes, a preservação da saúde pública, a censura de filmes e 

espetáculos públicos, o controle das publicações, a segurança das construções e dos 

transportes, o mantimento da ordem pública em geral, até à segurança nacional em particular.  

Daí, encontra-se, nos Estados modernos, a polícia de costumes, a polícia 

sanitária, a policia das águas e da atmosfera, a polícia florestal, a polícia rodoviária, a policia 

de trânsito, a polícia das construções, a polícia dos meios de comunicação e divulgação, a 



 

polícia política e social, a polícia da economia popular, e outras que atuam sobre as atividades 

individuais que afetam ou sejam capazes de afetar os superiores interesses da coletividade, a 

que incumbe o Estado velar e proteger. Onde houver interesse acentuado da comunidade ou 

da Nação, deve haver, correlatamente, igual poder de policia para a proteção desse interesse 

público. 

Os exatos limites do poder de polícia administrativa são demarcados pelo 

interesse social em conciliação com os direitos fundamentais dos indivíduos assegurados na 

Constituição da República. Do absolutismo individual evolui-se para o relativismo social. Os 

Estados democráticos como o nosso inspiram-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana. Daí o equilíbrio a ser procurado entre a fruição dos direitos de cada um 

e os interesses da coletividade, em favor do bem comum. Aliás, a idéia de reparação é uma 

das mais velhas idéias morais da humanidade, como já dizia RIPERT, citado por CAIO 

MÁRIO. 

 

2.4 A Relação Entre Direitos Humanos e Segurança Pública 

É através da Segurança Pública que o Estado tem como finalidade manter a 

ordem. Essa ação do Estado visa garantir o direito de liberdade do cidadão, portanto é 

necessária a garantia de que esses direitos não serão violados. 

Dessa forma não podemos aceitar uma estrutura policial aos moldes da  época 

da ditadura militar, onde se via o cidadão como um inimigo do Estado e tinha assim os seus 

direitos violados. 

Vale lembrar, por exemplo, que a Polícia Militar, em nosso país, foi criada por 

meio da união da Força Pública Estadual com a Guarda Civil, na oportunidade do Golpe de 

64. Constituiu-se, assim, em numa milícia auxiliar do Exército, a fim de conter as 

manifestações populares e o movimento de guerrilha estimulado pelos ideais comunistas. 

A realidade imposta pela ditadura militar no Brasil, onde eram públicos e 

notórios atos de abuso para com a dignidade da pessoa humana, deve ser relegada ao passado, 

pois é um modelo vencido e não mais desejado por uma sociedade evoluída. 

Temos consciência que a própria sociedade toma atitudes que influenciam uma 

atuação violenta por parte dos policiais militares. 

Acreditamos, porém, que esse fato aconteça motivado pelo aumento em larga 

escala da criminalidade, o que faz com que a população, talvez até incentivada pela mídia 

cobre do governo e da própria polícia ações policiais mais duras, o que acaba por vitimar 

inocentes, como tem acontecido em várias ocasiões, colocando assim a polícia como uma 



 

organização que não respeita os direitos humanos, sendo que na verdade a polícia militar foi 

criada justamente para que esses direitos sejam respeitados. 

A Constituição de 1988 trouxe inúmeros avanços nesse sentido, porém, não 

podemos até o momento afirmar que a segurança pública esteja agindo conforme as 

disposições que constam na Carta Magna. 

A sociedade cobra o endurecimento das ações policiais, entretanto essa 

cobrança faz com que antigas atitudes de repressão violenta venham à tona, e assim, até 

mesmo quem não é fora da lei, acaba sendo tratado como tal, principalmente as pessoas das 

classes consideradas inferiores, que vêem seus direitos sendo desrespeitados, pois a polícia 

termina por julgá-las sumariamente desrespeitando a CF/88. 

A repressão policial é necessária, mas é preciso que esta aconteça dentro dos 

limites permitidos por lei e não baseada num sistema governamental antigo e autoritário. 

