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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta como propósito investigar a maneira pela qual os jornais 

“O Estado de S.Paulo” e “Folha de S.Paulo” fizeram a cobertura do Programa Nacional de 

Direitos Humanos 3 no período de 21 de dezembro de 2009 a 21 de março de 2010. O  

PNDH-3 reflete a compreensão que os Direitos Humanos abarcam desde o advento da 

Declaração Universal.  

Na tentativa de possibilitar uma melhor compreensão desse assunto, buscou-se 

discorrer acerca da concepção temática dos Direitos Humanos e tentar avançar e contemplar 

alguns dos seus mais significativos avanços contemporâneos.  

Dessa forma, o presente trabalho foi estruturado em quatro distintos capítulos.  

O primeiro tentou abarcar a concepção de Direitos Humanos. Inicialmente, 

apresentou-se a história dos Direitos Humanos desde os seus primórdios, e a sua evolução ao 

longo da história da humanidade.  

Buscou-se trilhar por esse caminho por acreditar não ser possível compreender os 

Direitos Humanos sem associá-los à história da humanidade. Eles emanam das desavenças 

contra o abuso, bem como da oposição ao excesso de poder e do confronto contra a opressão, 

a ditadura, o despotismo, o absolutismo, a autocracia, utilizados para mutilar quaisquer 

possibilidades de expressão, de manifestação e de ação latentes e inerentes aos Direitos 

Humanos. 

Ainda no primeiro capítulo, discorreu-se acerca dos direitos naturais e direitos 

positivos. Buscou-se contemplar diferentes conceitos acerca dos Direitos Humanos, sejam 

eles pautados na corrente jusnaturalista ou na positivista.  

A última parte contemplada no primeiro capítulo diz respeito às relevantes 

contribuições dos Códigos Precursores da Modernidade, presentes em todas as Declarações de 

Direitos Humanos Universais desde 1948. Referem-se, sobretudo, à concepção 

contemporânea de Direitos Humanos, introduzida com a Declaração Universal de 1948.  

O segundo capítulo diz respeito aos Direitos Humanos no Brasil contemporâneo. Em 

um primeiro momento, ateve-se especificamente ao contexto da transição do regime militar à 

democratização, porém, tentou-se proporcionar previamente uma sucinta retrospectiva dos 

primórdios dos Direitos Humanos no Brasil.  

Em um momento seguinte, outro ponto contemplado no segundo capítulo foi acerca 

das Conferências de Direitos Humanos no Brasil, desde a 1ª, realizada em 04/1996, até a 11ª, 
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em 12/2008, que apresentou como foco principal revisar e atualizar o Programa Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH na sua 3ª edição. 

Outro ponto contemplado no segundo capítulo diz respeito aos três PNDHs, oriundos 

do advento da Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena (1993). Foi 

discriminado, bem como pormenorizado, cada um dos três PNDHs, salientando as suas 

características e peculiaridades e contextualizando-os em cada momento em que foram 

introduzidos.  

Pode-se afirmar que o PNDH-3 tratou-se da revisão, do aperfeiçoamento e da 

ampliação do elenco de Direitos Humanos a serem protegidos e promovidos em relação às 

suas edições anteriores. 

Elaborou-se também, de forma um tanto quanto pormenorizada, um quadro 

comparativo entre as três versões do PNDH, e pôde-se identificar que apresentam linhas de 

continuidade e características comuns. 

O terceiro capítulo focou o enfrentamento do PNDH-3. Primeiramente, ateve-se aos 

pontos polêmicos. Vale sinalizar que, mesmo o Programa sendo de caráter propositivo, 

atrelado às deliberações do Congresso Nacional, e considerando que várias de suas polêmicas 

já haviam sido em alguma medida ventiladas nas edições anteriores, vários atores sociais o 

desqualificaram como sendo peça autoritária que vai de encontro ao Estado de Direito bem 

como a um Estado Democrático.  

Vale ainda frisar que os contínuos ataques realizados foram mais numa propensão 

ideológica do que propriamente o fomento de um consistente e aprofundado debate político. 

Não há também como dissociar o fato de que os incisivos ataques aconteceram em ano 

eleitoral, em plena disputa política para nada mais nada menos do que a eleição da presidência 

da república no Brasil.  

Foram levantados seis pontos que foram os mais polemizados na 3ª versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos. Foram eles: Comissão da Verdade; instalação de 

um órgão “controlador” dos meios de comunicação; descriminalização do aborto; reforma 

agrária; profissionalização da prostituição; abolição da exposição pública de símbolos 

religiosos; e reconhecimento da união entre homossexuais. 

Esses pontos foram oriundos das mesmas forças que haviam intercedido 

favoravelmente e apoiado o golpe militar de 1964 e que foram na contramão dos Direitos 

Humanos, ou seja: os meios de comunicação, a ala mais conservadora da Igreja Católica e os 

militares.  
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Em um segundo momento, o terceiro capítulo suscita algumas reflexões acerca de 

liberdade de imprensa e liberdade de expressão. É uma temática polêmica e presente em todas 

as Declarações de Direitos Humanos Universais desde 1948.  

O terceiro momento do capítulo em questão tentou trazer à pauta a complexa 

discussão acerca do Estado laico e da liberdade religiosa. Mais do que possíveis respostas, 

levantaram-se questionamentos, dúvidas, reflexões e ponderações diante dessa celeuma. O 

referido subtópico expõe uma série de questões – pertinentes de um lado ao Estado laico, 

porém, conflitantes com a permanência de diversas ações que vão de encontro a essa 

laicidade.  

Outro ponto um tanto quanto conflitante e que envolve igualmente a discussão acima 

ventilada está relacionado com a polêmica da união civil homoafetiva. Trata-se de uma 

polêmica de extrema importância por abarcar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Diz 

respeito à vida de cada pessoa, não é um debate isolado, mas que acaba refletindo diretamente 

outras temáticas, igualmente importantes e que afetam toda a nossa nação, como as temáticas 

do aborto, da união civil homossexual, entre outras que estão diretamente atreladas com a 

temática religiosa. 

O quarto ponto levantado no terceiro capítulo é acerca da segurança pública e 

repressão política. Trata-se de um dos maiores enfrentamentos ao Estado de Direito 

Brasileiro. O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi favorável em abolir a Polícia Militar 

como recurso para enfrentar a violência do Estado brasileiro. As Conferências Nacionais de 

Direitos Humanos (2008) bem como a de Segurança Pública (2009) também aconselharam a 

desmilitarização das polícias. 

Outro assunto mencionado diz respeito à resistência atual do aparato militar quanto à 

investigação dos crimes cometidos na ditadura. Cada vez mais, instrumentos internacionais 

têm pressionado o Brasil para que o País possa de uma vez por todas investigar e punir os 

crimes de um dos períodos mais tenebrosos da história brasileira.  

A Organização das Nações Unidas, juntamente à Anistia Internacional e ao Tribunal 

Penal Internacional, têm pressionado o Brasil para que os militares que cometeram os mais 

bárbaros atos1 no período férreo da ditadura sejam devidamente punidos. No entanto, a 

resistência do setor militar perdura e persiste em pleno século XXI. 

O quarto e último capítulo diz respeito à análise da mídia. Em um primeiro momento, 

destacou-se a metodologia que foi empregada para a análise de conteúdo, tendo sido utilizada 

                                                             
1 Sequestros, tortura mortes. 
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a de Laurence Bardin. Utilizaram-se as três fases indicadas por Bardin (1994) por serem 

sinalizadas como elementares nas pesquisas que envolvem a análise de conteúdo.  

A primeira fase correspondeu à pré-análise. A segunda fase referiu-se à descrição 

analítica. Quanto à última etapa, referiu-se propriamente à fase analítica em que houve um 

maior tratamento dos resultados obtidos por meio da interpretação e inferência referencial.  

A metodologia adotada neste estudo alicerçou-se predominantemente na pesquisa 

qualitativa – apesar de terem sido utilizados também esforços de cunho quantitativo como 

complementares na tentativa de proporcionar leitura e interpretação singulares em todas as 

fases.  

Utilizou-se a técnica de pesquisa de análise documental a partir das matérias 

jornalísticas publicadas. Optou-se por adotar uma mostra probabilística que foi 

antecipadamente escolhida segundo as conveniências bem como os interesses da presente 

pesquisa.  

Quanto aos meios, houve o emprego da pesquisa bibliográfica e documental. Quanto 

às fontes de dados, foram pautadas fundamentalmente nas secundárias, por serem calcadas em 

jornais. A técnica de coleta de dados utilizada foi basicamente por meio da observação do 

material a ser pesquisado.  

Em um segundo momento, o quarto capítulo voltou-se à análise dos jornais, mais 

especificamente os jornais “O Estado de S.Paulo” (OESP) e a “Folha de S.Paulo”, para saber 

como ambos perceberam, trataram, identificaram e cobriram o PNDH-3.  

O período analisado foi a partir da divulgação do Programa pelo então ministro da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi, até três meses depois de 

sua divulgação, especificamente do período de 21 de dezembro de 2009 a 21 de março  

de 2010. 

Utilizou-se em ambos os jornais duas palavras-chave como mecanismo de busca:  

1) “PNDH” e 2) “Vannuchi”. Para que houvesse o recorte do material, fez-se necessária a 

leitura dele, bem como a demarcação dos "núcleos de sentido", ou seja, das unidades de 

significação.  

Foi considerada a totalidade dos textos das matérias pesquisadas no período acima 

discriminado, percorrendo pela classificação e quantificação, segundo a frequência de 

presença ou ausência das unidades de sentido e de significação constitutivas da mensagem.  

Na etapa do recorte dos conteúdos, foram realizados quatro cruzamentos, 

especificadamente: a) com a palavra-chave “PNDH” no jornal “Folha de S.Paulo”; b) com a 
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palavra-chave “Vannuchi” no mesmo jornal; c) com a primeira palavra-chave no jornal “O 

Estado de S.Paulo”; e d) com a segunda palavra-chave no mesmo jornal. 

Foram realizadas, especificamente, 11 classificações que foram devidamente 

categorizadas. A primeira referiu-se à quantidade total das palavras-chave encontrada nos dois 

jornais. A segunda especifica a quantidade das palavras-chave “PNDH-3” que foi encontrada 

tanto no jornal “Folha de S.Paulo” como também no “Estado de S.Paulo”.  

A terceira categoria indicou a quantidade de matérias em que ambas as palavras-chave 

aparecem juntas e individualmente. A quarta especificou a evolução mensal da ocorrência de 

ambas as palavras-chave nos respectivos jornais. A quinta categoria identificou a evolução 

diária da ocorrência de ambas as palavras-chave. A sexta mostrou a incidência das palavras- 

-chave nos cadernos de ambos os jornais.  

A sétima especificou em quais partes do Primeiro Caderno ambas as palavras-chave 

foram identificadas. A oitava categoria identificou a temática principal em que cada uma das 

palavras-chave aparecem nas reportagens. A nona identificou os quadrantes em que ambas as 

palavras-chave foram encontradas.  

A décima identificou a modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens 

contendo as palavras-chave em ambos os jornais. E, por fim, a última, décima primeira, 

proporcionou um detalhamento da modalidade de informações publicadas ao lado das 

reportagens contendo as palavras-chave em ambos os jornais. 

O terceiro subtópico que foi tratado no último capítulo voltou-se à interpretação de 

dados. Por meio dos dados coletados, foi possível identificar as sinalizações e os argumentos 

que ambos os jornais utilizaram, para, dessa forma, confrontar a maneira como eles fizeram 

referências a respeito do PNDH-3, bem como apresentaram os aspectos controversos.  

Buscou-se abranger a cobertura de ambos os jornais com predominância das matérias 

informativas, reportagens e cartas dos leitores em razão da riqueza de detalhes. Foram 

analisadas todas as tabelas e os gráficos compilados especificamente para esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 
1.1 História dos Direitos Humanos 

 

Apesar de atualmente podermos usufruir das benesses que os avanços de ordem 

tecnológica, política, cultural, científica, jurídica, educacional e social possibilitaram para a 

humanidade, é fato que esta, desde a sua origem, percorreu caminhos muitas vezes bastante 

irregulares, íngremes e sombrios, com uma incontável quantidade de transformações a serem 

alcançadas, mas muitas vezes em um compasso mais vagaroso e paulatino. 

O avanço da história dos direitos que são inerentes à pessoa humana também é 

vagaroso e paulatino. Não são identificados ou concebidos todos de uma vez, mas de acordo 

com o próprio aprendizado da vida humana em sociedade. Por isso, é de suma relevância, 

para compreender a sua importância atual, entender como eles foram considerados e 

percebidos em épocas passadas para que se possa diminuir os erros e aprimorar os acertos. 

Trata-se de um processo que envolveu e continua envolvendo muita tensão, disputa, 

confrontos, vitórias, perdas, avanços e retrocessos. 

A apreciação histórica para a concretização dos direitos compreendidos como 

primordiais à pessoa humana é indispensável para que se possa entender como esses 

processos aconteceram e como se chegou ao momento presente. Não é possível compreender 

os Direitos Humanos sem associá-los à história da humanidade, uma vez que eles não 

aparecem como se fossem uma profecia ou uma invenção inesperada de uma sociedade, de 

um grupo ou de pessoas, mas, sim, trata-se de uma construção ao longo de muitos anos, 

séculos e mais séculos. Eles são resultado não somente de pesquisa científica, acadêmica e de 

respaldos teóricos, mas, sobretudo, do combate contra o poder. E, sob esse pensar, Norberto 

Bobbio esclarece que  
 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas (...) Nascem quando devem ou podem nascer 
(BOBBIO, 1992, p. 5). 
 

Os direitos da pessoa humana despontam das lutas contra o poder, dos combates 

contra a tirania, dos duelos contra o excesso e o abuso de poder. E esse processo é gradual, 

não ocorre todo de uma única vez, mas no momento em que as circunstâncias são oportunas, 

quando se passa a perceber a importância de garantir a cada pessoa, bem como à sociedade, 

uma existência digna. 
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Conforme apontou Frei Betto, conhecer a história social dos Direitos Humanos é 

fundamental “para quem busca conhecer os caminhos e os descaminhos do esforço do ser 

humano pela conquista de sua dignidade e liberdade” (TRINDADE, 2002, p. 11). Assim 

sendo, entende-se necessário um estudo histórico a respeito dos direitos essenciais à pessoa 

humana para entender como, quando e em que contexto eles surgiram para a humanidade.  

E, nesse diapasão, Herkenhoff (c1994) cita alguns exemplos em que é possível 

localizar o reconhecimento dos Direitos Humanos desde a Antiguidade. 
 

O Código de Hamurábi2, no século XVIII antes de Cristo, na Babilônia; os 
pensamentos do imperador do Egito, Amenófis IV, no século XIV a.C.; na filosofia 
de Mêncio (China, século IV a.C.)3; as idéias de Platão, na Grécia, no século IV 
a.C.; o Direito Romano, e várias outras civilizações e culturas ancestrais 
(HERKENHOFF, c1994, n. p.). 
 

Nemetz também destaca que os direitos dos seres humanos já existiam na antiguidade, 

como nas religiões e no pensamento dos filósofos, e evoluíram com a humanidade (NEMETZ, 

2004, p. 2). A autora destaca que 
 

A própria história da cidadania, que é a luta dos seres humanos para afirmação de 
sua dignidade e de valores éticos fundamentais, reflete a história dos direitos 
humanos, desde o Código de Hamurabi (Babilônia, século XVIII a.C.). Na 
antiguidade, não se conhecia o fenômeno da limitação do poder do Estado. As leis 
que organizavam os Estados não atribuíam ao indivíduo direitos que pudessem ser 
exigidos em face do poder estatal (NEMETZ, 2004, p. 2). 
 

Herkenhoff (c1994) expõe que, apesar de existir uma preocupação com esses direitos, 

não havia uma "garantia legal", de modo que eram um tanto quanto precários em sua estrutura 

política, uma vez que o respeito a eles estava na direta dependência da conduta dos 

governantes. A despeito desses aspectos, essa contribuição apresenta a sua relevância na 

criação da concepção dos Direitos Humanos. 

É fato que há muitos pareceres distintos de diversos doutrinadores, pesquisadores e 

estudiosos no que concerne à origem dos Direitos Humanos. Para Genevois, 
                                                             
2 “Khammu-rabi foi fundador do 1º Império Babilônico. O nome de Hamurabi permanece indissociavelmente 
ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto: o Código de Hamurabi. O legislador 
babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. 
Seu código estabelecia regras de vida e de propriedade, apresentando leis específicas, sobre situações concretas e 
pontuais. O texto tem 281 preceitos. O código apresenta a jurisprudência de seu tempo, um agrupamento de 
disposições casuísticas, de ordem civil, penal e administrativa. Mesmo havendo sido formulado há cerca de 4000 
anos, o Código de Hamurabi apresenta algumas tentativas primeiras de garantias dos direitos humanos” (Código 
de Hamurabi – cerca de 1780 A.C. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo – 
USP. Disponível em: < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/codigo-de-
hamurabi.html>, acessado em 21 mar 2012 às 21h18). 
3 “A preocupação com o "bem público" ou "bem-comum" é perceptível na filosofia de Mêncio ou Mong-Tseu 
(Século IV a C)” (D’ANGELIS, Wagner Rocha. Organização Popular e Prática da Justiça. Curitiba: Centro 
Heleno Fragoso, 1992. Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/refontes.htm>, acessado em 21 
mar 2012 às 22h17).       
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Há divergência quanto ao surgimento dos direitos humanos na história, mas muitos 
autores situam-no na Grécia, quando eles foram aludidos em um texto de Sófocles, 
no qual Antígona, em resposta ao rei que a interpela em nome de quem havia 
sepultado contra suas ordens, o irmão que fora executado, proclama: “Agi em nome 
de uma lei que é muito mais antiga do que o rei, uma lei que se perde na origem dos 
tempos, que ninguém sabe quando foi promulgada” (GENEVOIS, 2006, p. 69). 

 

Genevois também destaca as diversas contribuições que ao longo da história da 

humanidade puderam colaborar na concepção dos Direitos Humanos, como acontecimentos 

desde o VII a.C. percorrendo a Grécia (século V a.C.), e faz alusão aos estoicos, como se pode 

melhor acompanhar a seguir. 

Entre os séculos VII a.C. e XVIII da nossa era, a humanidade faz progressos no 
controle dos governantes, que exercem e distribuem a justiça. Na Grécia do século V 
a.C., os cidadãos já controlam as ações do Estado (pólis); o limite do poder é dado 
pelo direito que exercem os cidadãos ao participar dos assuntos públicos. Os gregos 
desenvolvem o conceito da liberdade como expressão máxima da dignidade humana, 
baseada na idéia da igualdade. Os estóicos defendem a existência de princípios 
morais, universais, eternos e imutáveis que conferem direitos inerentes ao homem 
(GENEVOIS, 2006, p. 70). 

 

No que tange à Idade Média (séculos V a XV d.C.), “houve textos legislativos – a 

começar pelo direito germânico – dispondo regras de vida social ou contemplando situações 

específicas, e mesmo algumas produções literárias, onde esteve implícita (ou a proposta) a 

existência dos direitos fundamentais” (D’ANGELIS, 1992, n.p.).  

Genevois mostra as contribuições fornecidas pela Idade Média, quando ocorre 

paulatinamente a passagem das invasões bárbaras, da formação dos proprietários de terras, da 

aristocracia real à burguesia. 

 
Na idade Média, a partir das famílias daqueles que lutaram contra as invasões dos 
bárbaros (e com isso haviam se tornado proprietários de terras), nasce uma 
aristocracia associada ao poder real que buscava fundamento no direito natural para 
os seus privilégios. Aquele período tem uma importância significativa: é um 
momento de revisão de valores, de confronto entre objetivos temporais e 
permanentes, que vão cristalizar-se ao final do período, quando já surge uma nova 
realidade histórica: a burguesia (GENEVOIS, 2006, p. 70 e 71). 

 

Na sequência histórica, Genevois destaca nesse processo no final da Idade Média a 

participação de São Tomás de Aquino, que “discute diretamente a questão dos Direitos 

Humanos, retomando Aristóteles e dando à filosofia deste uma face cristã. A fundamentação 
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de São Tomás é teológica: o ser humano tem direitos naturais que fazem parte de sua 

natureza, pois lhe foram dados por Deus” (GENEVOIS, 2006, p. 71)4.  

E na Idade Moderna, “(...) foi a Inglaterra (...) que desencadeou a iniciativa de 

afirmações sócio-jurídicas de contenção do poder e proteção dos indivíduos, que podem ser 

consideradas precursoras das grandes Declarações de Direitos e sua incorporação na ordem 

jurídica” (D’ANGELIS, 1992, n.p.).  

D’Angelis (1992) destaca ainda vários outros exemplos, como: a Civilização Egípcia; 

a Civilização Egeia; o Mundo Hebraico; Budismo, Zoroastro e Confúcio; o Mundo Greco- 

-Romano; o Cristianismo; o Islamismo; a Idade Média; a Idade Moderna, entre outros, alguns 

melhor discriminados a seguir: 

A Civilização Egípcia,  

(...) durante o Médio Império (séculos XXI a XVIII a.C.), legou ricos ensinamentos 
de prática democrática. A filosofia política desse período encontra-se 
fundamentalmente expresso no "Relato do Camponês Eloqüente", que explicita uma 
concepção de justiça social ("ma'at") e define a função do poder público como um 
serviço – para proteger os fracos, punir os culpados, agir com imparcialidade, 
promover a harmonia e a prosperidade de todos (D’ANGELIS, 1992, n.p.).    