A soberania, então, deixa de ter o seu caráter de “absolutismo” contra a pessoa 

inconstratável, pelo qual se tem a capacidade de definir e decidir acerca do conteúdo e da 

aplicação das normas, impondo-as coercitivamente dentro de um determinado espaço 

geográfico, bem como fazer frente a eventuais injunções externas”. Citado por Roger Spode 

Brutti. 

 

3 CIDADANIA 

Cidadania sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos, 

especialmente os direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direção dos 

negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do 

governo e na sua administração, seja ao votar (direto), seja ao concorrer a cargo público 

(indireto). No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de Direito, pressupõe a 

contrapartida de deveres, uma vez que em uma coletividade os direitos de um indivíduo são 

garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade 

Cidadania, direitos e deveres. 

 

3.1 A Construção da Cidadania 

O termo cidadania em sentido etimológico, se refere à condição dos que 

residem na cidade, e ao mesmo tempo, diz respeito à condição de um indivíduo como membro 

de um estado, como portador de direitos e obrigações. 

 

 



 

Segundo Lafer (2003, p.36), baseado no pensamento de Hannah Arendth:  

A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos 
seres humanos não é um dado. É construído da convivência coletiva, que requer o 
acesso ao espaço público. Este acesso ao espaço público que permite à construção de 
um mundo comum através do processo de asserção aos direitos humanos. (LAFER, 
2003, p.36). 

Este conceito se refere aos direitos do homem, ou seja, abre espaço par que o 

próprio homem construa sua cidadania. E só existe essa transformação, essa cidadania efetiva 

se houver a prática da reivindicação, da apropriação dos espaços para que o cidadão consiga 

fazer valer os seus direitos. Dessa forma, o cidadão não deve apenas receber os direitos, mas 

sim, construí-los com determinação e com a participação de todos. 

A liberdade do cidadão é a primeira condição para a existência da cidadania. 

Liberdade para pensar, para expor seus objetivos, seus ideais e para lutar por um mundo 

melhor e mais justo para todos. 

Nesse sentido, relembrando o pensamento arendtiano, percebe-se que o 

primeiro humano, do qual derivam todos os demais, é o direito de ter direitos, direitos estes, 

que só podem ser exigidos através do acesso à ordem jurídica que apenas a cidadania oferece, 

Na visão de Balestreri (1992, p.37) cidadania, é o que se eleva em dignidade e 

direito por sobre as instituições e estruturas, por sobre o próprio Estado que, sob licença, o 

governa. Cidadania é todo homem e toda mulher, sem discriminação etária, igualado pela 

condição humana, de onde emana todo o poder político, que somente no seu interesse se 

justifica. 

A cidadania, para funcionar dentro de uma democracia, necessita da junção dos 

direitos civis, políticos e sociais. Os direitos humanos acentuam a dinâmica dos direitos da 

cidadania devido ao seu caráter transnacional o que lhes garante o potencial de serem 

ampliados socialmente e reforça o caráter transversal, por assim dizer, dos direitos em relação 

ao direito estatal. 

No quesito segurança pública fartamente explorada negativamente pelos meios 

de comunicação e pela sociedade, já é visível a movimentação dos poderes constituídos 

especificamente a câmara federal, representantes legítimos do povo, para uma transformação 

de atuação das forças policiais. Isto é participação popular, que inicialmente foi quem sentiu 

os primeiros sintomas de um mau serviço prestado. Assim, participar é necessário para 

edificar a cidadania. (SEGURANCACIDADA, 2009). (Disponível em: 

<www.segurançacidada.org.br/inde xphp?gstean_com_ docmant&tas k=d oc _dowload&g 

id=292->. Acesso em: 28 jan. 2009).  



 

Destaca-se que o cenário para essa participação deve estar fundamentado no 

respeito aos direitos humanos, que é a primeira condição para o desenvolvimento da 

cidadania. 

 

3.2 O Contexto Atual das Polícias Brasileiras para efetividade da cidadania 

As polícias brasileiras têm sido expostas na mídia de uma maneira negativa, 

tentando de uma certa maneira mostrar que as instituições responsáveis pelo bom andamento 

da ordem social, não estão cumprindo seu papel a contento. 

Com essa exposição a sociedade brasileira passou a cobrar mais lisura nas 

ações policiais, mais proteção e também mais honestidade, principalmente no que se refere ao 

respeito dos direitos humanos, que em inúmeras ocasiões não são observados pelos policiais, 

cuja missão é a de resguardá-los. 

Os fatos que a mídia divulga quase que diariamente, onde a polícia  pratica 

ações mal sucedidas e a falta de respeito aos direitos do cidadão comum, mostram a 

necessidade de uma ampla reformulação nas estruturas dessas instituições, pois a imagem 

negativa que é passada, dá a impressão que o governo brasileiro não tem controle das polícias, 

e nem política consistente de pública e também dos direitos humanos. 

É um quadro preocupante, mas, as polícias estão tentando encontrar soluções 

para combater o crime e, conciliar profissionalismo com respeito aos direitos dos cidadãos. 

Procurando modificar esse quadro negativo, várias ações, estão sendo 

implantadas em alguns Estados, com o objetivo de dar às polícias, que não as militares, uma 

identidade própria com a finalidade de trabalhar para proteger a sociedade. 

Entretanto, o que se vê, é que mesmo com todas essas ações os resultados ainda 

são incipientes, pois apesar das ações que são colocadas em prática, as polícias civis e 

militares continuam praticando atos cujo ponto mais negativo é justamente o desrespeito aos 

direitos humanos. 

 Segundo Lemgruber (2003, p.233), em resultados estatísticos realizados em 

trabalho sobre as corregedorias policiais, destaca que a maior quantidade de denúncias refere-

se à má qualidade do serviço prestado, abuso de autoridade, violência policial e corrupção, 

variando de Estado a Estado. 

É o desejo de todos, inclusive das próprias polícias militares, que haja uma 

política séria e um esforço conjunto para dar uma nova cara aos trabalhos e mostrar à 

sociedade ações positivas, que resultem de fato na proteção que a sociedade espera. 

Não é uma missão fácil, mas acreditamos não ser impossível. 



 

3.3 A Influência dos Direitos Humanos para os Policiais Militares no exercício da 

cidadania 

Ao Estado cabe o monopólio legítimo da força na sua missão primordial de 

proteger a sociedade dos resultados dos conflitos existentes. Porém, a utilização da força pelo 

Estado está submetida a aspectos legais que não podem ser desprezados inclusive sob a 

justificativa de aplicação da lei, pois, mesmo buscando-se o restabelecimento da ordem, de 

forma alguma, a força estatal pode ser utilizada para arbitrariedades. 

O Estado exerce essa força, principalmente através da polícia que deve manter 

a ordem.  No entanto, é necessário observar que no rol dos direitos que compõem a ordem 

pública estão os direitos humanos como uma rede de proteção aos demais direitos existentes. 

É nesse ponto que se percebe um paradoxo, entre o dever do Estado, principalmente por parte 

das polícias, de proteger os direitos humanos e a faculdade legal existente de utilizar 

instrumentos para coibir excesso de gozo desses direitos. Porém, é necessário destacar que em 

qualquer circunstância, o uso dessa faculdade só poderá ocorrer com fundamentação 

inquestionável nos princípios da legalidade. Assim, não há como dissociar a prática dos 

objetivos legais que a norteiam. 

É lamentável, mas a relação entre direitos humanos e polícia no Brasil já foi, e 

continua sendo considerada uma relação de antagonismo. Isso causado por diversos motivos 

que iam desde a falta de conhecimento sobre o assunto no meio policial e até mesmo por 

outros fatores que permeiam o imaginário da classe, como por exemplo a falta de 

credibilidade na persecução penal, que podemos dizer, não é uma visão apenas de caserna. 

Esse convívio está centrado nas noções de proteção e respeito e pode ser uma relação muito 

positiva. 

Analisando o roteiro histórico da polícia no Brasil, retorna-se aos tempos da 

ditadura em nosso país, época em que as polícias militares tiveram sua função preventiva 

desviada, vergonhosamente para o despotismo das classes dominantes, sendo forjadas como 

braço armado do Estado, que influenciou desde o seu nascimento uma cultura 

predominantemente afastada da sociedade e altamente belicista. 