 

No que concerne à Civilização Egeia, 

A partir da Ilha de Creta se alastrou a vários pontos do Mar Ageu, considerada a 
mais antiga da Europa (3.000 a 1.100 a.C.), deixou sinais de relativa igualdade 
social. A mulher cretense (no apogeu do período minóico - séc.XVIII a XV a.C.) 
desfrutou de uma liberdade inexistente nos demais povos de então: ocupava papel de 
relevo na sociedade, podia dedicar-se a qualquer ofício e, aparentemente, nenhuma 
atividade pública estava vedada (D’ANGELIS, 1992, n.p.).  

 

No que diz respeito ao Mundo Hebraico,  

(...) jorrou importante manancial da idéia de justiça social e dos direitos humanos. O 
judaísmo resumia-se, antes de tudo, num conjunto de preceitos éticos ao qual 
estavam submetidos os humildes e os poderosos indistintamente. Uma conquista 
capital dos hebreus foi o individualismo, fazendo sobressair o homem da massa 
coletiva. Aliás, era a única religião monoteísta da Antiguidade, que teve na Bíblia 
(Antigo Testamento) o conjunto de seus ensinamentos. E a Bíblia dá mostras sobejas 
do esforço de moralidade desse com os humildes e os pobres; nesse sentido, o 
Deuteronômio, 5.o livro da Torah (Lei Mosaica, também chamada de Pentateuco), 
foi o melhor exemplo, ao enfatizar: os Dez Mandamentos (síntese da vida judaica, 
que o cristianismo modificará), o descanso semanal, a caridade, a prescrição das 
dívidas aos fim de cada 7 anos, e, os deveres dos juízes e do rei (D’ANGELIS, 1992, 
n.p.). 
 

                                                             
4 “A utilização do direito divino, no entanto, ocasionará na prática justificativas ambíguas, como a de que o 
direito dos reis era um direito natural de origem divina, o que justificava o absolutismo. Abriu-se caminho para 
toda espécie de violências, e em última análise, até para a negação dos direitos humanos. O poder armado, o 
poder econômico e os proprietários de terras justificavam a exploração de outros homens com base no direito 
divino dos estratos sociais superiores, não respeitando os que não desfrutavam desses privilégios” (GENEVOIS, 
2006, p. 71).  
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Genevois complementa ainda que “os profetas judeus vinculam o exercício do poder a 

deveres fundados em princípios religiosos que inspiram uma ética baseada na 

responsabilidade de todos os homens pelos seus atos” (GENEVOIS, 2006, p. 70).  

A doutrina do Budismo  

(...) fala do caminho do meio; (...) um lugar pelo qual se conduzir ao atingimento da 
uma finalidade: a iluminação. (...) Isso porque o caminho do meio constitui-se por 
escolha consciente, não por imposição de um dever moral. Também, porque quer 
significar que não devemos entregarmo-nos aos excessos do corpo ou da mente, nem 
às facilidades dos extremos: a cobiça ou a avareza, a euforia ou a depressão, por 
exemplo. Para os budistas, a felicidade advém da prática (como espaço de eticidade, 
portanto) dos ensinamentos do Buda (um ser humano comum que atingiu a 
iluminação e rompeu, assim, seus ciclos de nascimento e morte), a partir da escolha 
livre do caminho do meio (CORRÊA, s.d., p. 2). 
 

 

O caminho do meio, também identificado como o caminho das oito verdades ou o 

nobre caminho óctuplo, perfila-se em oito elementos, que são: “(...) a compreensão correta, o 

pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço 

correto, a atenção correta, a concentração correta” (CORRÊA, s.d., p. 2). Nesse caminho, há 

um esforço para que se atinja a linguagem, o comportamento e também o modo de vida 

corretos.  

A linguagem correta na doutrina budista quer dizer que não haja mentiras, não se 

critique os outros injustamente, não se utilize de linguajar grosseiro, tosco, ríspido, áspero ou 

se abuse da benevolência de terceiros (MUJALLI, 2005, p. 17 et seq.). Quanto ao 

comportamento correto, “a pessoa não deve destruir nenhuma criatura, cometer atos ilegais 

(como roubo ou o assassínio) e, sobretudo, não realizar maldades”. No que diz respeito ao 

modo de vida correto, refere-se à “maneira como um ser humano vive (seu estilo de vida) não 

deve prejudicar ninguém”.  

No que tange à filosofia confucionista, ela está atrelada ao século VI a.C.  

Coincide nas exigências sobre a dignidade humana: tolerância, respeito, 
generosidade e conduta reta dos indivíduos, sejam governantes ou governados. Na 
China, aliás, vale destacar a visão reformista de Mo-ti ou Mo-Tseu (Século V a C), 
que transformou a teoria confuciana do altruísmo em teoria do amor universal, em 
que todas as classes sociais, todos os indivíduos, se confundem na igualdade 
(D’ANGELIS, 1992, n.p.). 
 

Genevois acrescenta que “Buda, Confúcio e Zoroastro pregam a supremacia do direito 

e da justiça, o ensino da fraternidade e da generosidade. Visam à plena realização da natureza 

humana e à formação de uma sociedade pacífica e justa” (GENEVOIS, 2006, p. 70).  

No que se refere ao Cristianismo,  
 

Deduz-se que as matizes ideológicas dos direitos humanos encontram-se na 
mensagem evangélica, difundida pelas primeiras comunidades cristãs. Surgiu aí, 
pela primeira vez na história, e de forma concreta, a igualdade absoluta de natureza 
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entre todos os homens. (...) os ensinamentos de Jesus enfatizam a esperança, a 
humildade, o desapego aos bens materiais, a caridade, o perdão (e a reconciliação), a 
busca da perfeição, a paz, a justiça (contraposta ao formalismo da lei), a 
solidariedade (com os pobres e oprimidos) (D’ANGELIS, 1992, n.p.).  

 

Nas contribuições de Genevois,  

(...) o cristianismo, considerando o homem à imagem e semelhança de Deus, prega a 
igualdade entre todos os homens. Essa igualdade não se limita ao usufruto individual 
dos direitos, mas supõe o dever do amor ao próximo. O cristianismo vai ter 
influência decisiva, ora benéfica, ora maléfica, quando a Igreja passar a associar-se 
ao poder temporal (GENEVOIS, 2006, p. 70). 

 

Quanto ao Islamismo, 

(...) veio somar-se à concepção de relacionamento igualitário entre os seres 
humanos, no que não chegou a ser inovador, considerando-se que Maomé (século 
VII d.C.) buscou inspiração nas religiões judaica e cristã. Para a doutrina 
maometana, o pressuposto da igualdade primordial entre os homens deriva de sua 
identidade essencial, sua origem única e seu destino comum (D’ANGELIS, 1992, 
n.p.).  
 

 Para Genevois, “o Islã, na vida política, tem uma concepção similar da relação entre 

os homens: a de sua igualdade primordial baseada em sua identidade essencial, em sua origem 

única, e em seu destino comum” (GENEVOIS, 2006, p. 70, in: SORONDO, 1991).  

Genevois (2006, p. 71) faz também alusão à participação revolucionária que o 

Iluminismo proporcionou diante dos conceitos até então mais tradicionalistas para expor de 

forma distinta a dignidade humana e a fé na razão. É concebida, nesse momento, a ideia de o 

homem deter os direitos sagrados e inalienáveis e o poder não desconsiderar o desejo dos 

cidadãos5.  

Os Direitos Humanos eram considerados como sendo direitos naturais, estabelecidos 

por D’s, “sendo utilizados contra a burguesia em favor dos reis e aristocratas, para justificar a 

violência que estes praticavam. Os burgueses não rejeitam esses direitos, mas reclamam 

também para si” (GENEVOIS, 2006, p. 72). 

Além disso, Genevois comenta o aparecimento de vários pensadores contemplados 

como liberais – como Locke, Espinoza, Montesquieu e Rousseau – que apregoam a existência 

dos direitos fundamentais, destacando a igualdade e liberdade. E complementa que “sobre 

este último, foi inaugurado na modernidade pela conjuntura que uniu burguesia e pensamento 

liberal; a liberdade era exaltada como um valor para além dos condicionantes de estratos 

sociais, condicionantes estes nos quais a burguesia era desfavorecida” (GENEVOIS, 2006,  

p. 72). Citando o caso britânico, 

                                                             
5 “Voltaire insiste na tolerância religiosa e na liberdade de expressão, pois a religião já não pode explicar tudo” 
(GENEVOIS, 2006, p. 71).  
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A Inglaterra pode ser considerada a nação onde a influência da burguesia no poder 
teve seu inicio. Em 1215, na Inglaterra, os bispos e barões haviam imposto ao rei 
João-sem-terra a carta magna, que limitava o poder do soberano. A burguesia impõe 
posteriormente a criação da câmara dos comuns, que perdura até hoje. O 
crescimento político da burguesia, dessa forma, favorece o resgate dos direitos 
humanos. A petição de direitos de 1628 é imposta pelo parlamento ao monarca 
(GENEVOIS, 2006, p. 72). 

 
 

Outros dois importantes acontecimentos destacados por Genevois que foram de 

extrema relevância para a formação dos Direitos Humanos foram o habeas corpus bem como 

o Bill of Rights, considerado por ela como sendo o mais imprescindível documento 

constitucional britânico. 

O habeas corpus de 1669, que consagrou o amparo à liberdade pessoal, determinava 
que a pessoa acusada fosse apresentada para julgamento público. Até então, os 
nobres e aristocratas prendiam e faziam a sua própria justiça. Foi sobretudo o Bill of 
Rights de 1689 (...) que fortaleceu e definiu as atribuições legislativas do parlamento 
frente à coroa, que proclamou a liberdade da eleição dos membros do parlamento, 
consagrando algumas garantias individuais (GENEVOIS, 2006, p. 72). 

 
Para Genevois, o marco seguinte, no final do século XVIII, contribuiu de forma 

crucial, com a consolidação dos princípios fundamentais, à moderna noção de Direitos 

Humanos: a fundação dos Estados Unidos da América em 1776 por meio de uma revolução 

notoriamente burguesa. 

Como pôde ser observado, muitas foram as contribuições históricas ao longo de todo o 

percurso humano que inspiraram e possibilitaram boas sementes6 à ideia, à reflexão e ao 

amadurecimento para a criação dos Direitos Humanos, sendo, dessa forma, tarefa de extrema 

dificuldade estabelecer um marco concreto para indicar a sua origem.  

Mas há relevantes estudiosos que defendem um momento histórico específico da 

criação dos Direitos Humanos. Para Konder Comparato, o advento da fundação dos Estados 

Unidos da América em 1776 é o marco. 
 

O artigo I da Declaração que "o bom povo da Virgínia"7 tornou pública, em 12 de 
junho de 1776, constitui o registro de nascimento dos direitos humanos na História. 
É o reconhecimento solene de que todos os homens são igualmente vocacionados, 
pela sua própria natureza, ao aperfeiçoamento constante de si mesmos 
(COMPARATO, 2001, p. 107). 
 

 

E, por fim, Lafer (1988) identifica a origem dos Direitos Humanos nas tradições 

judaico-cristã e também estoica. Segundo ele, essas tradições afirmam uma série de elementos 

de suma importância para contribuir na concepção dos Direitos Humanos, como o homem 

                                                             
6 Mas cheias de embates, lutas, sacrifícios, dores, extermínios, aniquilações, desrespeitos, destruições, anulações, 
extinções, entre outros.  
7 A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 16 de junho de 1776, consta na íntegra nos Anexos. 
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como valor-fonte8, a dignidade de cada indivíduo, a afirmação do valor, entre outras 

importantes contribuições. 

 

1.2 Direitos Naturais e Direitos Positivos 

 

A ideia de Direito Natural (jus naturae) é a de que existe uma dignidade humana 

inerente ao ser humano que deve ser considerada e amparada pelas sociedades, 

independentemente de haver ou não “reconhecimento formal”, ou seja, igualdade perante a 

lei. Com relação aos Direitos Fundamentais, dizem respeito aos Direitos Humanos 

reconhecidos expressamente no âmbito dos sistemas jurídicos nacionais. São direitos que 

foram positivados. 

Para Bobbio (1992, p. 30), “(...) os direitos humanos nascem como direitos naturais 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares9, para finalmente 

encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais”. 

Se em Roma o escravo é o homem sem direitos por oposição ao cidadão, na 
República Moderna os direitos civis são reconhecidos a todos, são direitos naturais e 
sagrados do homem. Conforme consagrado na Declaração dos Direitos do Homem 
da Revolução Francesa, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Daí irradiaram as liberdades civis de consciência, de expressão, opinião e 
associação, bem como o direito à igualdade e o direito de propriedade que está na 
base da moderna economia de mercado (VIEIRA & BREDARIOL, 2006, p. 17-18). 

A ideia de Direito Natural que conduziu à Modernidade correspondeu ao alicerce 

teórico das revoluções burguesas calcadas no individualismo moderno. O jusnaturalismo 

correspondeu à doutrina jurídica por detrás dos direitos do homem reconhecidos pelas 

Revoluções Francesa e Americana. O ser humano começava a ser percebido como portador de 

direitos universais que precediam o advento do Estado.  

Nos sistemas de governo absolutistas, os direitos do indivíduo eram projetados como 

sendo uma oferenda do soberano diante do direito “divino” da realeza. O jusnaturalismo teve, 

dessa forma, uma amplitude histórica de extrema relevância ao prover o substrato jurídico às 

revoluções burguesas.  

Mas, afora sua dimensão histórica, a base do Direito Natural seria um paradigma 

formado pelos componentes da intemporalidade, da imutabilidade, da universalidade, da 

revelação ou dedução, entre outros, com a incumbência de pontuar como justa ou injusta 

                                                             
8 Tanto no que se refere a ter sido criado à imagem e semelhança de D’s como, também, por ser cidadão da 
cosmópolis. 
9 No momento em que cada Constituição introduz as Declarações de Direito. 
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alguma determinada conduta, atrelando, assim, norma e valor, direito e moral (LAFER, 

1991). 

Konder Comparato associa os fundamentos dos Direitos Humanos com a necessidade 

de  

(...) assentar-se em algo mais profundo e permanente que a ordenação estatal, ainda 
que esta se baseie numa Constituição formalmente promulgada. A importância dos 
direitos humanos é tanto maior, quanto mais louco ou celerado o Estado. Tudo isto 
significa, a rigor, que a afirmação de autênticos direitos humanos é incompatível 
com uma concepção positivista do direito. O positivismo contenta-se com a validade 
formal das normas jurídicas, quando todo o problema situa-se numa esfera mais 
profunda, correspondente ao valor ético do direito (COMPARATO, 1997, p. 7). 

 

A concepção positivista calca-se em um conceito a posteriori10 de direito, 

diferentemente da concepção jusnaturalista11, que é alicerçada no conceito a priori de direito 

no qual a ética, bem como a regulação moral do comportamento, são os pilares. Já na 

concepção positivista, há uma predominância da valorização da análise da linguagem jurídica 

e, nesse contexto, a expressão “direito” pode estar associada com distintos repertórios, como 

tribunais, normas positivas, monopólio da força, efetividade do ordenamento, entre outros.  

Por essa análise da linguagem, reconhece-se que houve (e ainda há) distintos governos 

que utilizaram (e utilizam) o rigor conceitual da lei para oprimir, reprimir, eliminar e controlar 

o(a) cidadão(ã) das mais variadas formas, sob a égide do positivismo, face legal da opressão 

totalitária. 

E foi sob esse positivismo jurídico que houve a necessidade de compilar de forma 

universal os Direitos Humanos, uma vez que o Estado, seja ele qual for, não pode fazer o que 

bem quiser – como ocorreu com o Estado totalitarista nazista, cujos agentes estatais 

conseguiram exercer legalmente e atuar durante anos suprimindo arbitrariamente os direitos 

fundamentais sob o amparo de um Estado de Direito alemão12. Sob esse aspecto, Piovesan 

elucida que  
 

                                                             
10 A expressão a posteriori designa um qualificativo do conhecimento: conhecemos algo a posteriori quando o 
conhecemos recorrendo à experiência. Pelo contrário, conhecemos algo a priori se o conhecemos sem 
necessidade de recorrer à experiência. 
11 O Jusnaturalismo, acolhido por doutrinadores como Fábio Konder Comparato e Dalmo de Abreu Dallari, 
primam a Pessoa Humana como o princípio atemporal, absoluto e global dos Direitos Humanos. 
12 É sabido que Adolf Eichmann foi um dos maiores responsáveis pelos campos de concentração nazistas e em 
1961 iniciou-se o seu julgamento em Israel. “O mundo esperava ver um monstro, um antissemita brutal, um 
nazista fanático. O réu, por sua vez, passou a imagem de um burocrata que teria apenas assinado documentos.  
Ele insistia que apenas cumpriu ordens e jamais preocupou-se em questioná-las”  
(1961 – Julgamento de Adolf Eichmann. Disponível em:< http://www.dw.de/dw/article/0,,785685,00.html>, 
acessado em 22 mar 2012 às 22h06).  Era, portanto, um eficiente burocrata que estava cumprindo ordens. 
Hannah Arendt teve a oportunidade de assistir ao julgamento – era na ocasião correspondente da revista The 
New Yorker, e utilizou-se dessa vivência para refletir a respeito dos deveres individuais no moderno Estado 
burocrático. 
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Apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos, a era Hitler foi 
marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que 
resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com a morte 
de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais e 
ciganos. O legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a 
condição de sujeito de direito, à pertença à determinada raça - a raça pura ariana 
(PIOVESAN, 2006, n.p.). 

 

Para João Baptista Herkenhoff,  

 

(...) os direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, compreendidos 
aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua 
própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos que não 
resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a 
sociedade política tem o dever de consagrar e garantir (HERKENHOFF, 1994,  
p. 30). 

 

  

Selma Regina Aragão define os Direitos Humanos "(...) em função da natureza 

humana, reconhecidos universalmente pelos quais indivíduos e humanidade, em geral, possam 

sobreviver e alcançar suas próprias realizações" (ARAGÃO, 2000, p. 105). 

Benevides distingue os Direitos Humanos dos direitos do cidadão, elucidando que  
 

Os Direitos Humanos são universais e naturais. Os direitos do cidadão não são 
direitos naturais, são direitos criados e devem necessariamente estar especificados 
num determinado ordenamento jurídico. Já os Direitos Humanos são universais no 
sentido de que aquilo que é considerado um direito humano no Brasil, também 
deverá sê-lo com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade e de garantia em 
qualquer país do mundo, porque eles não se referem a um membro de uma sociedade 
política; a um membro de um Estado; eles se referem à pessoa humana na sua 
universalidade. Por isso são chamados de direitos naturais, porque dizem respeito à 
dignidade da natureza humana. São naturais, também, porque existem antes de 
qualquer lei, e não precisam estar especificados numa lei, para serem exigidos, 
reconhecidos, protegidos e promovidos (BENEVIDES, s.d. 2, p. 5). 

 

Concepção distinta é explanada por José Afonso da Silva que, a seu ver,  
 

(...) não se aceita mais com tanta facilidade a idéia de que os direitos humanos sejam 
confundidos com os direitos naturais, provenientes da natureza das coisas, inerentes 
à natureza da pessoa humana; direitos inatos que cabem ao homem só pelo fato de 
ser homem, mas que são direitos positivos, históricos e culturais, que encontram seu 
fundamento e conteúdo nas relações sociais materiais em cada momento histórico 
(SILVA, 1991, p. 157). 

 
Assim, basta breve e simples passeio na doutrina e vamos encontrar diversos conceitos 

de Direitos Humanos de inspiração jusnaturalista, universalista ou constitucionalista, e até 

mesmo conceitos híbridos, conjugando elementos de mais de uma perspectiva, na tentativa de 

elaboração conceitual mais precisa.  

Em razão da dimensão da denominação “Direitos Humanos” – como pôde ser 

anteriormente observado – pode-se chegar a incontáveis conclusões que muitas vezes podem 
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comprometer a sua significação e prejudicar a confirmação, bem como a garantia, de tais 

direitos. 

Determinados doutrinadores de intensa tendência jusnaturalista compreendem que os 

Direitos Humanos são aqueles oriundos de qualidade peculiar da pessoa humana pela razão de 

ela fazer parte dessa espécie.  

No entanto, sem desconsiderar esse posicionamento, há também que se levar em 

consideração que esse enfoque pode estreitar o significado de Direitos Humanos, pois, apesar 

de se compreender essa afirmação como verdadeira, ela não acolhe outros direitos 

provenientes da evolução pela qual o ser humano passou ao longo dos tempos, seja ela no 

âmbito histórico, seja no político, social ou econômico. 