Esse processo, segundo Balestrini (1992, p.20) induziu as polícias militares e 

civis a uma visão de enfrentamento da criminalidade à semelhança de uma guerra contra os 

inimigos do Estado, que eram aqueles que se posicionavam contra a ditadura. 

A preocupação da Polícia Militar com o respeito absoluto aos direitos humanos 

deve ser dupla: além do dever legal de fazer cumprir as leis, e com isso coibir que pessoas 



 

desrespeitem os direitos de outras, ela tem o dever e o interesse institucional de prevenir, 

evitar e punir todos os atos ilegais de seus integrantes. 

Dessa forma, a corporação não poderá ser condescendente com qualquer ato de 

seus integrantes que viole os direitos da pessoa. 

É notório, que o crime nos dias atuais exige um bom equilíbrio entre direitos 

humanos e reforço legal e material do trabalho policial. A ação da polícia está na base do 

Estado democrático de direito e um dos maiores desafios atuais do Estado no que se refere à 

segurança pública é produzir a paz com a paz. 

Segundo Santana (2003, p. 23) a palavra polícia e cidadania têm sua origem na 

mesma fonte, ou seja, da palavra grega “polis” que significa cidade, da qual provem, o que 

mais tarde, constituiu a cidadania greco-romana. O autor conclui que o nascedouro de polícia 

é o mesmo de cidadania, tendo, portanto, polícia e cidadão o mesmo compromisso 

etimológico. 

Isso nos leva a concluir que o exercício das atividades policiais deve estar 

intimamente relacionadas à garantia da cidadania por parte de todos integrantes da sociedade, 

estado, e ainda invariavelmente à garantia dos direitos humanos e da dignidade da pessoa 

humana, bem como também dos próprios policiais. 

De fato é função da polícia a proteção dos direitos humanos. E isso é feito de 

forma genérica, mantendo a ordem social, de modo que todos os direitos humanos, de todas as 

categorias sejam respeitados. 

Quando há uma quebra na ordem social, a capacidade e habilidade do Estado 

em promover e proteger os direitos humanos é consideravelmente diminuída ou até mesmo 

destruída. È por meio da atividade policial que o Estado atinge suas obrigações legais de 

proteger alguns direitos específicos do cidadão, entre lês, o direito à vida e à segurança. 

De acordo com Balestreri (1992, p. 36) a polícia é o vetor  que tem maior 

potencial no processo de redução das violações dos direitos humanos. Justificando que essa 

condição se dá pela autoridade moral e legal que possui, até com o respaldo para o uso da 

força se for necessário, destacando ainda que a polícia pode atuar no papel de principal 

violadora de direitos civis e políticos, mas pode, igualmente transformar-se na sua maior 

implementadora. Balestreri finaliza afirmando que poucas categorias profissionais se 

comparam, em potencial, à polícia, quando se trata de zelar e promover a cidadania. 

O que se almeja atualmente é que as instituições policiais sejam concebidas 

como organizações a serviço da cidadania, delas esperando que seus procedimentos mais 



 

rotineiros, de métodos de ações, conteúdos e objetivos estejam voltados para a proteção dos 

direitos humanos. 

Segundo Silva (1996, p. 38) numa democracia os destinatários dos serviços da 

polícia serão os cidadãos de bem e não os criminosos, devendo prevalecer nas polícias as 

noções de proteção, apoio, respeito e segurança aos milhões de cidadãos plenos contra 

criminosos soltos. 

Destaca-se assim, a verdadeira obrigação dos governos estaduais, chefes 

maiores das instituições policiais militares, de implementarem políticas sérias e consistentes 

de direitos humanos nas instituições como um meio de contribuir para a consolidação da 

democracia e do tão propagado Estado de direito, previstos na Constituição brasileira e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos -DUDH. 

Não há outra possibilidade de se alcançar a “paz com paz”. Não há como 

separar trabalho policial do respeito aos direitos humanos e à cidadania. 

Em Cerqueira (1998, p. 37) há um importante alerta quando cita que numa 

leitura atenta aos artigos da DUDH, se percebe a importância dos órgãos policiais para a 

promoção e garantia dos direitos humanos ali estatuídos. Cerqueira destaca ainda, os direitos 

previstos naquela declaração que se reportam diretamente ao campo das políticas criminais, 

como por exemplo, os que tratam da liberdade, da vida e da segurança pessoal, da integridade 

física das pessoas, dos maus tratos e da tortura, do não ser preso ou detido arbitrariamente, da 

presunção de inocência, da proteção da lei, entre outros. 

É necessário ressaltar, que todos esses direitos integram a Constituição de 

1988.  Por fim, destaca que fica clara a estreita e necessária ligação da polícia com os direitos 

humanos, lembrando ainda, que não pode a polícia, no seu papel de responsável pelo controle 

da criminalidade e da manutenção da ordem, esquecer os seus compromissos com as regras 

estabelecidas pela HUDH. 

Assim, a missão da polícia nas sociedades atuais consiste em proteger os 

direitos humanos, defender as liberdades fundamentais, manter ordem pública e o bem estar 

geral numa sociedade democrática, através de políticas e práticas que sejam condizentes com 

a Constituição e com a DUDH. 

Na verdade, a polícia não é, sozinha uma solução ou um problema de direitos 

humanos, uma vez que tem problemas internos idênticos aos da comunidade externa. 

A polícia que protege a sociedade é um espelho dessa mesma sociedade, e o 

encaminhamento de soluções para a polícia deve passar necessariamente pelo mesmo 

caminho de solução pelo qual passam os problemas da comunidade de modo que os direitos 



 

humanos não se tornem um manto para proteger aqui ou ali, mas a grande cobertura na qual, 

com o risco de suas vidas, os policiais se esforçam para cumprir seu dever. 

Sabemos que a principal maneira de se mudar o quadro de antagonismo 

existente entre polícia e direitos humanos, que infelizmente ainda existe no imaginário 

policial é o desenvolvimento de políticas voltadas para esse fim. Obviamente que mudar 

comportamento, cultura e ideologia, não é uma tarefa fácil e rápida. Entretanto, com 

determinação e persistência, se pode chegar ao objetivo proposto. Isso deve ser uma questão 

de compromisso com a sociedade, que deve participar dessa política, visto que, será a maior 

beneficiada com os resultados. 

É necessário ressaltar que a ONU recomenda aos Estados membros que 

constem explicitamente nos planejamentos estratégicos e nos planos operacionais, os aspectos 

éticos e legais com fundamentação nos princípios de respeito e obediência à lei, respeito pela 

dignidade inerente à pessoa humana e respeito pelos direitos humanos.  

Tudo isso com o objetivo de afirmar a necessidade do relacionamento estreito 

dos aspectos técnicos, legais e éticos da atividade policial. (SEGURANÇACIDADANIA, 

2009). (Disponível em: <www.segurançacidada.org.br/inde xphp?gstean_com_ docmant&tas 

k=d oc _dowload&g id=292->. Acesso em: 23 jan. 2009).  

 

4  A EFETIVIDADE DA CIDADANIA. 

Sabemos que a Segurança Pública é, atualmente, um dos maiores problemas 

que afetam a qualidade de vida dos brasileiros. A violência, antes limitada aos grandes centros 

urbanos, avança aceleradamente até nas mais distantes localidades do interior do Brasil, 

congregando dia-a-dia novas legiões de jovens lançados à criminalidade por falta de 

perspectivas e pela recessão econômica.  

Aliada a essa sensação de impotência frente o aumento da criminalidade 

somado ao recrudescimento da violência tem gerado níveis intoleráveis de insegurança entre a 

população, exigindo dos órgãos competentes melhores resultados, realça-se o papel dos 

Direitos Humanos no contexto atual de Segurança Pública, frente à necessidade de combate à 

criminalidade crescente e ao respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, erigido a 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.  