Além disso, ao conceituar os Direitos Humanos focando basicamente uma concepção 

jusnaturalista, pode-se correr o risco de preterir os direitos procedentes das incontáveis 

transformações pelas quais os seres humanos passaram, desviando o seu reconhecimento bem 

como sua proteção. 

Para se fornecer um conceito de Direitos Humanos faz-se necessário corroborar o fato 

de que eles não foram expostos à humanidade em determinado momento de clareza, mas, sim, 

por meio de árdua, intensa e contínua construção ao longo da história do homem e das 

transformações, alterações, evoluções e variações na realidade social, econômica, política, 

cultural e industrial, enfim, em todos os campos do desempenho do ser humano. 

Desse modo, apesar de os Direitos Humanos serem intrínsecos à própria condição 

humana, o seu reconhecimento e a sua proteção são provenientes de um processo histórico de 

conflito contrário ao poder excludente e limitador da participação e manifestação soberana 

do(a) cidadão(ã) pelo encontro de um significado à humanidade.  

Nesse diapasão, destaca-se a contribuição de Ignacy Sachs quando reitera que 
 

Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão dos direitos é fruto 
de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em um processo 
histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se 
articulam em reivindicações e em estandartes de luta, antes de serem reconhecidos 
como direitos (SACHS, 1998, p. 156). 

 
E, em um mesmo pensar, destaca-se Allan Rosas que afirma que "o conceito de 

Direitos Humanos é sempre progressivo. (...). O debate a respeito do que são os direitos 

humanos e como devem ser definidos é parte integrante de nossa história, de nosso passado e 

de nosso presente" (ROSAS, 1995, p. 243). 
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1.3 Conceitos de Direitos Humanos  
 
A denominação “Direitos Humanos” remete à noção de que eles estão diretamente 

relacionados aos direitos do ser humano, os quais apresentam como fulcro preservar os 

valores mais essenciais da pessoa humana; melhor dizendo, referem-se a direitos que 

apresentam como finalidade preservar uma série de valores e princípios básicos da sociedade 

judaico-cristã moderna necessários à dignidade da pessoa humana, ou seja: a solidariedade, a 

igualdade, a fraternidade, a liberdade. 

Todavia, a despeito de ser identificado facilmente, a elaboração de um conceito que 

consiga definir Direitos Humanos não é um simples ofício, em virtude da complexidade que 

abarca o objeto em questão.  

Entre uma parcela significativa de conceitos formulados por estudiosos e 

pesquisadores da área de Direitos Humanos, destacam-se a seguir conceitos de professores 

que participaram em certa medida de minha construção e desenvolvimento acadêmicos. 

Apesar de a ciência jurídica não ter conseguido, conforme os dizeres de Fábio Konder 

Comparato, “encontrar uma definição rigorosa do conceito de direitos humanos” (1997, p. 6), 

proporciona uma correlação direta entre o conceito de direito humano com o direito do 

homem, como se pôde constatar em ambas as Declarações supracitadas.  

 
O pleonasmo da expressão direitos humanos, ou direitos do homem, é assim 
justificado, porque se trata de exigências de comportamento fundadas 
essencialmente na participação de todos os indivíduos no gênero humano, sem 
atenção às diferenças concretas de ordem individual ou social, inerentes a cada 
homem (COMPARATO, 1997, p. 20). 

 

Na leitura de Maria Victória Benevides,  

 

Direitos humanos são aqueles comuns a todos sem distinção alguma de etnia, 
nacionalidade, sexo, classe social, nível de instrução, religião, opinião política, 
orientação sexual, ou de qualquer tipo de julgamento moral. São aqueles que 
decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Os 
direitos humanos são naturais e universais; não se referem a um membro de uma 
nação ou de um Estado – mas à pessoa humana na sua universalidade. São naturais, 
porque vinculados à natureza humana e também porque existem antes e acima de 
qualquer lei, e não precisam estar legalmente explicitados para serem evocados. O 
reconhecimento dos direitos humanos na Constituição de um país, assim como a 
adesão de um Estado aos acordos e declarações internacionais é um avanço 
civilizatório – no sentido humanista e progressista do termo – embora o estatuto não 
garanta, por si só, os direitos. No entanto, a existência legal, sem sombra de dúvida, 
facilita muito o trabalho de proteção e promoção dos DH (BENEVIDES, s.d.1,  
p. 3-4). 
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Para Benevides, 

Além de serem naturais, intrínsecos à natureza humana, e universais – no sentido de 
que são comuns a todos (sendo naturais eles são universais, pois se supõe que a 
natureza humana seja uma só) -, os Direitos Humanos também são históricos. (...) 
Direitos Humanos são naturais e universais porque vinculados à natureza humana, 
mas são históricos no sentido de que mudaram ao longo do tempo, de que mudaram 
num mesmo país e é diferente o seu reconhecimento em países diferentes, num 
mesmo tempo (BENEVIDES, s.d. 2, p. 7). 

 

Os Direitos Humanos visam acolher a todos os seres humanos que pertencem à mesma 

raça – humana – e, dessa forma, “todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças 

biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes 

no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza (COMPARATO, 2001,  

p. 1)”. E, por existir essa confirmação no âmbito universal, Comparato afirma que “ninguém – 

nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação – pode afirmar-se 

superior aos demais” (COMPARATO, 2001, p. 1). 

Apesar de cada ser humano ser distinto, único e particular no âmbito cultural, social, 

religioso, econômico e educacional, a humanidade de cada indivíduo é igual em qualquer 

parte do globo. E, por sermos iguais – e diferentes cada qual com a sua singularidade –, faz-se 

necessária a constante vigília pelo respeito de cada ser humano de forma solidária, justa e 

digna. 

A denominação “Direitos Humanos” também tem sido motivo de considerável 

polêmica em razão de diversos vocábulos e designações que lhe são conferidos com o intento 

de estabelecer a definição dos Direitos Humanos. Como destacou André de Carvalho Ramos,  
 

Os diplomas normativos internacionais contêm uma impressionante variação 
terminológica, tais como, para citar as mais utilizadas, “direitos fundamentais”, 
“liberdades públicas”, “direitos da pessoa humana”, “direitos do homem”, “direitos 
da pessoa”, “direitos individuais”, “direitos fundamentais da pessoa humana”, 
“direitos públicos subjetivos” e, por fim, a expressão já mencionada “direitos 
humanos” (CARVALHO RAMOS, 2008, p. 21). 

 
Destarte, levando em consideração as reflexões supradiscriminadas e conferindo a 

clássica polissemia que assinala as incidências de conceituação dos Direitos Humanos, 

aparecem numerosos conceitos, quase todos erigidos e desenvolvidos a partir de distintas 

concepções e preconceitos. 

Segundo Vieira de Andrade, “(...) essa pluralidade conceitual dos direitos humanos 

pode ser justificada pela diversidade de perspectivas a partir das quais eles são considerados” 

(ANDRADE, 1987, p. 11). 
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Norberto Bobbio expressa sua descrença em se conseguir elaborar uma definição 

precisa de Direitos Humanos e com relação às distintas tentativas de conceituação; também 

explica que “(...) a idéia de que os direitos humanos são direitos naturais, que cabem ao 

homem enquanto homem é meramente tautológica, não servindo para traduzir seu verdadeiro 

significado e seu preciso conteúdo” (BOBBIO, 1992, p. 17-32). 

Complementa ainda que a expressão "direitos do homem" é um tanto quanto vaga e 

pouco definível, podendo ocasionar, dessa forma, equívocos, já que faz refletir a existência de 

direitos que fazem parte de um homem eterno e essencial, de cuja contemplação emanaria o 

conhecimento seguro dos seus direitos bem como deveres. No entanto, como explica Bobbio,  
 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi - e continuo a defender, fortalecido por 
novos argumentos - que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 
são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 1992, p. 5). 

 

 
Dessa forma, a concepção de direitos do homem para Bobbio é bem marcada como 

direitos históricos, relativos a uma época e um local, providos sob determinadas 

circunstâncias de maneira gradual. Para Bobbio, os Direitos Humanos são o fruto da 

civilização humana e não da natureza e, uma vez sendo históricos, eles são passíveis de 

mudanças, isto é, propensos à transformação e ampliação (BOBBIO, 1992, p. 17-32). 

Na leitura de Dalmo de Abreu Dallari, os Direitos Humanos  
 

(...) são uma forma abreviada de mencionar 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 (DALLARI, 1998, p. 7).  

 
Por direitos fundamentais podem-se entender os direitos institucionalmente garantidos 

do homem jurídico; são os direitos que vigoram objetivamente em determinada ordem 

jurídica material. Mais adiante, essa importante característica dos Direitos Humanos será mais 

bem aprofundada.  

Mas em quais situações as expressões “Direitos Humanos” e “Direitos Fundamentais” 

têm sido aplicadas? A primeira tem sido mais empregada pela doutrina jurídica para sinalizar 

os direitos oriundos à pessoa humana no âmbito da ordem internacional13.                 

                                                             
13  A título de exemplificação, vários estudos apontam para essa compreensão, como: a) DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Os Direitos Humanos Proclamados pela Assembléia Geral das Nações Unidas na Declaração Universal 
de 1948 são Inerentes à Condição Humana e Por Isso Mesmo São Universais. In: PIOVESAN, Flávia (coord. 
Geral); MEDEIROS, Ana Letícia Baraúna Duarte (coord. Temática). Código de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. São Paulo: DPJ Editora, 2008; b) LAFER, Celso. Resistência e Realizabilidade da Tutela 
dos Direitos Humanos no Plano Internacional no Limiar do Século XXI. In: JÚNIOR, Alberto do Amaral; 
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Já a segunda expressão – Direitos Fundamentais – remete ao reconhecimento desses 

direitos diante de um poder político, aos ordenamentos jurídicos específicos, comumente 

consentidos por uma constituição. 

Konder Comparato explica  
 

É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica, entre direitos 
humanos e direitos fundamentais (Grundrechte). Estes últimos são os direitos 
humanos reconhecidos como tais pelas autoridades às quais se atribui o poder 
político de editar normas, tanto no interior dos Estados quanto no plano 
internacional; são os direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos 
tratados internacionais (COMPARATO, 2001, p. 56). 

 

Na visão de Canotilho, os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais são 

denominações empregadas na maior parte das vezes como sinônimos. Porém, o catedrático 

português fornece a seguinte distinção, dependendo da origem bem como do significado com 

que ambas as denominações são empregadas, ao explicar que 
 

(...) direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os 
tempos (dimensão jusnaturalista universalista): direitos fundamentais são os direitos 
do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio- 
temporalmente. Os direitos humanos arrancariam da própria natureza humana e daí 
o seu caráter inviolável, intemporal e universal: os direitos fundamentais seriam os 
direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta (CANOTILHO, 2002, 
p. 369). 

 
 

Segundo Carvalho Ramos (2008, p. 19), Peres Luño apresenta uma das definições 

mais exatas dos Direitos Humanos, em que os considera “(...) o conjunto de faculdades e 

                                                                                                                                                                                              
PERRONE-MOISÉS, Claudia. O Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São 
Paulo: EDUSP, 1999; c) LAFER, Celso. Direitos Humanos e Democracia no Plano Interno e Internacional. 
Política Externa, São Paulo, v. 3, n. 2, p.68-76, set./nov. 1994; d) COMPARATO, Fábio Konder. Proteção, 
Promoção e Violação dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais: a responsabilidade do 
Estado no direito interno e no direito internacional. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, 2001; e) CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos na 
Ordem Internacional [pref. Fábio Konder Comparato]. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; f) LEWANDOWSKI, 
Enrique Ricardo. Origem, Estrutura e Eficácia das Normas de Proteção dos Direitos Humanos na Ordem 
Interna e na Ordem Internacional. 1982. 277 p. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo; g) PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional 
Internacional. São Paulo: Saraiva, 2009; h) DIREITO, Carlos Alberto Menezes; TRINDADE, Antonio Augusto 
Cançado; PEREIRA, Antônio Celso Alves (Coords.). Novas Perspectivas do Direito Internacional 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Celso D. de Albuquerque Mello. Rio de Janeiro/São 
Paulo: Renovar, 2008; i) ALVES, José Augusto Lindgren. A Arquitetura Internacional dos Direitos 
Humanos. São Paulo: FTD, 1997; j) A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. Brasília: 
Superior Tribunal de Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 2000; k) DAUDT, Gabriel Pithan. 
Reservas aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos: o conflito entre a eficácia e a promoção dos 
direitos humanos. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2006; l) MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direitos Humanos, 
Constituição e os Tratados Internacionais: estudo analítico da situação e aplicação do tratado na ordem 
jurídica brasileira. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002; m) MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito 
Internacional: tratados e direitos humanos fundamentais na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2001; n) AMARAL JÚNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana Lyra. O STF e o Direto 
Internacional dos Direitos Humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009 e outros. 
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instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, 

liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional” (PERES LUÑO, 1995, p. 48). 

Dessa forma, os Direitos Humanos podem ser considerados como sendo aqueles 

direitos que perseguem o amparo da pessoa humana, tanto no que se refere ao âmbito 

individual quanto ao seu convívio social, em caráter universal (ANTUNES, 2005, p. 340). 

A seguir, destacam-se outras contribuições acerca da conceituação de Direitos 

Humanos por vários estudiosos e pesquisadores da doutrina.  

Celso Lafer (1997, p. 57-58) defende a ideia do valor da pessoa humana estar 

vinculado ao que ele denomina como “valor-fonte” da ordem da vida em sociedade, e os 

Direitos Humanos acabam compilando juridicamente essa ideia.  

A necessidade de haver, na esfera doméstica dos Estados, uma compreensão de 

natureza mais ética, contribui para que possam estar atrelados os conceitos relacionados à 

dignidade humana e à universalidade do ser humano independendo de quaisquer 

particularidades. No entanto, como bem salientou Arendt, o direito dos seres humanos, assim 

como a igualdade em dignidade, não são dados mas, sim, construídos no âmbito da esfera 

pública.  

Piovesan complementa a acepção de Arendt, quando expõe que “para Hannah Arendt, 

os Direitos Humanos não são um dado, mas um constructo, uma invenção humana, em 

constante processo de construção e reconstrução” (PIOVESAN, 2004, n. p.). 

A concepção de Direitos Humanos para Piovesan deve considerar a sua historicidade: 

(...) a definição de direitos humanos aponta para uma pluralidade de significados. 
Entre estes, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, 
introduzida com a Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de 
Direitos Humanos de Viena, de 1993. (...) Os direitos humanos, enquanto "adquirido 
axiológico", estão em constante processo de elaboração e redefinição.  
 (PIOVESAN, 2004, n. p.). 

  

Piovesan questiona o que são os Direitos Humanos e, ao responder, afirma que “esta 

indagação remete a inúmeras respostas possíveis, que buscam privilegiar os mais diversos 

valores, como a igualdade a liberdade, a solidariedade ou a felicidade humana” (PIOVESAN, 

s.d., n. p.). 

De acordo com Piovesan, “intensa e polêmica sobre o fundamento e a natureza dos 

direitos humanos – se são direitos naturais e inatos, ou direitos positivos e históricos ou, 

ainda, direitos que derivam de determinado sistema moral” (PIOVESAN, 2000, p. 132). 

É possível identificar uma multiplicidade de compreensões e desdobramentos que são 

passíveis de serem suscitados ao se tratar do conceito de Direitos Humanos. Mas até mesmo 
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em razão de o presente estudo não ser focado na sua concepção, tentaremos nos ater a 

determinadas associações que consideramos ser de suma relevância e sem as quais não seria 

possível abarcar melhor e de forma mais intrínseca o seu significado.  

Oscar Vilhena Vieira (2002, p. 18) destaca o importante papel institucional que 

envolve a temática dos Direitos Humanos; uma vez eticamente fundados, os aparelhos estatais 

têm a obrigação de atender quaisquer pessoas que necessitem do amparo e da efetivação de 

valores, interesses e necessidades inerentes à dignidade da pessoa humana. 

Eduardo Bittar afirma que não há Direitos Humanos sem respeito e este “(...) significa 

aqui a capacidade de amar e deixar se desenvolver integralmente, e não o dominar, o castrar, o 

manipular; uma ética do cuidado exala respeito, porque cultiva o poder do afeto como forma 

de ‘olhar com atenção’” (BITTAR, 2008, p. 87). 

Um dos aspectos mais relevantes que vários autores insistem em destacar e que 

envolve o conceito de Direitos Humanos está diretamente atrelado à proteção de segmentos 

sociais que estão em um quadro de maior vulnerabilidade social.  

Paul Farmer enfatiza que o verdadeiro valor para a magnitude dos Direitos Humanos é 

a condicionalidade de poder defender os direitos daquelas pessoas com maiores possibilidades 

de terem os seus direitos desrespeitados, ou seja: “(...) os pobres e aqueles que são de alguma 

forma despossuídos” (FARMER, 2003, p. 212, in: PIOVESAN, 2004, n. p.). 

Em um mesmo compartilhar, Cançado Trindade (2006, p. XXXI/XXXII) enfatiza que 

a razão de ser dos Direitos Humanos se faz em prol dos que se encontram ostensivamente 

mais fracos, entre os desiguais, e dos mais necessitados e vulneráveis de proteção, para que se 

possa atenuar os efeitos do desequilíbrio e das desigualdades entre os distintos atores sociais. 

Os Direitos Humanos apresentam alguns pilares fundamentais para que seja possível 

dignificar a vida. Voltam-se, sobretudo, à independência, bem como para que as pessoas 

sejam protagonistas por meio do respeito à diversidade, à solidariedade, entre outros. Alguns 

princípios que regem os Direitos Humanos e que constam na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos são: 1) Dignidade14, 2) Igualdade; 3) Liberdade; e 4) Justiça. 

                                                             
14 Na compreensão de Maria Victoria Benevides: “(...) o direito à igualdade pressupõe, e não é uma contradição, 
o direito à diferença. Diferença não é sinônimo de desigualdade, assim como igualdade não é sinônimo de 
homogeneidade e de uniformidade. A desigualdade pressupõe uma valoração de inferior e superior, pressupõe 
uma valorização positiva ou negativa, e, portanto, estabelecemos quem nasceu para mandar e quem nasceu para 
obedecer; quem nasceu para ser respeitado e quem nasceu só para respeitar. (...) A igualdade significa a 
isonomia, que é a igualdade diante da lei, da justiça, diante das oportunidades na sociedade, ser 
democraticamente aberta a todos. A igualdade no sentido sócio-econômico (...) daquele mínimo que garanta a 
vida com dignidade” (BENEVIDES, 2004, p. 10-11). 
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Por conseguinte, os Direitos Humanos não são imparciais, pois tomam partido e ficam 

do “lado” da pessoa humana no intento de defender, promover, bem como cuidar de sua 

dignidade. A dignidade que afeta cada ser humano repercute em toda a humanidade. 

 

1.4 Códigos Precursores da Modernidade 

 

Essa temática é um tanto quanto controversa, polêmica e complexa para ser tratada de 

forma acabada neste subtópico do presente trabalho. Mas, apesar dessas peculiaridades, é fato 

que esse tema está presente em todas as Declarações de Direitos Humanos Universais desde 

194815, com significativas contribuições somadas à de 1993.  

Um exemplo desse fato diz respeito à própria quantidade de Estados-membros que 

assinaram a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (participaram um total de 56 

países-membros)16 se comparada com a da Conferência Mundial dos Direitos Humanos 

realizada em Viena em 199317 (de que participaram delegações de 165 Estados).  

No parecer de Piovesan,  
 

Muitos dos direitos que hoje constam do "Direito Internacional dos Direitos 
Humanos" surgiram apenas em 1945, quando, com as implicações do holocausto e 
de outras violações de direitos humanos cometidas pelo nazismo, as nações do 
mundo decidiram que a promoção de direitos humanos e liberdades fundamentais 
deve ser um dos principais propósitos da Organização das Nações Unidas 
(PIOVESAN, 2000, p. 33). 

 

Ao esclarecer “Como compreender a concepção contemporânea de Direitos 

Humanos?”, Piovesan comenta que  
 

Enquanto reivindicação moral, os direitos humanos nascem quando devem e podem 
nascer. Como realça Norberto Bobbio, não nascem todos de uma vez, e nem de uma 
vez por todas. Considerando a historicidade desses direitos, pode-se afirmar que a 
definição de direitos humanos aponta para uma pluralidade de significados. Entre 
estes, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, 
introduzida com a Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de 
Direitos Humanos de Viena, de 1993 (PIOVESAN, 2004, n.p.). 

 

A Declaração Universal de Direitos Humanos foi formulada sob o impacto das 

crueldades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial. A manifestação de tamanha 

atrocidade somente teve início com o término do confronto. Apesar de ter sido aprovado por 

unanimidade, não foram todos os membros que compartilharam de forma integral as 

                                                             
15 Desde o dia 10 de dezembro de 1948. 
16 O texto foi ratificado com 48 votos a favor, 8 abstenções e nenhum voto contra.  
17 Mais precisamente de 14 a 25 de junho de 1993. 
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convicções representadas no documento após o encerramento das hostilidades. Além disso, 

nem todos os membros das Nações Unidas, à época, partilhavam por inteiro as convicções 

expressas no documento18. 

De acordo com Ignacy Sachs (1998), “o século XX foi marcado por duas guerras 

mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político e industrial” 

(in: PIOVESAN, 2006, n. p.). Como destacou Piovesan,  
 

É neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, 
como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. 
Com efeito, no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se 
abole o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie 
do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, através da 
negação do valor da pessoa humana como valor fonte do Direito. Se a Segunda 
Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria 
significar a sua reconstrução (PIOVESAN, 2006, n. p.). 
 

Na concepção dos seus autores19, a Declaração poderia ser considerada como um dos 

primeiros avanços de um processo que se desmembraria em diversas etapas. A etapa 

sequencial seria incrementar os alicerces da Declaração Universal de Direitos Humanos com 

pactos ou acordos internacionais de teor mais singular, o que foi realizado, sobretudo, em 

1966, por meio da aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas de respectivamente 

dois Pactos Internacionais: o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais. 

A Declaração de 1948 reconquista os ideários da Revolução Francesa, e correspondeu 

na representação histórica que se constituiu, em uma esfera universal, à confirmação dos 

valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade entre os homens, como ficou 

firmado em seu art. I. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata-se de uma recomendação que a 

Assembleia Geral das Nações Unidas faz aos seus membros e, nesses termos, manteve-se 

basicamente que o presente documento não teria força vinculante. No entanto, essa 

compreensão foi abandonada. O entendimento predominante que prevalece atualmente é que 

a existência dos Direitos Humanos não depende de sua declaração em leis, constituições e 

                                                             
18 Apesar de ter sido aprovado pela maior parte, os países comunistas da época (União Soviética, Ucrânia e 
Rússia Branca, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia), bem como a Arábia Saudita e a África do Sul, 
preferiram não votar. 
19 Entre eles, podemos destacar: Charles Malik (Líbano), Eleanor Roosevelt (Estados Unidos), John Peters 
Humphrey (Canadá), Rene Cassin (França) e P. C. Chang (China). 
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tratados internacionais, justamente porque se está na presença de necessidades de respeito à 

dignidade humana praticadas contra todos os poderes pactuados, oficiais ou não20.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos fomentou a criação de distintos 

instrumentos normativos que, munidos de maior grau de especificidade, pudessem 

implementar, com efetividade, os dispositivos que nela estavam escritos. Assim, depois de um 

expressivo processo de confecção, em 1966 a ONU aprovou dois relevantes pactos 

internacionais: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Tanto o primeiro como o segundo Pacto consolidam, reforçam, aperfeiçoam, 

especificam, detalham, complementam e ampliam o rol dos seus respectivos direitos. 

Igualmente, em seus respectivos Preâmbulos, ambos reconhecem a inalienabilidade, a 

universalidade, bem como a indivisibilidade dos Direitos Humanos (BORGES, 2009).  

A noção de Direitos Humanos está diretamente relacionada aos direitos do homem e 

muito presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos em várias passagens: 
 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem 
conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o 
advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, 
libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do 
Homem; 

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um 
regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à 
revolta contra a tirania e a opressão; 

(...) 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo 
dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais; 

Artigo 26º 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço 
dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 
raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações 
Unidas para a manutenção da paz (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
1948, p. 1 e 5). 
 

Já a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993) foi um tanto quanto inovadora, e 

pode-se afirmar que é uma referência de recomendações, bem como de definições, mais 

extensivas e modernas quanto aos Direitos Humanos. Ela foi o resultado, na ocasião, de os 

                                                             
20 Em seu Art. 38, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça relaciona como princípio do direito internacional, 
ciente dos tratados ou convenções, igualmente, os costumes e os princípios gerais de direito. Assim sendo, os 
direitos estabelecidos na Declaração de 1948 referem-se, absolutamente, ao que o costume e os princípios 
jurídicos internacionais identificam atualmente como condição elementar de respeito à dignidade humana. 
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Direitos Humanos terem sido contemplados com receptividade no âmbito mundial – a 

Declaração foi negociada entre os 171 Estados que representaram oficialmente todas as 

nações. 

 Ela estabeleceu um elenco de condições necessárias para que pudesse ser possível a 

sua efetivação, como: pluralismo, paz, desenvolvimento, democracia, solidariedade, melhores 

condições de vida, justiça, Estado de Direito, igualdade, diversidade, entre outros aspectos 

inovadores. 

Logo no seu Preâmbulo, enfatiza repetidas vezes que diz respeito a todos os Direitos 

Humanos, e apresenta considerável destaque para a proteção e não “somente” a promoção ou 

mesmo as normatizações legais dos Direitos Humanos.  

A ideia de universalização dos Direitos Humanos, bem como a defesa de um 

desenvolvimento sustentável, em grande medida derivou-se da Conferência de Viena. Nela, 

também é possível identificar a direta correlação que existe entre os Direitos Humanos e os 

direitos do homem. 

Também foi mérito dessa Conferência recomendar aos países-membros que dela 

participaram que elaborassem os seus respectivos programas nacionais com o intento de 

acolher a promoção, bem como a defesa, dos Direitos Humanos como programa de governo.  

Antes de serem medidas governamentais, os PNDHs são políticas de Estado. São 

resultado da história recente de amadurecimento das instituições democráticas na sociedade 

brasileira.  

Reafirmando o seu compromisso para com os fins e princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

(...) 

Realçando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que constitui um 
padrão comum a seguir por todos os povos e por todas as nações, é a fonte de 
inspiração e tem sido a base dos progressos das Nações Unidas com vista ao 
estabelecimento de padrões, conforme expressos nos instrumentos internacionais 
existentes em matéria de Direitos Humanos, particularmente no Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Declaração e Programa de Ação de Viena, 1993,  
p. 2). 

A Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 

Viena, de 1993, declara no seu 5º tópico que 
 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma 
global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora 
particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 
como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados 
promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam 
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quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais (Declaração e 
Programa de Ação de Viena. 1993, n. p.). 

 

 
As principais características doutrinárias designadas aos Direitos Humanos 

fundamentais, conforme os ensinamentos de Silva (2002), correspondem:  
 

Historicidade. São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e 
desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa e evoluem, ampliam-se, 
com o correr dos tempos;  
 
Inalienabilidade. São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de 
conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, 
deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis;  
 
Imprescritibilidade. O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no 
fato de existirem reconhecidos na ordem jurídica (...). Se são sempre exercíveis e 
exercidos, não há intercorrência temporal de não exercício que fundamente a perda 
da exigibilidade pela prescrição;  
 
Irrenunciabilidade. Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles podem até 
não ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite sejam 
renunciados (SILVA, 2002, p. 181). 

 
Assim sendo, os Direitos Humanos apresentam algumas características peculiares, 

como: 1) são para todas as pessoas, bem como universais; 2) são indivisíveis; 3) estão 

relacionados uns com outros e são interdependentes; 4) são inter-relacionados21;  

4) convergem para a parte mais vulnerável, oprimida, sem “voz”, explorada, marginalizada, 

discriminada, vulnerável; 5) são resultado de um processo histórico e na grande maioria das 

vezes às custas de muito conflito e tensão; 6) são inseparáveis22; 7) não são hierárquicos23;  

8) são progressivos, mas pode acontecer de serem regressivos24; 9) são inalienáveis25; 10) são 

invioláveis, entre outras características.  

E, com base em determinados importantes eixos dos Direitos Humanos – a ideia da 

dignidade da pessoa humana26 e de que existem direitos naturais e fundamentais que devem 

                                                             
21 A efetivação de um direito contribui para a efetivação de outros e, quando se enfraquece algum, acaba-se por 
enfraquecer outros também. 
22 Não é factível concretizar alguns e desconsiderar outros. 
23  Quer dizer que nenhum direito apresenta relevância maior do que o outro. 
24 Significa dizer que não acontecem de uma hora para a outra, faz-se necessário engajamento, esforço, 
determinação, paciência, foco e um pensar sincero no coletivo, no melhor ao bem comum, no entanto, pode 
ocorrer de serem enfraquecidos, ficarem perdidos ou diminuídos e daí regredirem, caso não sejam 
suficientemente amparados por leis. 
25 Não é possível preterir nenhum deles.  
26 A dignidade da pessoa humana será mais bem aprofundada na página 58. 
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ser protegidos pelas sociedades –, temos a construção histórica de um conjunto de normas 

jurídicas de proteção de direitos, que são os princípios dos Direitos Humanos27. 

Os princípios dos Direitos Humanos foram sendo construídos em processos históricos. 

Esses processos seguem a lógica da evolução dos reconhecimentos. Os princípios são 

balizadores da nossa interpretação: servem como um norte para auxiliar na análise dos casos 

concretos. Eles não trazem soluções, mas as diretrizes para a avaliação dos casos concretos. 

Para Duarte (2009), não é possível dissociar Direitos Humanos dos princípios do 

Estado de Direito e da democracia. Nos seus primórdios, o Estado Democrático de Direito 

foi um conceito oriundo do liberalismo, cujos atributos básicos são: a) submissão ao império 

da lei; b) divisão de poderes; e c) estabelecimento e garantia de direitos individuais. O 

individualismo, bem como a ausência do Estado liberal, originaram crises sociais e 

econômicas que ocasionaram a sua mudança pelo Estado Social de Direito, que tenta 

harmonizar o sistema econômico capitalista com o avanço das condições sociais por meio do 

desempenho estatal (informação verbal)28. 

Na concepção de Duarte (2009), o Estado de Direito, seja o liberal, seja o social, nem 

sempre configura um Estado democrático, isto é, um Estado fundamentado no princípio da 

soberania popular. É um conceito de confluência entre as liberdades formais clássicas e a 

procura por melhores condições sociais, calcado na soberania popular (informação verbal)29. 

Duarte (2009) reitera que o Estado Democrático de Direito agrega os princípios do 

Estado democrático e do Estado de Direito, não como mera reunião formal de seus elementos, 

mas como um conceito distinto que os transcende. O Estado Social e Democrático de Direito 

tem algumas incumbências primordiais, que são: a) dominar as desigualdades sociais;  

b) instituir um regime democrático alicerçado na dignidade da pessoa humana; e c) efetivar a 

justiça social (arts. 1º e 3º da CF/88) (informação verbal)30. 

Dentre alguns dos princípios mais relevantes que caracterizam o nosso Estado Social e 

Democrático de Direito, Duarte (2009) destaca: a) o princípio da constitucionalidade (o 

Estado Social e Democrático de Direito consolida-se na validade de uma Constituição 

provinda do desejo do povo, que atrela todos os poderes do Estado e os atos dele resultantes); 

                                                             
27 Ao longo dos últimos 64 anos, foram realizados diversos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Os 
textos, tratados, documentos e a declaração correspondem ao resumo de tudo o que se teorizou a respeito dos 
Direitos Humanos. São o consenso internacional a que se chegou. 
28 No curso de Pós-Graduação que realizei em Direitos Humanos na E.S.P.G.E. (Escola da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo), iniciado em março de 2009 e finalizado em janeiro de 2011, entre várias aulas bastante 
enriquecedoras tivemos a da Profª Drª. Clarice Seixas Duarte em 19 de março de 2009, denominada “Os direitos 
humanos e os princípios do Estado de Direito e da Democracia”. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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b) o princípio democrático (designa uma democracia representativa e participativa, que é a 

garantia da vigência e eficácia dos direitos fundamentais (art. 1º da CF/88)); c) o sistema de 

direitos fundamentais: inclui os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais; e  

d) o princípio da justiça social (art. 170 caput e 193 da CF/88). A justiça social é determinante 

e configura todas as normas da ordem econômica. O Estado brasileiro possui o dever jurídico 

de realização da justiça social; e) o princípio da igualdade (art. 5º, caput e I) formal e material 

(o Estado deve assegurar igualdade de oportunidades, o que implica a garantia da liberdade, 

justificando as intervenções na ordem social); f) o princípio da divisão de poderes (art. 2º 

CF/88). Adequação da teoria clássica de Montesquieu: a sociedade também tem recursos para 

controlar a atuação dos poderes públicos por meio dos institutos de democracia participativa; 

g) o princípio da legalidade (art. 5º, II), que se refere à submissão ao império da lei; e  

h) o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI e LXXIII) (informação verbal)31. 

Com relação ao princípio seguinte – democracia – refere-se ao governo do povo, pelo 

e para o povo32. A relação entre democracia e Direitos Humanos pode ser nitidamente 

identificada conforme consta no artigo 21º (3) da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos: “A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve 

exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e 

igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de 

voto”. 

No que se refere ao princípio da universalidade, afirmar que os Direitos Humanos são 

universais significa dizer que, sendo um direito humano, todos têm direito a terem acesso a 

esse direito, ele é universal, deve beneficiar a todos sem distinção de cor, religião, origem 

social, orientação sexual, origem étnica, etc. 

A ideia de universalidade é que, em qualquer lugar do globo, uma vez reconhecidos, 

esses direitos devem ser respeitados. A concepção universalista é predominante nos Direitos 

Humanos e tem a sua origem na ideia de que certos atos são inaceitáveis, daí a concepção 

universalista, o princípio da universalidade. 

A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos firmou o princípio da 

universalidade como um princípio formador desse sistema de proteção dos Direitos Humanos.  

                                                             
31 Idem. 
32 E foi por essa razão que na Constituição Brasileira de 1988 colocou-se expressamente que o Brasil é um 
Estado Democrático de Direito porque se percebeu que a ideia de Estado de Direito como um Estado protetor 
dos Direitos Humanos pode não ser suficiente, uma vez que se pode ter a aparência e todo o aparato jurídico de 
um Estado de Direito mas, no entanto, ser um Estado autoritário, cometer as mais abomináveis ações e 
transgressões autoritárias. O Brasil não está (e não esteve) isento dessa realidade. A própria democracia 
brasileira é ainda muito precária.  
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Outro princípio – da transnacionalidade – é a ideia de que os Direitos Humanos 

ultrapassam a concepção de soberania nacional, são transnacionais e impõem-se a todos os 

países do globo terrestre33. A ideia da transnacionalidade é que, em nome dos valores 

universais dos Direitos Humanos, se justifica a intervenção da sociedade global em países 

específicos, e isso pode acabar fundamentando, às vezes, diversas arbitrariedades34. A criação 

do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas veio para consolidar o 

princípio da transnacionalidade, tendo jurisdição sobre todos os países, mesmo aqueles que 

não o aceitam. 

O princípio da progressividade traz a ideia do reconhecimento progressivo dos 

direitos. Trata-se de um princípio que visa explicar a evolução dos Direitos Humanos, bem 

como esclarecer que eles não podem regredir, uma vez reconhecidos; não há como, depois, 

desconsiderá-los como um direito humano35.  

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais36 apresenta em 

seu texto a ideia da progressividade, conforme consta na Parte II do artigo 2º (1), a seguir:  
 

 
ARTIGO 2º 
 

1. Cada Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a adotar medidas, tanto 
por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 
principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 
disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios 
apropriados, o pleno exercício e dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativa (grifo meu). 

 
 

Há uma preocupação nos textos normativos internacionais voltados aos direitos sociais 

acerca da progressividade desses direitos, bem como da oposição ao retrocesso.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos também estabelece em algumas de 

suas passagens37 a progressividade por melhores condições de vida bem como pelo 

desenvolvimento social e humano, situando o homem como sujeito de direito em direção da 

igualdade entre todos, e negando o retrocesso social entre os Estados.  
 

(...) Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé 
nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 

                                                             
33 A criação do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas veio para consolidar o 
princípio da transnacionalidade, tendo jurisdição sobre todos os países, mesmo aqueles que não o aceitam. 
34 Exemplo: justificativa dos EUA para invadirem o Iraque. O modelo do Conselho de Direitos Humanos da 
O.N.U. tem jurisdição sobre todo o globo e, dependendo da violação, a comunidade internacional vai intervir em 
nome da universalidade e da proteção dos Direitos Humanos. 
35 Podem-se acomodar mais direitos e não tirá-los, daí a razão de serem progressivos.  
36 Adotado pela Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966, e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 
37 Respectivamente no Preâmbulo e na Assembleia Geral Proclama. 
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igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla (...) 
(grifo meu) (Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos). 
 
(...) 
 
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição (grifo meu) (Assembléia Geral Proclama, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos). 

 

 
O próximo princípio – irrevogabilidade – está diretamente relacionado ao anterior em 

razão de os Direitos Humanos serem de reconhecimento progressivo e não poderem ser 

revogados. Na explicação de Fábio Konder Comparato, 
 

A exigência de condições sociais aptas a propiciar a realização de todas as 
virtualidades do ser humano é, assim, intensificada no tempo e traduz-se, 
necessariamente, pela formulação de novos direitos humanos. É esse movimento 
histórico de ampliação e aprofundamento que justifica o princípio da 
irreversibilidade dos direitos já declarados oficialmente, isto é, do conjunto dos 
direitos fundamentais em vigor. Dado que eles se impõem, pela sua própria natureza, 
não só aos Poderes Públicos constituídos em cada Estado, como a todos os Estados 
no plano internacional, e até mesmo ao próprio Poder Constituinte, à Organização 
das Nações Unidas e a todas as organizações regionais de Estados, é juridicamente 
inválido suprimir direitos fundamentais, por via de novas regras constitucionais ou 
convenções internacionais (COMPARATO, 2001, p. 65-66). 

 
A progressividade e irrevogabilidade são consensos com relação ao reconhecimento 

do direito, mas não com relação às garantias que vêm proteger esse direito38.  

O princípio seguinte – da indivisibilidade – reforça a ideia de que não existe hierarquia 

entre os Direitos Humanos. Não há Direito Humano que valha mais que o outro, um direito 

não exclui o outro, eles se equilibram e complementam. Os Direitos Humanos são 

indivisíveis. Piovesan explica o quesito da universalidade e indivisibilidade dos Direitos 

Humanos, e elucida que 
 

A Declaração Universal de 1948 vem a inovar a gramática dos direitos humanos, ao 
introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela 
universalidade e indivisibilidade destes direitos. Responde a três indagações 
cruciais aos direitos humanos: Quem tem direitos? Por quê? Quais direitos? Ao 
sustentar a universalidade dos direitos humanos, a Declaração de 1948 clama pela 
extensão universal destes direitos, sob o fundamento de que a condição de pessoa é 
o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como 
um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade. Ao 

                                                             
38 As garantias podem evoluir, podem-se criar outras mais eficazes, elas podem ser alteradas, etc., mas direito 
sem garantia é tautologia, não é direito, porque se não houver garantias, também não se tem direito. E, caso 
houver garantias que não tenham a proteção da irrevogabilidade e progressividade, pode-se esvaziar esse direito.  
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sustentar a indivisibilidade dos direitos humanos, a Declaração imediatamente 
estabelece que a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância 
dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, 
os demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade 
indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de 
direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais 
(grifos meus) (PIOVESAN, 2006, n.p.). 

 

E complementa, ao reiterar que  
 

Se os direitos humanos não são um dado, mas um construído, há que se ressaltar que 
as violações a estes direitos também o são. Isto é, as violações, as exclusões, as 
discriminações e as intolerâncias são um construído histórico, a ser urgentemente 
desconstruído. Há que se assumir o risco de romper com a cultura da “naturalização” 
e da “banalização” das desigualdades e das exclusões, que, enquanto construídos 
históricos, não compõem de forma inexorável o destino da humanidade. Há que se 
enfrentar essas amarras, mutiladoras do protagonismo, da dignidade e da 
potencialidade de seres humanos (PIOVESAN, 2066, n.p.). 

 

O princípio da interdependência traz a ideia de que os princípios de Direitos Humanos 

dependem uns dos outros39. Hector Gros Espiell contribuiu com a seguinte referência acerca 

da indivisibilidade, bem como da interdependência dos Direitos Humanos:  
 

Essa idéia da necessária integralidade, interdependência e indivisibilidade quanto ao 
conceito e à realidade do conteúdo dos direitos humanos, que de certa forma está 
implícita na Carta das Nações Unidas, se compila, amplia e sistematiza em 1948, na 
Declaração Universal de Direitos Humanos, e se reafirma definitivamente nos 
Pactos Universais de Direitos Humanos, aprovados pela Assembléia Geral em 1966, 
e em vigência desde 1976; na Proclamação de Teerã, de 1968; e na Resolução da 
Assembléia Geral, adotada em 16 de dezembro de 1977, sobre os critérios e meios 
para melhorar o gozo efetivo dos direitos e das liberdades fundamentais (Resolução 
n. 32/130) (ESPIELL, 1986, p. 16-17, in: PIOVESAN, 2004, n.p.). 
 

 

De acordo com Vieira de Andrade (1987, p. 12-30), foi em um pensar jusnaturalista ou 

filosófico que os Direitos Humanos foram inicialmente considerados, ou seja, foram 

transcritos em primeira dimensão pelo direito natural40. E, nesse constructo, correspondem a 

paradigmas axiológicos, anteriores e superiores ao Estado e também à própria sociedade. Para 

o autor, esse entendimento ainda permanece, sendo a ele que por vezes se recorre ainda nos 

dias atuais, geralmente quando há falhas ou dificuldades no emprego das normas positivas 

concernentes aos Direitos Humanos. 