Neste cenário, ressalta-se a situação da Polícia que sempre atuou com 

excessiva distância da sociedade, pouco se preocupou em adotar uma postura mais moderna e 

democrática, com atuação integrada e respaldada por investigações técnico-científicas, sem 

perder de vista o respeito aos direitos humanos e a efetivação da cidadania.  



 

Estabelecer um novo paradigma para uma instituição com práticas e valores tão 

assimétricos não é tarefa fácil, tampouco exclusiva da polícia, mas sim de toda a sociedade, 

em especial do meio acadêmico, responsável pela produção de conhecimento, através de 

estudos, pesquisas e diagnósticos das ações em segurança pública. 

É importante observar que uma maior aproximação entre instituições policiais 

e universidades já tem possibilitado uma valiosa troca de experiências entre os pesquisadores 

e os atores da segurança pública, resultando em avanços significativos no tocante à práxis 

policial. 

Dentre tais resultados, um merece ser destacado: a possibilidade de o policial 

ter uma formação que não seja secretária, particular e, muitas vezes, retrógrada. Mas sim, que 

tenha uma formação que o aproxime da sociedade, que contemple sua diversidade e 

complexidade. Realçando entre os operadores do sistema criminal a necessidade de colocar o 

“saber” à frente da “força” em todos os níveis da administração pública, mais notadamente na 

segurança pública. 

A necessidade de treinamento aos profissionais da área de segurança pública, 

os quais trabalham diretamente com presos de justiça, em razão das constantes anormalidades, 

onde se faz necessário a utilização do emprego dos direitos humanos, foi o principal fator que 

deu origem a essa obra.  

Objetivos: Uma proposta de treinamento e requalificação pautados no curso de 

direito humanos, adequado para uma fração de profissionais que lidam diretamente com o 

preso, seja na delegacia civil quanto no presídio, os quais poderão operar em qualquer 

situação, independente do grau de complexidade, evitando assim a violação dos direitos 

humanos.  

Métodos: A metodologia empregada envolveu a pesquisa bibliográfica e 

questionários aos profissionais da segurança pública que trabalham diretamente com presos de 

justiça e os próprios presos. Inspira no mais absoluto respeito à vida, à integridade física e à 

dignidade da pessoa humana dos presos e no reconhecimento dos profissionais que atuam nas 

delegacias e no presídio, visa proporcionar a Segurança Pública voltada para os direitos 

humanos, necessários para, estar compromissada em servir com excelência. Resultados: De 

acordo com as informações coletadas, pode-se perceber que a maioria dos presos não tem seus 

direitos respeitados condignamente.  

De acordo com a pesquisa, apenas 30%, estão razoavelmente satisfeitos com 

sua situação prisional. Revela a pesquisa também que em 70% dos presos, embora não saibam 

seus direitos relacionados com os direitos humanos, sabem que estão sendo vilipendiados em 



 

todos os setores, ainda pode-se observar, através dos dados obtidos que 63% dos profissionais 

que trabalham na segmentação da segurança dos presos, ainda não têm uma doutrina 

relacionada ao gerenciamento de lidarem com os presos voltados a doutrina dos direitos 

humanos, porém, dos pesquisados, todos são favoráveis à criação de curso de 

aperfeiçoamento relacionado a esta questão. 

 

5 PLANO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Em junho de 2003 foi elaborado o Plano Estadual de Segurança Pública do 

Governo do Estado de Rondônia, que se constituiu de diagnósticos, objetivos, metas e 

programas com vistas a reduzir, a níveis toleráveis, a violência e a criminalidade no Estado. 

Em linhas gerais, o Plano identificou as causas da violência e da criminalidade 

no Estado, para poder combatê-las na origem bem como propôs programas para minimizar ao 

máximo os seus efeitos. 

O Plano apresentava o Programa de Reforma das Instituições de Segurança 

Pública e Programa de Redução da Violência e respectivas ações objetivando a modernização 

da estrutura policial e redução dos índices de violência e criminalidade em Rondônia. 