                                                             
39 Exemplo: para se ter educação, precisa-se ter uma boa alimentação, moradia, etc. Para se ter saúde, precisa-se 
ter alimentação, ambiente saudável, etc. Para se ter direito ao trabalho, precisa-se ter formação profissional, 
educação, enfim, há interdependência. Os Direitos Humanos completam-se, sem um não se consegue o outro, 
sem o outro não se consegue um. E essa interdependência gera a necessidade de políticas intersetoriais e que 
correspondem a uma das maiores dificuldades em termos de gestão do Estado.  
40 Identificados como direitos de todas as pessoas humanas em todos os lugares e em todos os tempos, sendo, 
dessa forma, atemporais, imutáveis, absolutos e anespaciais. 
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Posteriormente, influenciados pelas consequências da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), os Direitos Humanos são originados como os direitos de todos os seres humanos, em 

todos os lugares, tendo sido declarados, convencionados e pactuados para serem garantidos e 

promovidos na esfera da comunidade internacional, em um olhar universalista. 

Progressivamente, os Direitos Humanos são compreendidos como direitos das pessoas 

ou de certos estratos de pessoas, em um determinado lugar e tempo, mais especificamente em 

seus Estados nacionais41, tornando-se, dessa forma, por meio da consagração da Constituição, 

direitos fundamentais42. 

Atualmente, impelidos por esse movimento constitucionalista, não se tem notícias de 

constituições que não trazem disposições que evidenciem os direitos fundamentais como 

sendo Direitos Humanos constitucionalizados. 

 

                                                             
41 Na forma de direitos positivos, constitucionalizados. 
42 Qualificando um olhar constitucionalista desses direitos. 
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CAPÍTULO 2 – OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

 

2.1 – Os Direitos Humanos no Brasil na Transição do Regime Militar para a 

Democratização  

 
Neste subtópico, pretende-se enfatizar a temática dos Direitos Humanos no Brasil 

sobretudo na passagem do regime militar à democratização, no entanto, far-se-á uma breve 

retrospectiva dos primórdios dos Direitos Humanos no País43. 

Fábio Konder Comparato traz à luz uma percepção que o Brasil possui: “(...) o sinistro 

galardão de país onde impera a mais acusada desigualdade sócio-econômica do mundo”. 

Segundo ele,  

A origem dessa profunda divisão da sociedade brasileira entre ricos e pobres, entre 
proprietários que mandam e escravos ou assalariados que obedecem, encontra-se, a 
meu juízo, na estrutura própria da sociedade portuguesa à época da colonização 
(COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Conforme destacou Tocqueville argutamente, "é nas colônias que se pode melhor 

julgar da fisionomia do governo da metrópole, porque é aí que de ordinário todos os traços 

que a caracterizam se encontram ampliados e tornam-se mais visíveis" (TOCQUEVILLE, 

1952, p. 286, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 

E foi no século XVI que no Brasil, ainda colônia de Portugal, algumas características 

foram marcantes, como: a) concepção absolutista do Estado; b) ausência de um contexto em 

que poderiam ser defendidas ideias como as de igualdade de todos, e impossibilidade de 

alguma participação popular; c) sociedade marcada por privilégios de um lado e pela 

escravidão do outro; d) confronto de escravos e indígenas pela liberdade.  

 
Os povos de origem indo-européia, já se salientou , compuseram-se, basicamente, de 
três ordens ou estados (status, Stände, États), isto é, de grupos sociais dotados de um 
estatuto jurídico próprio, ligado à condição pessoal de seus integrantes: a nobreza, o 
clero e o povo. Os dois primeiros eram titulares de privilégios hereditários. O 
terceiro tinha como única vantagem própria o status libertatis, isto é, o fato de que 
os seus componentes não se confundiam com a multidão dos servos de todo o 
gênero, ligados à exploração da terra (DUMÉZIL, 1968, e L’idéologie tripartie des 
indo-européens, 1958, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

                                                             
43 Foi organizado nos Anexos o tópico Linha do Tempo dos Direitos Humanos no Brasil, com peculiaridades 
desde o período colonial (século XVI) até o século XXI, proporcionando maiores detalhes nas informações e 
ilustrando os conflitos populares que conduziram à conquista de direitos e à gradual incorporação do conceito de 
cidadania no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais. 
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Fábio Konder Comparato faz uma correlação direta com os privilégios que 

determinadas hierarquias sociais gozavam em Portugal, trazendo esse padrão repetitivo ao 

Brasil.  

Portugal, como mais tarde no Brasil, o grau de doutor desde sempre equivaleu em 
prestígio social a um título nobiliárquico. As Ordenações Filipinas capitulavam 
várias hipóteses normativas em que mercadores ou bacharéis gozavam de 
privilégios, em relação ao comum do povo. (...) ao regular a legitimação dos filhos 
naturais à sucessão de seus pais, as Ordenações equiparavam implicitamente os 
mercadores e bacharéis aos cavaleiros e escudeiros, distinguindo-os todos da 
condição inferior dos peões.  (Livro Quarto, Título XCII, 1). A verdade é que, até o 
estabelecimento definitivo do princípio da isonomia no século XIX, aos três 
estamentos tradicionais foram se agregando em Portugal várias corporações 
privilegiadas menores, como as dos desembargadores, dos universitários, dos 
militares, dos moedeiros, dos titulares de rendas reais. O mesmo processo de 
multiplicação de privilégios, agora de caráter familiar, veio a desenvolver-se no 
Brasil (...). Foi debaixo desse espírito mercantil que se desenvolveu toda a 
colonização do Brasil. Os grandes domínios rurais, organizados já no século XVI 
para a exploração da cana de açúcar, foram as primeiras empresas capitalistas de 
agro-indústria exportadora que o mundo conheceu (COMPARATO, 1999, n.p.)44. 
 

Apareceram os primeiros embates pela liberdade de indígenas e dos negros 

escravizados, tendo destaque a do Quilombo dos Palmares por ter resistido à destruição pelo 

poder colonial vigente na época45.   

O século XVIII foi marcado pela corrida ao ouro. Esse período é marcado 

predominantemente por: a) acréscimo populacional; b) condições cruéis de trabalho nas 

minas; c) simultaneamente, foi também o período das grandes revoluções que ocorreram no 

mundo, como as revoluções norte-americanas, de 1776, bem como a francesa, de 1789;  

d) paulatinamente, começou-se a trazer ao Brasil ideias liberais com noções de Estado de 

Direito e cidadania, surgindo assim diversos movimentos anticoloniais; e e) inquietações pela 

independência. 

 
Até o meado do século, o ajuste do Poder Público com os interesses das classes 
dominantes foi precário, sempre entrecortado de rebeliões e refregas. Escrevendo em 
1843, o grande jornalista conservador Justiniano José da Rocha observou que, se a 
monarquia era a única solução à tendência centrífuga que se manifestava em várias 
províncias, o trono ainda não contava com nenhum apoio social sólido. Esse suporte 
indispensável, no seu entender, não seria dado pelo proletariado do campo, nem pela 
turbulenta população urbana, focos permanentes de revolta. Os verdadeiros alicerces 
do regime político seriam os grandes proprietários rurais e seus aliados no comércio 
exterior. E arrematava: "Dê o governo a essas duas classes toda a consideração, 

                                                             
44 “Em carta endereçada à Corte em 16 de junho de 1764, queixava-se o Conde da Cunha das dificuldades que 
encontrava em formar tropas para a milícia armada: ‘Nesta terra e nas vizinhanças, rara é a casa que não tem 
privilégio; uma o tem da Santíssima Trindade, outros da Bula da Cruzada, outros o de familiares do Santo 
Ofício, outros de Santo Antonio de Lisboa, e as maiores famílias o de moedeiros; estes não só livram os seus 
filhos do serviço militar, como os seus criados caixeiros, feitores, roceiros, e os que estão adidos aos seus 
engenhos de açúcar; pelo que, se esta multidão de privilégios se não derrogar, ao menos enquanto não se 
completarem as tropas, não será possível haver soldados nelas, que não vierem de Portugal’” (COMPARATO, 
1999, n.p.). 
45 O seu último líder, Zumbi, é um marco até hoje de resistência à escravidão.  
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vincule-as por todos os modos à ordem estabelecida, identifique-as com as 
instituições do país, e o futuro estará em máxima parte consolidado. E efetivamente, 
o Estado imperial, para manter a unidade política do território, foi obrigado a 
compor-se com a aliança agrário-exportadora dominante. Lançou mão, com esse 
fito, da política de amplo enobrecimento dos seus integrantes, em troca do abandono 
de eventuais pretensões caudilhescas de separatismo. Do total dos títulos 
nobiliárquicos concedidos durante o segundo reinado, 77% foram de barão, 
sabendo-se que o baronato era reservado pelo Imperador, quase que exclusivamente, 
aos grandes proprietários rurais e aos comerciantes de maior cabedal (...) Sobrevindo 
a independência, o objetivo maior da política imperial (...) consistiu em impedir o 
fracionamento do vasto território. Para tanto, era indispensável estabelecer um 
modus vivendi com a dominação social exercida pelos latifundiários e grandes 
comerciantes, entre os quais sobressaiam os traficantes de escravos (CARVALHO, 
1996, p. 234, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Dois anos após a Independência do Brasil, os ideais liberais de cidadania foram 

jurídico e constitucionalmente formalizados por meio da Carta Constitucional. Era uma 

cidadania bem restritiva e limitada a determinados segmentos da sociedade, ou seja: 

fundamentalmente às elites econômicas do País. Além de não contemplar a maior parcela da 

população, ela ainda estava sob a égide da escravidão. 

 
O que se criou, então, foi uma estrutura social fundamentalmente privatista, na qual 
os instrumentos públicos de coação, normalmente monopolizados pelo Estado, 
pertenciam de fato às classes dominantes. O paradoxo, porém, é que o governo 
imperial manteve uma pressão constante contra o instituto em que se fundava toda a 
economia de produção agrícola da época: a escravidão (COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Diversos confrontos46 ocorreram no período imperial (1822-1889), sobretudo de 

homens livres e escravos alijados que se opuseram à miséria e às mais diversas formas de 

injustiças sociais diante das vantagens das classes dominantes. É o período que retrata o 

embate dos segmentos alijados em repúdio às desigualdades da sociedade brasileira. 

 
(...) a colonização no Brasil sempre foi uma empresa mercantil sustentada pelo 
Estado. Em momento algum a sociedade organizou-se comunitariamente. Ao 
contrário, desde cedo foi ela dividida entre senhores e escravos, ou entre 
assalariados e patrões, aqueles ligados a estes como os antigos servos medievais 
vinculavam-se à gleba de terra cultivada. Sob esses aspecto, constituímos um país 
singular, em que a sociedade foi por assim dizer formada pelo Estado, não o Estado 
pela sociedade (COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Com o término do império e a abolição da escravatura, em 1891, tivemos a nossa 

primeira Constituição Republicana e, nela, foi decretada a igualdade formal jurídica para 

todos os cidadãos. No entanto, como se tratava sobretudo de uma igualdade formal, várias 

questões vieram à tona, como: a) as consideráveis discrepâncias estruturais da sociedade;  

b) os privilégios das elites dominantes, que estavam praticamente inalterados; e c) as classes 

populares, as quais tiveram a sua participação política restringida por meio de leis, bem como 

                                                             
46 Entre elas, podemos destacar a Cabanagem (1835-1840) no Pará e a Balaiada (1838-1841) no Maranhão. 
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pela obstrução das ações coronelísticas e oligárquicas. E a reação diante desse quadro foi 

novamente o embate com a classe politicamente dominante47. Como bem pontuou Comparato, 
 

A história do reconhecimento e da defesa dos direitos humanos seguiu entre nós, 
portanto, um caminho bem diverso daquele trilhado na Europa Ocidental e na 
América do Norte. Lá, as liberdades privadas e a igualdade perante a lei foram 
conquistadas pela burguesia ascendente contra os privilégios estamentais e a tirania 
dos reis. Aqui, à falta de uma sólida estrutura estamental e com as classes 
proprietárias dominando, desde os primórdios, a atividade econômica, foi o Estado 
que atuou – ainda que dificultosamente, é verdade – em favor das liberdades 
individuais. Por isso mesmo, enquanto na Europa Ocidental e nos Estados Unidos as 
declarações de direitos sancionaram a sucessão histórica já realizada de um grupo 
dirigente por outro, no Brasil, como de resto em toda a América Latina, os direitos 
individuais declarados nas Constituições representaram, tão só, um projeto de 
mudança futura na organização da cidadania. Elas tiveram, sob esse aspecto, uma 
função mais pedagógica do que efetivamente regulatória. O esmagamento das 
liberdades, por iniciativa e sob a direção prestante do aparelho estatal, só veio a 
ocorrer no curso do século XX (COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

No século seguinte, mais precisamente no período que abrange de 1930 a 1970, o 

Estado brasileiro apresentava as seguintes características: a) progresso nas diversas demandas 

das classes populares pela obtenção de maior igualdade e justiça, por meio do respaldo 

jurídico dos direitos sindicais, trabalhistas e previdenciários48, bem como o triunfo do voto 

feminino em 1932; b) com a implementação do Estado ditatorial no período de 1937 a 1945, 

foram estabelecidos mecanismos rígidos de domínio da classe trabalhadora, impedindo, 

novamente, a possibilidade de haver o exercício de uma plena cidadania; c) expressiva 

participação da classe trabalhadora rural, bem como da urbana, por reformas viscerais da 

sociedade; d) acirrado controle político, de um lado pela classe oligárquica e, do outro, pela 

liderança populista, representando o anseio das massas; e) de 1964 até 1985 é instaurada a 

Ditadura Militar, um período obscuro da história brasileira em que houve o completo 

aniquilamento das garantias constitucionais e dos direitos, com incontáveis prisões, mortes, 

torturas, sumiço de adversários, entre outros. É nessa perspectiva que cobra sentido o juízo 

tantas vezes citado de Sérgio Buarque de Holanda, que a democracia, entre nós, "sempre foi 

um lamentável mal-entendido" (HOLANDA, s.d., p. 119, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 

 

                                                             
47 Podem-se destacar, como reflexo desse momento, diversas greves operárias, a luta armada que ocorreu no 
sertão brasileiro, denominada cangaço, movimentos messiânicos, entre outros.   
48 “Toda a proteção trabalhista e previdenciária, até agora existente, emanou dos Poderes Públicos, não foi uma 
conquista das massas carentes e desorganizadas. Por isso mesmo, o emasculamento do Estado nacional, pela 
ação conjugada do endividamento sem controle, das privatizações abusivas e da leviana desregulação da 
atividade empresarial, ameaça liquidar na raiz os poucos direitos sociais até agora reconhecidos. Não se esqueça 
de que o direito do trabalho e a previdência social foram um simples complemento social à política de 
industrialização, encetada no País a partir de 1930. Com o desmonte do Estado industrial brasileiro, no quadro 
do capitalismo especulativo globalizante, não é de admirar que se esteja assistindo à rápida liquidação dessas 
instituições de proteção ao trabalhador” (COMPARATO, 1999, n.p.). 
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Efetivamente, as classes dominantes imaginaram que o reconhecimento 
constitucional dos direitos e liberdades individuais teria um significado meramente 
retórico ou ornamental, sem nenhum efeito prático relevante. Não lhes ocorreu que a 
proclamação solene dessas franquias pudesse produzir na consciência popular, a 
longo prazo, aquele resultado que os lavradores de Paraíba do Sul, numa 
representação à Câmara do Império, declaravam cruamente como inevitável com a 
entrada em vigor da Lei do Ventre Livre: "a abertura da ideia do direito na alma do 
escravo" (CARVALHO, 1996, p. 234, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Nesse período, o País foi regido pela Constituição de 1967. Apesar de haver no seu 

texto o respeito à integridade moral e física, seja do presidiário, seja do detento, de longe não 

foi o que aconteceu. Foi uma Constituição que acarretou uma série de retrocessos no campo 

dos chamados direitos sociais, uma vez que imperava o arbítrio político, bem como o 

autoritarismo, que puderam ser notoriamente identificados em diversas ocorrências, como:  

a) oposição ao direito de se reunir; b) extinção da liberdade de poder publicar; c) consolidação 

de privilégios militares aos civis; d) preservação das arbitrariedades e punições que foram 

decretadas pelos Atos Institucionais e Complementares do governo militar; e) redução da 

idade mínima que permitia trabalhar; f) limitação da liberdade de opinião e de expressão, 

entre outros.   

O contexto na época dessas ocorrências foi um mundo polarizado pela Guerra Fria, em 

que se enaltecia a “teoria da segurança nacional” com a prática incessante de hostilizar os 

“inimigos” locais denominados subversivos (qualquer pessoa que se opunha status quo 

estabelecido).  

A Constituição de 1967 permaneceu até 1969, quando foi decretada a nova Carta 

Magna, mas, na prática, vigeu até 13 de dezembro de 1968, quando veio à tona o Ato 

Institucional que mais desrespeitou os Direitos Humanos, o AI-5 – razão de temor e revolta 

por toda a população. Esse temeroso Ato retomou todos os poderes ilimitados do presidente 

que haviam sido estabelecidos pelo AI-2, além de ter ampliado diversas arbitrariedades, 

possibilitando ao governo confiscar bens. Até mesmo o habeas corpus nas situações de 

crimes políticos contra a economia popular, a segurança nacional e a ordem social e 

econômica foi suspenso. 

Foi um período negro da história brasileira identificado por incontáveis corrupções e 

arbitrariedades em que se somavam ocorrências contínuas de assassinatos políticos e torturas. 

Os meios de comunicação, que estavam silenciados, pouco puderam fazer para manifestarem 

as atrocidades desse período, uma vez que havia o respaldo legal do AI-5.   

Apesar de o regime militar nacional ter se alongado até 1985, o moroso e paulatino 

processo de abertura política no Brasil teve o seu começo propriamente em 1974, por meio da 

posse do general-presidente Ernesto Geisel, que permaneceu no poder até 1979. 
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Desde que, ao assumir a Presidência da República em 15 de março de 1974, o 
general Ernesto Geisel anunciou um programa de “abertura lenta, gradual e segura”, 
o processo político nacional passou a ser polarizado pela agenda da transição de 
regime. Os anos que se seguiram foram marcados por retumbante vitória da 
oposição democrática nas eleições legislativas de 1974 e pelo crescimento das 
manifestações de setores da sociedade em favor da redemocratização do país, como 
o surgimento do Movimento Feminino pela Anistia, em 1975, e do Comitê 
Brasileiro pela Anistia (CBA), em 1978. Ao final de seu governo, haviam sido dados 
alguns passos importantes no sentido do abrandamento das formas de dominação 
política, destacadamente a revogação dos atos institucionais e reforma da Lei de 
Segurança Nacional (LEMOS, 2002, p. 293). 
 

Ao longo do seu governo houve demonstrações da sociedade avessa ao militarismo, 

era notório o descontentamento por grande parcela da população em viver continuamente sob 

o julgo de um regime tirano, que tolhia a liberdade de expressão e cujas consequências em 

virtude da impopularidade poderiam culminar em uma explosão social e ser incomensuráveis.  

No âmbito das manifestações, as quais abarcavam os mais distintos segmentos sociais 

que vinham de encontro ao regime ditatorial, acentuavam-se as que eram desencadeadas pelos 

operários e que, em certa medida, colaboraram para auxiliar na crise da ditadura militar. E foi 

diante dessa situação que parte da Igreja Católica brasileira admitiu uma postura contra a 

ditadura.  

Com a bandeira da Teologia da Libertação, levada à frente por D. Hélder Câmara, 

várias pastorais foram criadas para defender os oprimidos. E foi assim que a denominada 

Igreja Progressista pôde incrementar a sua prática na defesa dos Direitos Humanos, 

reivindicando ao governo que fornecesse maiores explicações quanto a centenas de pessoas 

desaparecidas.  

Importante também se faz destacar que, juntamente à atuação dessa ala da Igreja 

Católica, outros interlocutores sociais foram ganhando novos, distintos e relevantes papéis 

nesse processo contra o governo ditatorial, como a ABI (Associação Brasileira de Imprensa), 

o envolvimento de considerável parcela da classe média e a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil). Dessa forma, o regime estava com suas sustentações ruindo, e o embate contra a 

ditadura adquiria distintas dimensões. 

Nas eleições parlamentares que aconteceram no ano de 1974, o MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) aumentou a quantidade dos seus deputados, de 87 para expressivos 

165, bem como a quantidade dos seus senadores, de 7 para 20. Esse quadro mostrava o quão 

insatisfeita a sociedade estava com o regime ditatorial. 

Para escapar de distintas surpresas na eleição posterior e impedir o avanço da 

oposição, o então presidente Ernesto Geisel em parceria com Golbery do Couto e Silva (seu 

conselheiro político) idealizaram a Lei Falcão e decretaram o Pacote de Abril em 1977. 
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A Lei Falcão determinava a ausência de propaganda eleitoral dos candidatos tanto no 

rádio como na televisão. O máximo que eles poderiam fazer era ler os seus próprios 

currículos. Dessa forma, abrandou-se o interesse pelo horário eleitoral e conseguiu-se tirar a 

política do seu devido espaço pelo bloqueio de recursos publicitários.  