O Plano de forma explícita traz como proposta a implantação da Polícia 

Comunitária, e destacamos os seguintes itens do estudo feito e que se relacionam com o 

Policiamento Comunitário: 

 

5.1 Fatores Críticos de Sucesso 

• A necessidade de melhorar as condições sociais da população. 

• A necessidade de recursos humanos qualificados, motivados e controlados;  

• A necessidade de se dispor de recursos materiais e tecnológicos, suficientes e 

adequados para o cumprimento das atribuições constitucionais; 

• A necessidade de aumentar, qualificar, motivar e controlar os efetivos dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública em Rondônia; 

• A necessidade de reestruturar e modernizar a Secretaria de Estado da 

Segurança, Defesa e Cidadania e órgãos subordinados; 

• A necessidade de melhorar a gestão da segurança pública em Rondônia. 

 

 



 

5.2 Princípios Gerais 

I - Direitos humanos e eficiência policial são compatíveis entre si e mutuamente 

necessários. 

II - Ação social preventiva e ação policial são complementares e devem 

combinar-se na política de segurança. 

III - Polícias são instituições destinadas a servir os cidadãos, protegendo direitos e 

liberdades, inibindo e reprimindo, portanto, suas violações. 

IV - Às Polícias compete fazer cumprir as leis, cumprindo-as. 

V - Policiais são seres humanos, trabalhadores e cidadãos, titulares, portanto, dos 

direitos humanos e das prerrogativas constitucionais correspondentes às suas funções. 

O Plano ressalta que “É de capital importância, também, a implantação de uma filosofia de 

polícia comunitária nos órgãos de segurança pública, objetivando:”. 

1º. Estimular a organização e mobilização dos diversos segmentos da comunidade no 

interesse da segurança pública; 

2º. Promover ampla integração e incentivar a participação da sociedade nas questões de 

segurança pública; 

3º. Promover a difusão da filosofia de Polícia Comunitária e nas instituições policiais e 

junto à sociedade rondoniense; 

4º. Capacitar multiplicadores para atuarem no treinamento de membros da comunidade; 

5º. Preparar policiais para atuarem dentro da filosofia de Polícia Comunitária; 

6º. Promover seminários sobre Polícia Comunitária com a participação de representantes 

da sociedade; 

7º. Promover programas preventivos na área de segurança pública, em especial no caso 

das drogas nas escolas e comunidades; 

8º. Incentivar à implantação, estruturação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários 

de Segurança do Estado e dos municípios;  

9º. Estimular a participação dos Conselhos Comunitários de Segurança nas questões sobre 

segurança pública, realizando reuniões periódicas dos representantes locais das polícias com 

lideranças da comunidade para discutir problemas e colaborar na elaboração de estratégias de 

combate à criminalidade, restaurando a credibilidade dos órgãos policiais junto à população. 



 

10º. Na defesa dos direitos da cidadania e da dignidade da pessoa humana como missões 

prioritárias da polícia.  

 

5.3 As Dificuldades de Implantação  

A filosofia de policiamento comunitário na Polícia Militar de Rondônia. 

Podemos observar que o Plano Estadual de Segurança contempla o plano específico de 

implantação da polícia comunitária, no entanto, observou-se que há dificuldades na integração 

entre a polícia militar, polícia civil e entre as polícias e outras agência públicas responsáveis 

pela garantia da segurança pública, da justiça, do bem estar social e da qualidade de vida dos 

cidadãos.     

A Interpretação errônea da doutrina de policia comunitária – é interpretado 

como modalidade e não como filosofia de trabalho, e o pensamento de que o trabalho de 

polícia comunitária enfraquece as atividades de policiamento, bem como o próprio cidadão 

interpreta que a polícia comunitária privilegia o policiamento em algumas áreas ou para 

algumas comunidades em detrimento de outras. 

 A polícia comunitária é visualizada como uma instalação física (base 

comunitária de segurança), e esta ainda não consegue identificar sua relação com a polícia, 

pois exige apenas policiamento e não adota posturas preventivas e de reeducação, exigindo 

providências de outros órgãos públicos, orientando a comunidade. 