O Pacote de Abril estipulava que a eleição de governadores deveria ser indireta e que 

1/3 dos senadores não poderia ser mais eleito mas, sim, designado por um colégio eleitoral. 

São os denominados governadores e senadores “biônicos”. 

A despeito dessas medidas limitantes, não se pode negar que o governo Geisel deu 

início ao processo de redemocratização do Brasil, apesar de esse processo pretender, 

sobretudo, perpetuar as vitórias eleitorais do partido da situação e, assim, evitar que a 

oposição pudesse chegar ao poder. O moroso e paulatino processo de redemocratização 

brasileira pode ser identificado com momentos ora ascendentes, ora descendentes. Como bem 

pontuou Comparato, 

(...) a nossa sociedade sempre foi inorgânica, e a massa do povo, desde os 
primórdios da colonização, submeteu-se à dominação das classes possuidoras. 
Faltou-nos, constantemente, aquele "nexo moral" de que falava Caio Prado Jr., isto 
é, "o conjunto de forças de aglutinação, complexo de relações humanas que mantêm 
ligados e unidos os indivíduos de uma sociedade e os fundem num todo coeso e 
compacto" 17 . Essa força de coesão, desde a época colonial, emanou do Estado e só 
dele (PRADO JÚNIOR, 1973, p. 341, in: COMPARATO, 1999, n.p.). 
 

Os mecanismos repressores persistiam na prisão e no sequestro, mantinham a tortura 

dos prisioneiros políticos, bem como suprimiam os mandatos parlamentares sob jugo do AI-5 

(que somente foi suspenso em 1978) ou da Lei de Segurança Nacional. 

Uma demonstração, por parte dos militares denominados “linha dura”, da perpetuação 

da rotina repressiva foi o enigmático assassinato em outubro de 1975 do jornalista e diretor da 

TV Cultura, Vladimir Herzog, nas dependências do então DOI-CODI (Destacamento de 

Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna). Herzog foi encarcerado 

sob a alegação de que pertencia ao PCB, mas não somente os jornalistas se movimentaram 

como também esse caso atemorizou a sociedade brasileira, que não admitiu a versão oficial de 

que Vlado teria se suicidado.  

Infelizmente, muitíssimos outros assassinatos se deram de forma muito semelhante ao 

de Herzog, no entanto, em razão de toda a repercussão que este ganhou, acabou tornando-se 

um ícone da opressão do regime ditatorial vigente na época49.  

                                                             
49 Houve um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas para sobrepor a versão dada oficialmente, e também 
foi realizado um ritual ecumênico na Catedral da Sé em que houve a participação de mais de 10.000 pessoas, 
tendo se transformado em um substantivo ato público de protesto. 
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Tentando manter uma coerência com a proposta de abertura política, o então 

presidente militar Ernesto Geisel respondeu às ações dos militares de “linha dura”, destituindo 

o então general Ednardo d’Ávila Melo50 por outro de sua credibilidade. E começou, assim, o 

princípio da derrocada dos mecanismos de repressão política. 
 

No final do governo Geisel e durante o período de governo do general Figueiredo 
(1979-1985), o debate sobre o papel do Estado na economia se torna central entre os 
opositores do regime. Ao perceberem que a política do governo Geisel (...) tendia a 
aumentar o papel das empresas estatais na dinâmica do desenvolvimento, os 
empresários começaram a se posicionar ao lado dos outros setores da sociedade que 
questionavam a permanência dos militares no poder (ABREU, 2006, p. 81). 
 
 

Desse modo, muito paulatinamente o País foi caminhando para a transição de um 

regime militar à democratização, por meio de determinações que foram praticadas no começo 

do governo Geisel com o intento de atenuar o cenário autoritário.  
 

O sentido básico da transição foi preservar as condições da dominação política de 
uma classe social absolutamente desprovida de vocação transformadora. (...) A 
negociação da anistia implicou o confronto entre os diversos projetos políticos 
voltados para a conjuntura de transição vivida pelo país (LEMOS, 2002, p. 293). 

 

A título de exemplificação, podemos mencionar uma maior liberdade de mobilização 

para que a classe trabalhadora pudesse, em suas atividades autônomas, se organizar; a 

moderação da censura nos meios de comunicação; a reinserção de determinadas proteções 

legais, como o habeas corpus, entre outras medidas. 

Em uma conjuntura autoritária, maior autonomia política diz respeito ao incremento 

das liberdades individuais e também dos direitos, e os efeitos desse tipo de ação acabaram 

gerando um elevado custo ao governo ditatorial; dessa forma, ocasionou-se a proliferação dos 

mecanismos participativos da sociedade civil e viabilizou-se, em determinado prazo, o 

despertar dos movimentos sociais, sinalizando, assim, o começo de um longo desfecho do 

regime autoritário.  

(...) quando se parte de um regime de tipo autoritário, as possibilidades de sucesso 
na transição para a democracia podem ser relativamente favorecidas em função do 
grau em que tal regime conviveu com margens relativamente significativas de 
autonomia nas sociedades civil e econômica, assim como dos graus relativos de 
vigência do ‘império da lei’ e de autonomia do aparato burocrático-estatal. 
Conforme o peso relativo dessas arenas, poderiam ser favorecidas bem-sucedidas 
formas de transição para a democracia centradas em processos de ‘reforma pactuada 
/ ruptura pactuada’ e/ou ‘desprendimento’ (ABREU, 2006, p. 84). 
 

Abreu (2006, p. 84) convida-nos aos seguintes questionamentos: “quem inicia” e 

“quem controla a transição”. A autora sugere que, primeiramente, se faz necessário averiguar 

se o processo de transição iniciou-se “internamente”, por decisão espontânea dos que estão no 

                                                             
50 Comandante do 2º exercício. 
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comando da situação, ou “externamente”, por pressão de uma sociedade civil emergente, um 

movimento revolucionário ou também por um colapso repentino.  

Abreu também instiga a reflexão sobre se o desenrolar da fase inicial de transição 

incorpora a constituição de governos provisórios, a convocação de referendos ou eleições, ou 

se trata de uma tentativa de “liberalização” mas controlada de “cima para baixo”, estando 

ciente de que, em cada um desses movimentos de “estabilidade relativa” da alternância, 

enquadram-se distintos atores, bem como tipos e abrangência de riscos instáveis para a 

democratização. 

Mas, para que essa transição pudesse ocorrer, fez-se necessário o estabelecimento de 

pactos, já que eles formaram o eixo fundamental para a realização do percurso de transição. 

Era necessário que esses pactos fossem firmados entre os atores naquele momento: os 

“moderados” – que abarcam os opositores ao regime autoritário – e os de “linha dura” – 

integrantes da situação.  

Como bem destacou Abreu, 

No caso brasileiro, (...), levando-se em conta que o tipo de regime não-
democrático que se estabeleceu a partir de 1964 seria classificado aqui com 
um certo autoritarismo, pode-se dizer que até mesmo a definição básica do 
nosso tipo de transição ‘de volta’ para a democracia – se ‘reforma pactuada / 
ruptura pactuada’ e/ou ‘desprendimento’ – envolve tanto disputas de caráter 
valorativo quanto cognitivo (...) tais disputas se referem claramente a 
processos coletivos de formação de consensos precários (...) (2006, p. 86). 
 

No período de transição, o governo negociou e fez diversas concessões com os seus 

opositores. José Honório Rodrigues fez duras críticas a esse aspecto que, no seu parecer, é um 

tanto contrarrevolucionário da prática conciliatória das elites políticas brasileiras. Segundo 

ele,  

(...) a “política de conciliação” é sempre a “conciliação das divergências da minoria 
dominadora”, seu objetivo principal é mais contornar as contradições entre os 
grupos dominantes que “conceder benefícios ao povo” e, embora sempre se fale “em 
pacificação, confraternização”, a ordem é o seu alvo (RODRIGUES, 1982, p. 87 e 
110, in: LEMOS, 2002, p. 289). 

 
Uma vez a fase de transição tendo sido finalizada, passa-se para a fase seguinte, que é 

a da consolidação, ou seja: quando acordos suficientes foram estabelecidos no quesito dos 

procedimentos políticos com a intenção de efetivar um governo eleito como resultado do voto 

direto livre; com soberania para conceber distintas políticas; e quando os três poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), concebidos pelo novo regime democrático, têm 

condições de atuar de forma autônoma, sem terem que fragmentar o poder com outras esferas.  

Como pontuou Herkenhoff, “(...) é preciso coragem e luta para romper as barreiras do 

‘Direito posto’, na busca do ‘Direito Justo’. É preciso, ‘dessacralizar a lei’!” (1999, p. 91). A 
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anistia51, que foi arduamente alcançada em 1979, não ocorreu como se aspirava, uma vez que, 

em nome do regime, também acabou anistiando inclusive os torturadores e criminosos.  

Como bem pontuou Lemos, “(...) anistia sancionada pelo presidente da República, 

general João Figueiredo, em 28 de agosto de 1979, teve como resultados imediatos a 

libertação de quase todos os presos políticos do país e o início do retorno de mais de 5 mil 

exilados” (LEMOS, 2002, p. 308). Mas, apesar desse fato, não podemos desconsiderar que ela 

se configurou em uma substancial aquisição do povo brasileiro.  

Nos dizeres de João Baptista Herkenhoff, pode-se dizer que a disputa pela anistia 

configurou "(...) uma das páginas de maior grandeza moral escrita na História contemporânea 

do Brasil (1997, p. 88)", simultaneamente com a solicitação, bem como o exercício, da 

Constituinte. 

Renato Lemos relembrou que  

 
O Brasil tem uma já considerável tradição no campo da anistia política. (...) Ao 
longo da nossa história, tanto foram anistiadas pessoas acusadas de atentar contra a 
legalidade ilegitimamente estabelecida — as que se insurgiram contra as ditaduras 
do Estado Novo e do regime militar recente, por exemplo —, como as que tentaram 
subverter a legalidade legitimamente estabelecida, de acordo com os parâmetros 
democráticos dominantes — os golpistas de 1956 e 1959, por exemplo. 
Desconsiderar este ponto faz com que não se perceba que a tradição brasileira em 
matéria de anistia política expressa também duas outras tradições, mais abrangentes: 
a da conciliação como forma de preservação dos interesses fundamentais das classes 
dominantes na nossa sociedade e a da contra-revolução preventiva como estratégia 
anticrises (LEMOS, 2002, p. 3). 
 

 

A Constituição de 1988 veio para acolher e defender os Direitos Humanos dos mais 

diversos abusos e arbitrariedades. A “Constituição Cidadã”, como era chamada por Ulisses 

Guimarães, faz uma defesa irrestrita à temática da dignidade da pessoa humana para que, 

doravante, não mais seja legalmente possível violar a liberdade humana e o direito à vida, à 

segurança, à igualdade.  

Isso quer dizer que a pessoa humana não pode ser considerada como algo qualquer, 

como se fosse um animal irracional, pois tem a sua autonomia, a sua individualidade, sua 

                                                             
51 No entanto, conforme bem destacou Lemos, “(...) a anistia pode ser entendida como um instrumento da contra-
revolução preventiva no contexto de crises políticas que anunciam sua gravidade real ou potencial. Trotsky alude 
a uma modalidade democrática da contra-revolução burguesa, constante do repertório de respostas possíveis a 
ameaças à ordem oriundas do movimento político revolucionário de operários e camponeses. Exatamente porque 
sempre satisfaz legitimamente uma parcela considerável da oposição, a concessão da anistia facilita ao bloco 
dominante dividir o campo dos contestadores. Enfraquecendo desta maneira a frente oposicionista, viabiliza 
também a reunificação dos setores divergentes do bloco dominante em torno de seus interesses fundamentais, de 
maneira a garantir o essencial da ordem. O resultado deste tipo de estratégia costuma ser a limitação do 
confronto de posições, um obstáculo a que se tome pela raiz o problema que gera a crise, cujos elementos assim 
tendem a se aprofundar. Esta ‘habilidade’ sempre distinguiu a vida política brasileira no quadro latino-
americano” (LEMOS, 2002, p. 292). 
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essência vital que é intrínseca a cada pessoa humana. E, por ser a dignidade um valor 

supremo, a única maneira de assegurá-la é por meio da justiça.  

Foi com o advento da Constituição de 1988 que os Direitos Humanos tornam-se 

sustentáculo jurídico do Estado brasileiro e começam a ser introduzidos nas políticas públicas, 

apesar de a realidade social e econômica do Brasil estar muito longe da evolução legislativa 

das últimas décadas.  

A nossa Constituição Cidadã determina a que a dignidade da pessoa humana é o 

alicerce último do Estado e que ele existe para protegê-la, bem como promovê-la a todas as 

pessoas. Trata-se da Constituição mais democrática entre todas as constituições que tivemos.  

Depois da Constituição de 1988, o Estado democrático alterou o discurso, bem como a 

prática, no quesito dos Direitos Humanos, que se transformaram em parte intrínseca da 

estrutura institucional, jurídica, cultural e democrática, bem como das políticas sociais.  

Nesse sentido, Flávia Piovesan expõe que  

 
A ordem constitucional de 1988 apresenta um duplo valor simbólico: é ela o marco 
jurídico da transição democrática, bem como da institucionalização dos direitos 
humanos no país. A Carta de 1988 representa a ruptura jurídica com o regime militar 
autoritário que perpetuou no Brasil de 1964 a 1985 (PIOVESAN, (1998, p. 206). 
 
 

O advento da chamada Constituição Cidadã contribuiu para que houvesse uma forma 

de “redesenhar o Estado brasileiro”, assim como os seus direitos fundamentais. Com essa 

nova configuração, os Direitos Humanos estavam devidamente protegidos 

constitucionalmente, não somente quanto aos direitos individuais, como também aos sociais, 

difusos e coletivos.  

Mas, vale enaltecer, como bem salientou Bobbio, que não basta que eles sejam 

devidamente protegidos, mas, sobretudo, que possam ter os devidos “remédios” 

constitucionais para que se possa garantir a efetividade desses direitos.  
 

O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de 
justificá-los, mas o de protegê-los. Não preciso aduzir aqui que, para protegê-los, 
não basta proclamá-los. [...] O problema real que temos de enfrentar, contudo, é o 
das medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção desses direitos 
(BOBBIO, 1992, p. 24 e 37). 

 

O Brasil também legitimou o status de lei constitucional para todos os Tratados e 

Convenções Internacionais que foram ratificados pelo País. Dessa forma, o Estado 

Democrático de Direito brasileiro garantiu, na vida de cada cidadão(ã) brasileiro(a), a prática 

dos direitos individuais e sociais, a igualdade, a segurança, a justiça, o bem-estar, a liberdade 
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e o desenvolvimento como valores soberanos de uma sociedade plural, fraterna e sem 

discriminação, calcada na harmonia social.  

Com o advento da democratização, o Estado brasileiro começou a ser percebido não 

mais como um inimigo, mas com possibilidade de haver interlocução com os movimentos 

sociais bem como as forças sociais atuantes. Faço, porém, do questionamento de Fábio 

Konder Comparato o meu também: “Continuaremos a acumular atrasos, ou saberemos 

defender de modo sempre mais efetivo a dignidade humana de todos os que vivem neste vasto 

território?” (COMPARATO, 1999). 

Tentando fazer um paralelo com as ditaduras que ocorreram concomitantemente em 

outros países na América Latina, o regime ditatorial no continente latino-americano 

correspondeu a uma das mais danosas fatalidades vivenciadas; há mazelas ainda nos dias 

atuais que mostram o tamanho atraso cultural, político, material e econômico com o qual os 

países acometidos precisam se defrontar.  

Entre possíveis diferenças e semelhanças, é notória a identificação das incontáveis 

arbitrariedades, bem como o emprego direto ou indireto da tirania, da brutalidade e da força 

que amedrontaram toda a sociedade. 

A maior parte dos ditadores militares latino-americanos formou-se na Escola das 

Américas, instituição que, no âmbito da Guerra Fria, conseguir manter a lealdade dos 

exércitos latino-americanos frente adiante da política exterior dos Estados Unidos. No caso 

específico da América Latina, utilizou-se com certa regularidade a intimidação do 

comunismo.  

A ditadura militar característica latino-americana era controlada por uma comissão ou 

um conselho atrelado à autoridade do Estado Maior dos militares52. Já em distintas ditaduras 

militares a autoridade ficou centralizada em uma só pessoa – na figura do oficial, geralmente 

o comandante-chefe do exército53. No caso específico brasileiro, o regime ditatorial 

permaneceu no poder por contínuos 21 anos, tendo havido a sucessão de cinco presidentes e 

uma junta militar (PNUD, 2004). 

 

 

 

                                                             
52 Conforme ocorreu na Argentina, no período que compreende 1976 e 1983, em que foi governada por juntas de 
militares formados pelos mais “respeitados” representantes da Marinha, da Força Aérea e do Exército.   
53 Foi o que ocorreu com a ditadura paraguaia do General Alfredo Stroessner, que permaneceu no poder por 
longos 35 anos, de 1954 até 1989. Além do caso paraguaio, podemos também destacar o caso da ditadura 
nicaraguense, em que o ditador militar Anastásio Somoza García comandou o país por 20 anos contínuos, de 
1936 a 1956, além de ter estabelecido uma dinastia familiar que liderou a Nicarágua até 1979.  
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O que distinguia algumas das ditaduras latino-americanas é que várias delas 

simbolizaram a extensão da lógica oligárquica concebida no século XIX, enquanto outras 

buscaram modificar a sociedade, bem como a economia, seguindo o modelo ideológico  

norte-americano.  

Com exceção feita ao genocídio na época da ocupação e da colonização continental 

durante os séculos XV e XVI, um dos maiores níveis de temor que foram atingidos 

correspondeu à metade da década de 1960 e a toda a década de 1970. 

O que se parece entre os países durante a década ditatorial é que os problemas sociais, 

como a desnutrição, o desemprego, a fome, a pobreza, os módicos níveis de saúde, o 

analfabetismo, a mortalidade infantil, entre outros, frequentes durante todo o século XX, 

atingiram níveis sem precedentes.  

As ditaduras e os grupos hegemônicos de domínio econômico que impulsionaram 

esses processos conduziram adiante a alteração das economias latino-americanas recorrendo 

aos mecanismos repressivos e violentos sobre a população. Esses mecanismos consistiram 

basicamente no encarceramento, sequestro, desaparecimento e assassinato dos que se 

opunham ao governo54 (PNUD, 2004). 

Suprimiu-se a possibilidade do direito de se defender em juízo e a tortura tornou-se o 

recurso rotineiro para que se pudesse obter informações, intimidar e ocasionar morte moral e 

psicológica dos adversários.  

Esse recurso atingiu milhares de brasileiros no período entre 1964 e 1985, sendo uma 

das maneiras mais cruéis de empregar a brutalidade direta sobre a própria pessoa, uma vez 

que a vítima não é assassinada, no entanto, tem que carregar a agonia, o sofrimento, a aflição 

e a angústia pelo resto da vida55. 

Em todos os países, a política de terrorismo estatal procurou permanentemente 

espalhar o medo entre a população. As arbitrariedades e o uso direto ou indireto da violência 

ameaçaram toda a sociedade. Operários, estudantes, empresários, jovens, velhos, esportistas, 

intelectuais e professores transformaram-se em suspeitos e vítimas. Outra semelhança entre as 

                                                             
54 Independendo se fossem pessoas que não possuíam qualquer conexão com a oposição. 
55 Infelizmente, uma das vítimas da ditadura brasileira não aguentou o martírio que o acometeu por décadas 
contínuas de sofrimento e suicidou-se no dia 16 de fevereiro passado. Foi o filho mais velho do ativista, militante 
e jornalista Profº Dermi Azevedo, que com Leonardo Boff fundou, em 1982, o Movimento Nacional de Direitos 
Humanos, bem como contribuiu nas comunicações das Conferências Estaduais, tendo sido o representante de 
São Paulo na Programação da 2ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, de 12 e 13 de maio de 1997.  Eis o 
relato dele no próprio dia do ocorrido: “Meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre 
Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje, com uma overdose de medicamentos. Com apenas um ano e oito 
meses de vida, ele foi preso e torturado, em 14 de janeiro de 1974, no DEOPS paulista, pela ‘equipe’ do 
delegado Sérgio Fleury, onde se encontrava preso com sua mãe.  
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ditaduras latino-americanas é que a repressão e a violência, habituais em todas elas, anulavam 

os direitos políticos e as liberdades civis.  

Todas se intitulavam como instituições que reproduziam os valores da nação e tinham 

como incumbência “tratar” a sociedade dos infortúnios que a afligiam e, com essa alegação, 

realizaram o mais amplo e irrestrito poder de forma aleatória e abusiva (PNUD, 2004). 

Uma das características mais sui generis das ditaduras militares correspondeu ao 

discurso ardiloso dos militares, que almejavam fundamentar a prática de repressão e terror, 

uma vez que com essas ações se aparelhavam, pois se preparavam as condições para o 

desempenho da “autêntica democracia”, ainda que para isso fosse necessário aniquilar alguns 

ou todos os postulados da própria concepção de democracia. 

Esse posicionamento dos militares aparenta como sendo uma contradição, mas eles 

estavam cientes de que se fazia necessário expor esse discurso para uma população, muitas 

vezes, com instrução reduzida e, dessa forma, se justificar quanto à ideia corrompida de 

democracia.  

Os distintos governos militares que tomaram o poder alegando defender a democracia, 

na realidade, desdenhavam os Direitos Humanos, as leis e o respeito à vida, assim como 

ignoravam o respeito ao desejo das maiorias e buscavam manter-se no poder e usufruir dele 

(PNUD, 2004). 

Independentemente da quantidade de assassinatos ocasionados em razão do regime 

autoritário que ocorreu em cada país e do nível de austeridade com que se manteve o poder 

político, faz-se necessário elucidar que em momento algum existiram ditaduras benevolentes, 

pois em todo processo repressivo as mudanças da vida social, cultural e política são oriundas 

de diversos rompimentos com uma série de níveis de intensidade de hostilidade política.  

Dessa forma, por razões políticas, podemos infelizmente contabilizar milhares de 

mortos, uma quantidade muito expressiva de pessoas desaparecidas, milhares de pessoas 

torturadas e uma imensurável quantidade de vítimas indiretas da repressão. 

O regime militar no continente latino-americano foi uma das piores catástrofes já 

experimentadas, com consequências nefastas: até os dias atuais é possível serem evidenciados 

os atrasos político, material, econômico e cultural.  

Quando os militares deixaram o poder, deixaram os vários países em uma das mais 

agudas crises econômicas da história do continente latino-americano. Empregando o recurso 

da omissão e do segredo de informação, dilatou-se a corrupção em todos os níveis, sem 

termos condições até hoje de aferir os valores que foram extraviados ou saqueados.  
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Por meio do constrangimento e da ameaça, instigou-se uma cultura política não 

participativa, sequela que até os dias atuais ameaça a legitimidade das instituições 

representativas.  

Até hoje, também, recebemos como herança a cultura da impunidade, que sinaliza que 

aqueles que praticaram crimes ainda estão, lamentavelmente, acima da lei, cultura esta que 

cada vez mais pode ser constatada nas várias demonstrações da violência urbana  

(PNUD, 2004). 

 

2.2 – As Conferências de Direitos Humanos no Brasil e os PNDHs  

 
2.2.1 As Conferências de Direitos Humanos no Brasil 

 

Em distintas localidades do mundo, o que é possível observar atualmente são 

movimentos populares para um maior aprofundamento de uma vivência democrática, 

considerando a incredulidade nas instituições representativas e na democracia como um mero 

sistema de formação de governos. Há uma evidente dilatação dos arranjos institucionais que 

quebram com as interpretações minimalistas da atuação que limitava a ação política ao ato de 

votar (SANTOS; AVRITZER, 2002). 

Mesmo com a imprecisa manutenção dos direitos sociais de cidadania no Brasil, a 

partir do período em que se instaurou a redemocratização, o que pôde ser observado foi uma 

reconformação das estruturas institucionais para a inserção de cidadãs e cidadãos na gestão 

pública (DAGNINO, 1998).  

Fornecer para a sociedade a possibilidade de efetiva aproximação, seja na formulação, 

no monitoramento, na avaliação, bem como no controle das políticas públicas, mostra-se o 

propósito de ser dos arranjos participativos.  

E, dessa forma, fundamenta-se a concepção de estruturas distintas à participação 

política como fração de um empenho para viabilizar que as instituições possam se tornar mais 

democráticas, bem como mais inclusivas. Assim sendo, cabe conhecer as peculiaridades 

desses espaços e investigar a compreensão de sua forma de atuação, no caso específico das 

Conferências Nacionais de Direitos Humanos. 

Apesar de as conferências nacionais terem sido criadas há décadas, essa modalidade de 

instituição participativa somente começou a ganhar maior expressão no final do século 

passado em razão da diversidade de temas e da dimensão de mobilização. Tentando propiciar 

uma sucinta retrospectiva histórica desses mecanismos participativos, podemos destacar que 
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foi em 1937 que a legislação brasileira entreviu conferências especificamente às áreas de 

saúde e educação (Lei no 378 de 13/1/1937), tendo ocorrido em 1941 a 1ª Conferência 

Nacional de Saúde (HOCHMAN, 2005)56.  

Em 1986 houve o advento da 8ª Conferência Nacional de Saúde, sinalizada por uma 

expressiva participação popular, que deu condições para que na constituinte pudessem ser 

garantidos os alicerces do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Esse impulso simbólico dos movimentos pela reforma sanitária e pela estrutura 

institucional do SUS, com os devidos ajustes às peculiaridades de cada setor, foi inspirado nos 

diversos setores em que haviam começado as articulações por políticas nacionais interligadas 

e por estruturas de participação. 

Sem dúvida alguma, a demarcação dessa mobilização foi o advento da Constituição 

Federal de 1988, que conseguiu impulsionar, ao menos formalmente, a desconcentração 

administrativa e a integração da atuação de organizações, bem como de cidadãos da sociedade 

civil, no gerenciamento de políticas públicas, por meio da formulação de instituições 

participativas.  

O texto da Constituição de 1988 “foi capaz de incorporar novos elementos culturais, 

surgidos na sociedade, na institucionalidade emergente, abrindo espaço para a prática da 

democracia participativa” (SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 65). Esse quadro foi manifestado 

em vários instrumentos que incrementaram os direitos políticos e estimularam experiências de 

gestão pública participativa. 

No que tange à estrutura da participação, a Constituição Federal determinou diretrizes 

e princípios, por exemplo a cidadania como alicerce do Estado democrático57, os deveres 

sociais nas questões de ordem coletivas58 e o desempenho da soberania popular59, mas 

também teve um olhar para a necessária participação social como uma maneira de gestão 

pública60. Na institucionalização da participação, teve destaque a desconcentração 

administrativa como forma de gestão participativa. 

Motivadas pela proteção do processo de redemocratização, várias experiências foram 

começadas em nível local, tendo destaque os orçamentos participativos e os conselhos 

gestores (AVRITZER, 2008). Em uma próxima etapa, proliferaram as iniciativas em áreas 

temáticas distintas que, na sequência, foram estendidas aos canais institucionais para a gestão 

                                                             
56 Apesar de naquele período o debate ser focado nos agentes estatais, mais tarde, a sociedade civil começou a 
participar do espaço de discussão da política nacional de saúde. 
57  Artigos 1º, 5º, 8º, 15º e 17º. 
58  Artigos 205º, 216º, 225º, 227º e 230º. 
59  Artigos 14º, 27º, 29º, 58º e 61º. 
60  Artigos 10º, 18º, 37º, 74º, 173º, 187º e 231º. 
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pública participativa na esfera federal, como conselhos e conferências nacionais, mesas de 

negociação, consultas e audiências públicas (AVRITZER, 2009). 

Nos últimos anos houve uma expressiva participação das conferências para 

incrementar a nível nacional a atuação na elaboração das políticas públicas. Calcula-se que 

mais de cinco milhões de pessoas atuaram em etapas prévias às 74 conferências nacionais 

realizadas no período de 2003 a 2010 (BRASIL, 2010).  

Supostamente, “a aposta na institucionalização e sustentabilidade de um sistema de 

participação de tal envergadura representa um esforço inédito na história do país” 

(MARICATO; SANTOS JÚNIOR, 2006, p. 28).  

Percebe-se que cada conferência se distingue no domínio de agenda dos atores, na 

natureza decisória, na maneira de regulação, na relação entre Estado e sociedade, na 

composição com outras distintas instituições participativas, no método empregado de debate 

bem como na maneira de encaminhar, acompanhar e executar as deliberações (SOUZA, 

2008).  

Não há como negar que as conferências nacionais têm contribuído com os processos 

na extensão da atuação social diante do ciclo de políticas públicas no Brasil. Elas podem ser 

compreendidas como mecanismos de participação que abarcam, com determinada frequência, 

representantes da sociedade civil, bem como do Estado, à concepção de proposições para 

determinada política pública.  

Conferências são espaços de amplo debate em que tanto a sociedade como o governo, 

por meio de suas mais distintas representações, estabelecem um diálogo de maneira 

transparente, organizada e pública. Constituem um formato de gestão pública participativa 

que possibilita a concepção de espaços de elaboração, negociação, ajustes, alinhamentos e 

formação de consensos, compartilhando o poder bem como a relevante corresponsabilidade 

entre a sociedade civil e o Estado. Em cima de cada temática ou área é fomentado um debate 

social que acaba resultando em uma análise que sinaliza novos caminhos (GOVERNO 

FEDERAL, 2007). 

Com o objetivo de compreender o que seriam esses processos, a mensagem do então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional no ano de 2004 pode ser bastante 

esclarecedora, ao menos sob o ponto da perspectiva oficial: “conferências nacionais são 

espaços democráticos que envolvem gestores, usuários e prestadores de serviços em torno de 

uma agenda estratégica comum” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004, p. 226).  
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Também destacamos a seguir outra mensagem do então presidente ao Congresso 

Nacional em 2006, mostrando um panorama de resultados que foram atingidos com as 

conferências que foram concretizadas em seu primeiro mandato. 

 
As Conferências Nacionais realizadas neste Governo garantiram a participação e a 
influência decisiva da sociedade na formulação e acompanhamento das políticas 
públicas. Além da participação dos delegados nacionais, há que se considerar a 
realização das conferências preparatórias em diversos Municípios e Estados, o que 
propiciou o aprofundamento da descentralização, o fortalecimento da democracia e a 
emergência de novos atores sociais na gestão das políticas públicas (PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, 2006, p.195-196). 
 

O que costuma com bastante incidência ser destacado com relação às conferências é 

quanto ao início ou mesmo à sustentação do diálogo que se faz necessário e vital estabelecer 

entre a sociedade civil e o Estado; por essa razão, elas podem ser identificadas como meios 

democráticos de participação no rol das políticas públicas.  

Mas um dado importante trazido por Camurça (2006) diz respeito à maneira como as 

conferências têm se organizado, o que parece trazer limitações ao processo de participação, 

uma vez que a pouca adesão entre os ministérios que as dispõem faz com que elas sejam 

“institucionalidades paralelas: mantidas à margem e com difícil interlocução com o resto do 

aparato estatal” (CAMURÇA, 2006, p. 36).  

De qualquer maneira, torna-se possível estabelecer os elementos que identificam e 

especificam a dinâmica de como ocorrem esses mecanismos de participação voltados para a 

elaboração de políticas públicas. Nesse sentido, é interessante considerar o parecer do 

Instituto Pólis (2005), no que tange aos propósitos das conferências.  
 

1) Definir princípios e diretrizes das políticas setoriais: os participantes da 
conferência devem traçar um plano estratégico para o setor, definindo as prioridades 
da secretaria para os próximos anos. 
 
2) Avaliar programas em andamento, identificar problemas e propor mudanças, para 
garantir o acesso universal aos direitos sociais. 
 
3) Dar voz e voto aos vários segmentos que compõem a sociedade e que pensam o 
tema em questão. 
 
4) Discutir e deliberar sobre os conselhos no que se refere às formas de participação, 
composição, proposição da natureza e de novas atribuições. Os delegados das 
conferências também podem indicar os membros titulares e suplentes, opinar sobre 
sua estrutura e funcionamento e recomendar a formação de comitês técnicos. 
 
5) Avaliar e propor instrumentos de participação popular na concretização de 
diretrizes e na discussão orçamentária (INSTITUTO PÓLIS, 2005, p. 1). 
 

Em cima desses desígnios normativos, além do aspecto de caráter de formulação e 

avaliação das ações do Estado, pode-se notar o propósito de trazer os distintos sujeitos 
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políticos ao debate inserido no espaço público e de relacionar essa instância de atuação com 

outras de um processo participativo, como é o caso dos conselhos. Além do mais, faz-se 

importante aqui salientar que as conferências se firmam como mecanismos de participação, 

não correspondem somente a eventos ou atividades, pois no modo geral não se aperfeiçoam 

pontualmente, mas ao longo do tempo.  

Há também várias ações interligadas com intento manifestado de direcionar as 

resoluções que foram concebidas no processo de discussão. Dessa forma, é possível 

evidenciarmos alguns aspectos que nos auxiliam na caracterização das conferências:  

a) firmam-se como uma etapa da elaboração de políticas públicas no âmbito setorial;  

b) concentram distintos sujeitos políticos; c) interligam-se com outras modalidades de 

participação; e d) organizam-se como um processo participativo. 

A execução de um processo participativo identificado como conferência pode alternar 

de acordo com o contexto, mas se faz possível destacar determinados aspectos comuns. As 

conferências, de maneira geral, são convocadas com natureza deliberativa ou consultiva pelo 

Poder Executivo de cada nível governamental, por meio de um decreto que introduz a 

temática da discussão bem como o órgão que é responsável pela organização de todo o 

processo.  

Quando há previsão em lei, o próprio conselho setorial tem condições de invocar a 

participação. Os órgãos tidos como responsáveis devem publicar portarias para definir os 

objetivos, a comissão organizadora61, a forma de realização e o período. 

Os eventos preparatórios podem ser municipais ou regionais, tendo múltiplas bases 

territoriais, a depender da organização temática. Quando são processos nacionais, há etapas 

estaduais para a escolha de representantes e discussão prévia dos temas propostos.  

Para orientar a discussão são produzidos documentos de referência chamados de  

texto-base, que podem ser provocadores de debate ou apresentarem as propostas do governo 

para aquele setor. Para estimular a participação de públicos específicos também podem 

ocorrer conferências setoriais, além das livres e das virtuais que se configuram como etapas 

não eletivas e sim mobilizatórias. 

Especificamente no que tange às Conferências Nacionais de Direitos Humanos, 

tivemos o montante de 11 edições, conforme pode ser mais bem observado na tabela logo 

                                                             
61 É frequente perceber a comissão organizadora representando os distintos segmentos da sociedade a serem 
instigados. De forma geral, a comissão é um órgão colegiado provisório e que discorre as estratégias, bem como 
o cronograma de atuação, que uma coordenação executiva deverá levar à frente, e é voltada sobretudo a essa 
missão. Cabe também à comissão organizadora discutir o regulamento que determina as fases do processo, a 
maneira de escolher os representantes, bem como os temas da pauta. Ela também elabora um regimento que deve 
ser respeitado na plenária do evento final e que vai ditar o devido funcionamento deste. 
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abaixo, inclusive, com a descrição das finalidades de cada uma e, na sequência, a 

especificação da data, do local e da convocação.  

 
Tabela 1 – Finalidade das Conferências Nacionais de Direitos Humanos por Edição 

 
 
 Temática 

1ª Conferência Bases para o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH). 

2ª Conferência Direito Humano à Educação, fez uma avaliação do PNDH e pediu sua 
reformulação. 

3ª Conferência Foi no cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

4ª Conferência DhESC62, decidiu pela construção do Relatório da Sociedade Civil sobre 
o cumprimento do PIDESC63 

5ª Conferência Combate à violência e a promoção da paz. 

6ª Conferência Lançamento da proposta do Sistema Nacional de Direitos Humanos pelo 
MNDH64 

7ª Conferência Mapeou estratégias para o combate à violência. 

8ª Conferência Proposta do Sistema Nacional de Direitos Humanos 

9ª Conferência Definiu os contornos do Sistema Nacional de Direitos Humanos e foi a 
primeira antecedida de 26 conferências estaduais e uma distrital que 
escolheram delegados/as. 

10ª Conferência Sobre Direitos Humanos e modelo econômico.   

11ª Conferência Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as 
Desigualdades Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: 
Superando as Desigualdades. 

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência da República / Secretaria Nacional de Articulação Social. 
 

                                                             
62 Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. 
63 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
64 Movimento Nacional de Direitos Humanos. 
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Tabela 2 – Conferências Nacionais de Direitos Humanos 
 

 
Conferência Nacional de Direitos Humanos Convocação Local Data 

1ª Conferência Nacional de Direitos Humanos Comissão de 

Direitos Humanos e 
Minorias da 

Câmara dos 
Deputados 

Brasília 
– DF 

26 e 27/04/1996 

2ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 12 e 13/05/1997 

3ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 13 a 15/05/1998 

4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 13 e 14/05/1999 

5ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 24 e 25/05/2000 

6ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 30 e 31/05 e 

01/06/2001 

7ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 15 a 17/05/2002 

8ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 13/06/2003 

9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos Comissão de Direitos 
Humanos 

e Minorias da Câmara 
dos 

Deputados 

Secretaria Especial de 

Direitos Humanos 

“ 29 e 30/06 e 01 e 

02/07/2004 

10ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 31/05 e 01 e 

02/06/2006 

11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos “ “ 15 a 18/12/2008 

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência da República / Secretaria Nacional de Articulação Social. 
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Em ordem crescente, a I Conferência Nacional de Direitos Humanos, que aconteceu 

em 1996, foi um momento crucial à formulação do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH). Naquele momento, os representantes do Ministério da Justiça foram encarregados 

do texto do PNDH e coletaram proposições, várias que vieram de expressivas discussões que 

foram previamente organizadas conforme a região e a área de atividade. Parte dessas 

propostas que foram apresentadas na I Conferência foram integradas ao PNDH e outras se 

tornaram referências ao seu aprimoramento. 
 

(...) teve como objetivo de proporcionar a participação de instituições públicas e 
organizações não-governamentais na discussão e na apresentação de propostas ao 
Plano Nacional de Direitos Humanos, visando ao seu aperfeiçoamento. Além das 
sugestões apresentadas – que a Conferência espera ver incorporadas no Plano – 
buscou-se estimular a constante participação e fiscalização pela sociedade como um 
todo da implementação e execução do Plano, no sentido de que ele se possa traduzir 
em efetiva política de Direitos Humanos (1ª Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, 1996, p. 3). 

 

 

A 2ª Conferência65 apresentou como eixo temático a “Implementação do Programa 

Nacional de Direitos Humanos”. Analisou se o PNDH era aplicável bem como instigou outras 

proposições com o intuito de complementá-lo.  

Julgamentos calcados na insuficiência de implementação do Programa também foram 

colocados, juntamente a recomendações com o intuito de suprir as falhas deixadas no texto 

original. O julgamento mais crítico que houve à II Conferência impôs ao Poder Executivo 

atuar mais arduamente na vertente da implementação do PNDH. Também adquiriu corpo e 

forma a ideia de se criarem Programas Estaduais de Direitos Humanos. 
 

Seu principal objetivo foi o de avaliar a implementação do Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH), no momento em que transcorria um ano de seu 
lançamento, pelo Presidente da República. Relacionados ao objetivo principal, 
houve três outros propósitos: apontar caminhos para a consolidação do PNDH; 
estimular a elaboração de Programas Estaduais e Municipais de Direitos Humanos e 
oferecer recomendações para ações coordenadas entre os organismos de direitos 
humanos (2ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, 1997, p. 3). 
 

A 3ª Conferência66 teve como embasamento o “Cinquentenário da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; os Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, o PNDH e 

os Programas Estaduais de Direitos Humanos”. A referida Conferência estimulou a 

associação brasileira à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo 

contestado a atuação do País no sistema americano de proteção dos Direitos Humanos.  

Concomitantemente ao Cinquentenário da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

a Conferência iniciou uma solenidade e um questionamento sobre sua atualidade e 
                                                             
65 O programa da 2ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos. 
66 Idem com relação à 3ª Conferência. 
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aplicabilidade. Motivou a propagação e o amadurecimento de organismos de Direitos 

Humanos nas esferas municipal e estadual, no interior de órgãos do poder público bem como 

em entidades da sociedade civil.  
 

A III Conferência (...) teve por objetivo comemorar o Cinquentenário das 
Declarações Universal e Americana dos Direitos Humanos. Para isso, procuramos 
analisar a posição brasileira nos sistemas universal e americano de direitos humanos. 
Também buscamos dar continuidade às discussões e proposições visando ao 
aperfeiçoamento e à concretização do Programa Nacional de Direitos Humanos, 
além de estimular a criação de programas estaduais. A força dessas conferências - 
que não têm caráter deliberativo - deriva de sua representatividade e da qualificação 
de seus participantes. Um total de 506 pessoas participaram da III Conferência, 
representando 276 instituições públicas e organizações não-governamentais, 
participaram do evento. Cumpre ressaltar o elevado nível das palestras e dos debates 
realizados, animados pela participação de muitos dos expoentes da reflexão teórica e 
da ação prática em direitos humanos no Brasil (3ª Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, 1998, p. 3). 
 

A 4ª Conferência67 focou-se no “Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais”. Tentou, com o aprendizado acumulado, seus próprios recursos de 

funcionamento, buscando adquirir maior visibilidade e eficácia nos seus resultados. Acabou 

resultando disso o advento de uma comissão regular para que pudesse coordenar determinadas 

deliberações do evento, no caso, a formulação do Relatório da Sociedade Civil com relação ao 

Cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais pelo Brasil.  

A formulação desse documento, bem como a sua entrega à ONU, foi a principal 

maneira de resgatar a incumbência de priorizar o desempenho dos conferencistas em 2000 nas 

esferas econômica, social e cultural dos Direitos Humanos. 