 A reeducação dos profissionais de segurança pública passa pelo estudo de 

novos processos e de novas formas de relação com a comunidade, sendo necessário entender 

que a polícia é mais do que força, é um serviço público. 

 Entretanto, na visão do grupo, as dificuldades na implantação do policiamento 

comunitário derivam de fatores internos que envolvem os órgãos policiais, bem como dos 

externos, que envolvem os poderes públicos e a comunidade. Diante do que se pôde verificar, 

concluímos pela necessidade de investimentos pelos poderes públicos, a fim de possibilitar a 

estruturação e reaparelhamento dos órgãos policiais, da formação e capacitação continuada 

dos profissionais de segurança pública, de ações voltadas para a integração desses 

profissionais com a comunidade, bem como essencialmente que as atividades voltadas para o 

policiamento comunitário constitua uma estratégia organizacional.  

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o início dos tempos o homem tem lutado contra as arbitrariedades do 

Estado, que tem como representante um chefe político, escolhido, no caso dos Estados 

Democráticos, pelo próprio homem para governá-los, mas que muitas vezes é o maior 

violador dos direitos humanos. 

Surgirem os primeiros ordenamentos jurídicos, os governantes exerciam o 

poder de acordo com a sua vontade, sendo o respeito a dignidade do ser humano, qualidades 

pessoais que garantiam aos súditos, naquele determinado momento, o direito. Foi necessário 

que muito sangue fosse derramado para que a humanidade conseguisse converter em leis os 

fundamentos dos direitos humanos deixando para trás a época da truculência com a qual se 

defendiam desde o tempo das cavernas. A instituição de normas foi a última tentativa do 

homem para colocar limites às loucuras dos governantes no sentido de evitar a banalização da 

violência e da barbárie, que mesmo assim continua sendo praticada em todo o mundo. 

Há ainda uma grande falha de percepção dos policias sobre os Direitos 

Humanos. A falta de entendimento sobre o seu verdadeiro papel como agente do Estado e o 

desequilíbrio de força e poder existente entre o mesmo e os cidadãos. Querendo ou não, a 

polícia é uma instituição do Estado que tem sob sua responsabilidade a manutenção da ordem 

e da paz social.  As arbitrariedades cometidas por seus agentes são atribuídas a ele e as 

cobranças de tais abusos também. Não é intenção responsabilizar o indivíduo, mas sim, o 

representante do Estado que, como autoridade agiu de forma arbitrária e violenta. Não se pode 

sustentar a ideologia de que os Direitos Humanos protege delinqüentes, mas sim, os cidadãos, 

sem qualquer tipo de discriminação, contra o despotismo do Estado. Os delitos praticados 

pelos delinqüentes serão tratados de acordo com o direito penal e para tanto o sistema de 

justiça criminal deve atuar. Entretanto, os atos arbitrários praticados pelo Estado nem sempre, 

são responsabilizados exemplarmente. Dessa forma, os Direitos Humanos são evocados de 

forma intransigente, tanto na esfera nacional, como internacional. 

É necessário lembrar, que uma rede de poder paralelo afeta irremediavelmente 

as relações entre os indivíduos e as instituições públicas e privadas, colaborando no sentido de 

retirar dos cidadãos as garantias e liberdades preconizadas pelas normas dos Direitos 

Humanos.  

Entende-se que o policial deve ter consciência, que ele incorpora o poder e a 

responsabilidade que o Estado lhe dá e que para tal é responsabilizado. 

 Dessa forma, conclui-se que os direitos humanos vêm se firmando a partir dos 

últimos anos, não só sob o aspecto de forma, mais principalmente sob o aspecto de conteúdo, 



 

esse conceito de conteúdo ainda não é culturalmente “bem aceito” por alguns profissionais de 

segurança pública que atuam na segurança dos presos, onde fora identificada uma baixa 

adesão aos princípios democráticos por parte de alguns profissionais, havendo há necessidade 

de aplicar a lei, respeitando-se os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e 

ética aos presos. A partir do momento em que o policial tiver reais conhecimentos da luta 

política dos Direitos Humanos, ele então identificará claramente o seu papel nesse cenário. 
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