A quarta edição da Conferência buscou aperfeiçoar seus próprios mecanismos de 
funcionamento, visando obter mais eficácia e visibilidade em seus resultados. O 
principal compromisso do evento foi atribuir prioridade na ação dos participantes, 
no ano 2000, à dimensão econômica, social e cultural dos direitos humanos, por 
entender que os mesmos têm sido relegados. Mas foi assinalado bem claramente que 
os conferencistas não pretenderam substituir os direitos civis e políticos pelos 
econômicos, sociais e culturais, e sim integrar essas diferentes dimensões a partir do 
princípio da indivisibilidade dos direitos humanos (4ª Conferência Nacional de 
Direitos Humanos, 1999, pps. 7-8). 

 
A 5ª Conferência68 calcou-se na temática dos “500 anos do descobrimento do Brasil e 

combate à violência: ‘Brasil 500 anos: descubra os Direitos Humanos’”. Somada à campanha 

da ONU de 2000 pela paz, a 5ª Conferência também esteve sintonizada com a realidade local 

e fincou o debate na temática da violência, desde a sua manifestação no âmbito doméstico 

como no institucional, além de suas implicações com a discriminação, a exclusão e o 

preconceito.  

                                                             
67 O programa da 4ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos.  
68 Idem com relação à 5ª Conferência. 
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A temática da 5ª Conferência instigou pela análise contínua ao longo dos últimos 500 

anos e conclamou a disseminação dos princípios humanistas como sendo paradigmas de uma 

era sem violência, exclusão e discriminação. Definiu-se como prioridade o enfrentamento à 

tortura, resolução que foi aplicada com o advento da Rede Brasileira Contra a Tortura bem 

como de uma campanha nacional pela abolição dessa ocorrência no País. 
 

A V Conferência Nacional de Direitos Humanos (...) sublinhou a importância que o 
evento atribuiu à Educação para Direitos Humanos e ao compromisso com a difusão 
dos princípios e valores de nossa plataforma de luta. (...) destacou os objetivos da 
Campanha Mundial pela Paz, a vinculação da conferência com a campanha e a 
parceria da Comissão de Direitos Humanos e outras organizações brasileiras do setor 
(4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, 2000, ps.4). 

 
A 6ª Conferência69 teve a temática “Impunidade; Sistema Nacional de Proteção dos 

Direitos Humanos e Plano de Ação sobre Racismo e Discriminação”. A Conferência ocorreu 

paralela à de Adolescentes.  

 A 7ª Conferência70 focou-se na temática “Prevenção e Combate à Violência”, que 

havia sido escolhida pelo Fórum Nacional de Entidades de Direitos Humanos por ser um tema 

contemporâneo, instigador, com condições de provocar e aguçar a atenção das autoridades 

públicas bem como de militantes, incorporando temáticas conexas e grupos organizados.  

O resultado da referida conferência foi apresentado aos partidos e candidatos às 

eleições que ocorreram em 2001 como proposições suprapartidárias em resposta à súplica da 

sociedade por políticas de segurança pública.  
 

Tais propostas deverão demonstrar a compatibilidade entre eficiência na redução da 
criminalidade e o avanço na implementação dos direitos humanos em todas as 
esferas da administração. Evidenciaremos que a melhor polícia é também a que mais 
respeita os direitos humanos. Construiremos uma blindagem política e pedagógica 
contra os apelos regressivos que ressurgem em momentos eleitorais. Pretendemos 
assim contribuir no combate à crença e às práticas desumanas e ineficazes de 
empregar a violência contra a violência, por meio de medidas do tipo redução da 
idade penal, endurecimento das condições carcerárias, pena de morte e prisão 
perpétua. As várias dimensões da violência serão abordadas de forma 
multidisciplinar, com foco em suas causas e soluções. Para propor alternativas, 
buscaremos entender a incidência dos diferentes fatores, como a relação entre 
pobreza e criminalidade, a revolta causada pelas desigualdades sociais, a existência 
de uma cultura da violência, o crime organizado, as drogas, o tráfico e a posse de 
armas etc. Daremos ênfase na prevenção da violência, analisada em suas diferentes 
dimensões, não só como causa mas como conseqüência de fenômenos estruturais. 
Procuraremos dar conta da complexidade dos danos causados pela violência e 
avançaremos na definição de uma proposta de Sistema Nacional de Proteção às 
Vítimas da Violência, envolvendo sociedade civil e Estado (7ª Conferência Nacional 
de Direitos Humanos, 2001, ps. 3). 

                                                             
69 O programa da 6ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos.  
70 Idem com relação à 7ª Conferência. 
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A 8ª Conferência71 pautou-se no “Sistema Nacional de Proteção dos Direitos 

Humanos”. Foi uma manifestação de um pertencer coletivo, da sociedade como um todo 

voltada para a proteção e manutenção da vida da pessoa humana, e não limitado aos pilares 

burocráticos e à exclusividade do aparelho estatal.  

 
(...) não podemos mais sustentar a ideia da democracia clássica, onde a sociedade 
delega e depois é tutelada pelas diversas esferas dos poderes constituídos. Também 
fica claro e evidenciado de que a nossa ação, enquanto parlamentares membros deste 
órgão técnico, de promotores e defensores da vida humana, demanda uma total 
discrição e uma recusa a qualquer tentativa de auto promoção ou dividendos 
políticos. O ato de engajar-se na defesa dos seres humanos e na implantação de um 
sistema nacional de proteção dos direitos humanos, não pode ser uma patente 
exclusiva de qualquer um de nós participantes desta Conferência. (...) Ressalto, mais 
uma vez, que a experiência, bem sucedida desta Comissão com as diversas entidades 
de direitos humanos, nos revela que o poder público e a sociedade devem andar 
juntos nas gestões e elaborações de políticas governamentais e, sobretudo, na 
fiscalização dos atos dos agentes públicos. Novos tempos estão a exigir a superação 
do tradicional “fazer político”, onde a participação da sociedade era o mero ato de 
eleger e transferir atribuições (8ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, 2003, 
ps. 5-6). 
 

 

A 9ª Conferência72 apresentou como eixo central a temática “Construindo o Sistema 

Nacional de Proteção dos Direitos Humanos (SNDH)”. Apresentou uma peculiaridade em 

relação às outras conferências: foi a primeira ocorrência em que ela foi convocada pelo Poder 

Executivo e elaborada para que os seus desfechos pudessem ter maiores e melhores impactos 

nas políticas públicas.  

Ela foi ordenada pelo Grupo de Trabalho Nacional, formado na esfera do Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). Esse grupo tem como incumbência 

articular proposições à edificação do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos, 

além de fomentar conferências nacionais, estaduais e municipais.  

A referida conferência apresentou como objetivo geral debater esse Sistema com os 

participantes do evento, como representantes do Ministério Público, das Defensorias Públicas, 

convidados, representantes do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, delegados, 

funcionários públicos, representantes das corporações policiais, observadores, representantes 

da sociedade civil, entre outros.  

Alguns dos objetivos específicos que foram analisados corresponderam 

respectivamente: a) às dificuldades de implementar o SNDH; b) à reestruturação de 

associações com nichos da sociedade para a concepção do SNDH; e c) à criação de um local 

em que se possa delatar violação aos Direitos Humanos. 

                                                             
71 O programa da 8ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos.  
72 Idem com relação à 9ª Conferência. 
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Entendemos como “Sistema” uma rede de mecanismos integrados de proteção dos 
direitos humanos. Nesse aspecto, cada Poder do Estado brasileiro cumprirá papel 
relevante. A República precisa que cada Poder cumpra bem com o papel que lhe foi 
designado através do ordenamento jurídico. O Poder Executivo tem o papel de 
promover as políticas públicas de proteção e garantia dos direitos humanos. O Poder 
Legislativo de fiscalizar as ações do Executivo e de editar medidas legislativas 
assecuratórias dos direitos da cidadania. E o Poder Judiciário tem o papel de fazer 
cumprir a lei e restabelecer o estado e direito quando uma ordem é violada. O 
Ministério Público, que não é Poder, tem um papel também central no que se refere 
a não permitir injustiças nem impunidades. Por sua vez, os órgãos ligados a esses 
poderes deverão estar integrados. - Se nada disso funcionar, resta a provocação do 
Sistema Internacional de Direitos Humanos. Porém, antes precisamos esgotar as vias 
internas, do Sistema Nacional. (...) Precisamos então de um Sistema que não permita 
a incidência da impunidade e injustiça. Um sistema onde a pessoa humana possa 
sentir que o Estado está efetivamente preocupado com a proteção de seus direitos. A 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por sua vez, teria a incumbência de 
incentivar o bom funcionamento do sistema. Principalmente fazendo um bom 
monitoramento das providências ensejadas para a reparação da violação (9ª 
Conferência Nacional de Direitos Humanos, 2004, ps. 4-5). 

 

A 10ª Conferência73 correspondeu a um conjunto de temas com relevância na luta 

pelos Direitos Humanos nos anos recentes e com transversalidade entre segmentos 

organizados. Alguns painéis puderam ser apreciados com as seguintes temáticas:  

a) criminalização dos defensores de Direitos Humanos e movimentos sociais; b) as relações 

entre o modelo econômico e os Direitos Humanos; c) educação para Direitos Humanos;  

d) racismo e violência; e) exigibilidade dos Direitos Humanos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais; f) situação dos direitos indígenas, entre outros.  

Houve também um painel distinto que focou sobretudo a análise do Programa 

Nacional de Direitos Humanos, do Sistema Nacional de Direitos Humanos e Conselho 

Nacional de Direitos Humanos, da tramitação do projeto que altera o Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direitos Humanos, entre outras 

proposições legislativas. O texto final também delatou as violações contra os defensores de 

Direitos Humanos bem como os subsídios para a Lei de Responsabilidade Social. 

Houve igualmente proposições aos políticos e aos candidatos eletivos, seja na esfera 

estadual, seja na federal, para que possam assumir responsabilidades com a área dos Direitos 

Humanos, independentemente dos partidos a que estiverem atrelados. 

Dentre outros temas que também foram tratados, destacam-se: a) a delimitação dos 

papéis institucionais e a conexão entre os órgãos públicos e civis; b) a hostilidade sobretudo 

aos jovens negros; c) as possibilidades para a complexa situação do atual sistema 

penitenciário, bem como dos órgãos para adolescentes que estão em conflito com a lei; d) a 

                                                             
73 O programa da 10ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos.  
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condição dos menores aliciados pelo tráfico de drogas; e) a questão indígena; f) os crimes 

eletrônicos, entre outros. 

Concomitantemente à conferência foi lançado o Comitê Brasileiro de Direitos 

Humanos e Política Externa, que apresentou como tarefa a promoção dos Direitos Humanos 

no rol da política externa brasileira bem como a consolidação da atuação dos cidadãos no 

controle social dessa política.  

E, por fim, a 11ª e última Conferência74, em que estiveram reunidas mais de 2 mil 

pessoas, foi realizada com a marca da comemoração dos 60 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e apresentou como eixo central: “Democracia, 

Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as Desigualdades”. Pretendeu-se tratar 

nesta conferência de maneira integrada as diversas dimensões dos Direitos Humanos, e 

apresentou-se como meta primordial rever e atualizar o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH). 

Ela abarcou fundamentalmente sete eixos orientadores:  

� Eixo 1: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades  

� Eixo 2: Violência, Segurança Pública e Acesso à Justiça 

� Eixo 3: Pacto Federativo e Responsabilidade dos Três Poderes, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública  

� Eixo 4: Educação e Cultura em Direitos Humanos  

� Eixo 5: Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil  

� Eixo 6: Desenvolvimento e Direitos Humanos 

� Eixo 7: Direito à Memória e à Verdade 

Houve uma atuação democrática no âmbito nacional que começou com 137 

encontros antes mesmo da realização das etapas estadual e distrital e que foram chamados de 

Conferências Regionais, Livres, Municipais, Territoriais ou Pré-conferências. Esses encontros 

abarcaram em torno de 14 mil participantes, tendo representado, além dos habituais 

movimentos sociais e das instituições engajadas com a causa dos Direitos Humanos, 

quilombolas, grupos LGBT, pessoas com deficiência, idosos e indígenas. 

Teve também a participação de distintos segmentos sociais, como as populações 

ribeirinhas, os ciganos, as comunidades de terreiro, entre outras. E, foi nesta conferência, que 

ocorreu a primeira incidência de o Distrito Federal, bem como todos os 26 estados, terem 

                                                             
74 O programa da 11ª Conferência Municipal de Direitos Humanos foi contemplado nos Anexos. 
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convocado oficialmente as suas Conferências, assegurando assim uma maior autoridade 

institucional. 

(...) a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos representa uma oportunidade 
especial de fazer avançar, no Brasil, tanto a consciência social quanto os 
compromissos do Estado voltados à concretização da ideia central daquele 
documento, indicando que livres e iguais em dignidade e direitos nascem todos os 
homens e todas as mulheres. O acúmulo histórico representado pelas dez edições 
anteriores desse importante processo de afirmação da democracia participativa no 
País já permite estabelecer (...) um forte consenso nacional em torno da 
universalidade, interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, conforme 
registrado nos postulados firmados em Viena, em 1993. Um desafio político e 
metodológico central no desenvolvimento desse abrangente debate democrático, em 
escala nacional, é tornar mais sólidas, coesas, associadas e integradas as múltiplas 
dimensões dos direitos humanos, quer sejam, os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Daí a decisão de utilizar 
metodologicamente, como centro dinâmico das discussões, um conjunto de eixos 
orientadores – e não temas específicos – com vistas a enriquecer o debate público 
em torno dos direitos humanos. (...) A 11ª CNDH visa a reunir todos os atores 
envolvidos na organização e mobilização desse processo em torno de um objetivo 
principal: construir as bases para uma política pública de Estado que trate os direitos 
humanos de forma integrada, por meio da revisão e atualização do Programa 
Nacional de Direitos Humanos – PNDH, documento que deve se firmar, 
crescentemente, como orientador para as políticas públicas voltadas a assegurar o 
respeito, a defesa, a proteção e a promoção dos direitos humanos (11ª Conferência 
Nacional de Direitos Humanos, 2008, p. 3). 
 
 

Podemos observar que, desde 1996, as Conferências Nacionais de Direitos Humanos 

têm desempenhado possibilidades de interlocução entre instituições e pessoas que têm se 

mobilizado nos mais distintos segmentos voltados a essa causa, seja atuando com as 

instituições estatais, seja nas organizações da sociedade civil.  

Com composições oriundas de todo o Brasil, atuando no âmbito federal, estadual e 

municipal, a Conferência tem sido um ambiente plural, democrático e horizontal para 

constituir toda uma ambiência que possibilite a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. 

As ponderações de espaços como estes – das Conferências Nacionais – são da maior 

importância para aquelas pessoas encarregadas de orientar as políticas públicas em prol dos 

Direitos Humanos.  

As temáticas das Conferências, de forma geral, acabam sendo os lemas mais 

importantes das instituições de Direitos Humanos e sinalizam onde está a apreensão maior, a 

matéria prioritária ou o grupo que possui a maior vulnerabilidade social no quesito de 

violações e qual necessidade ser acolhida por determinadas políticas governamentais. 

Averiguar as finalidades das conferências é um componente para entender a sua 

natureza. A contemplação da sua realização é um avanço significativo para amadurecer a 

compreensão do desempenho desses processos de participação – a etapa fundamental para 

aprofundar o entendimento do funcionamento desses processos participativos –, uma vez que 
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existe uma peculiaridade em cada conferência enquanto processo de participação, em uma 

perspectiva social, bem como institucional, que se é realizado.  

 

2.2.2 Os Três PNDHs 

 

Posterior à Independência brasileira em 1822, uma das metas mais importantes aos 

dirigentes políticos correspondeu à constituição e estabilização de um Estado nacional. Com o 

advento da constituição da Primeira República em 1889 e, sobretudo, com o da Revolução de 

1930, a expansão econômica, em especial a industrialização, adquire relevante significação 

entre os propósitos dos dirigentes políticos. 

Os Direitos Humanos, o Estado de Direito e a democracia continuamente 

representaram propósitos inferiores, submissos aos propósitos maiores da proteção do Estado 

nacional e da propagação do desenvolvimento econômico. Não é aleatório que a expressão 

“ordem e progresso”, alterada na década de 1960 pela expressão "segurança e 

desenvolvimento" – e não pela expressão "democracia e Direitos Humanos" –, conduziu e 

fundamentou as políticas e os comportamentos não somente governamentais mas, inclusive, 

da grande parcela dos oponentes até meados da década de 1980. 

No Brasil, diversas organizações e grupos, apreensivos em defender e promover os 

Direitos Humanos, apareceram durante o período ditatorial, mas sempre foram alijados ou 

colocados de escanteio no processo político. Anterior à fase de transição à democracia ao 

longo da década de 1980, a proteção aos Direitos Humanos em nenhum momento tinha sido 

uma meta relevante dos dirigentes políticos bem como do Estado brasileiro, sendo 

frequentemente considerada como uma meta de revolucionários, subversivos, esquerdistas e 

comunistas. 

Até por volta da década de 1980, o Governo Federal se restringia a negar a presença 

de violações dos Direitos Humanos ou, ainda, a recusar a sua responsabilidade nas violações, 

conferindo-as a questões outras voltadas ao subdesenvolvimento do País e, no contexto da 

época em questão – décadas de 1960 e 1970 –, às questões relacionadas à hostilidade dura 

entre os oponentes e os defensores do regime ditatorial que havia se instalado no Brasil em 

1964.  

Além do mais, em determinados casos, o Governo Federal responsabilizou os 

governos estaduais pelas violações dos Direitos Humanos. As organizações não 

governamentais se restringiam a limitar, censurar e acusar o Governo Federal e os estaduais, 
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culpando-os e responsabilizando-os em razão das contínuas violações dos Direitos Humanos 

no País. Preponderava uma conjuntura de hostilidade acentuada. 

O que ocorreu no Brasil ao longo da década de 1980 e, sobretudo, na década de 1990, 

foi a gradativa inserção da proteção dos Direitos Humanos e da democracia, cuja defesa 

começou a ser vista como fundamental ao amadurecimento da democracia entre as metas mais 

relevantes dos dirigentes políticos brasileiros e também do Estado. 

O advento de nossa Constituição Federal em 1988 pode ser apontado como divisor do 

processo de implementação da democracia nacional e o início do fortalecimento desta no País. 

A Constituição Cidadã – que correspondeu à nossa 8ª Constituição nacional – determinou 

explicitamente, pela primeira vez na história de nossas constituições, que o Brasil é um 

Estado Democrático de Direito e que possui alicerce à dignidade da pessoa humana e à 

cidadania, bem como é regida no âmbito internacional pelo princípio da primazia dos Direitos 

Humanos75.  

Esses dispositivos que foram inseridos na redação da Constituição sinalizam e 

reiteram a existência de uma responsabilidade brasileira com a defesa, proteção e promoção 

dos Direitos Humanos, ocorrência até então inusitada e de suma relevância à história da 

política brasileira. 

Em um primeiro momento, esperou-se que a instituição de um regime democrático 

pudesse ser suficiente para restringir a ocorrência bem como o choque das violações dos 

Direitos Humanos e da impunidade. No entanto, tornou-se notória que a transição à 

democracia reduziu a ocorrência de uma modalidade de violações aos Direitos Humanos: 

aquelas que os mandatários do regime autoritário cometeram com os seus oponentes políticos. 

Não se reduziu a ocorrência de violações de Direitos Humanos realizadas contra a pessoa 

comum, especificamente em oposição aos grupos mais fragilizados socialmente.  

Após a mudança ao regime democrático, ocorreu uma alternância na forma de 

violações aos Direitos Humanos, mas em compensação não ocorreu uma redução de sua 

quantidade, bem como de sua gravidade. Pelo contrário, em diversos setores, a quantidade e a 

gravidade expandiram76.  

Adicionado a esse fato, ao longo da década de 1980 houve o acirramento da crise 

administrativa e fiscal do Estado nacional, tanto no âmbito federal como no estadual, bem 

                                                             
75  Art. 2º, incisos II e III, e art. 4º, inciso II. 
76 “A relação das ocorrências mais alarmantes e noticiadas foram: Eldorado dos Carajás, Carandiru, Vigário 
Geral, Candelária, Nova Brasília, Corumbiara, além de fuzilamentos praticamente numa frequência semanal nas 
regiões de confronto rural bem como nas grandes metrópoles e também, hostilidades costumeiras do dia a dia” 
(Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e Comissão Teotônio Vilela, 1994, n.p.). 
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como a expansão do contrabando de armas, do tráfico de drogas e do crime organizado no 

Brasil. Essa situação atingiu desfavoravelmente a condição do Estado de assegurar a proteção 

dos seus cidadãos, tendo colaborado para piorar ainda mais a questão das violações dos 

Direitos Humanos em diversas localidades do País. 

Paulatinamente, foi-se percebendo que a transição à democracia se fazia fundamental, 

no entanto, ela por si só não estava habilitada a restringir as violações dos Direitos Humanos, 

e que a perpetuação e a intensificação dessas violações em um âmbito de reestruturação do 

Estado e crise intimidavam a credibilidade da população nos dirigentes políticos bem como no 

Estado e poderiam também intimidar o amadurecimento do recente regime democrático do 

País. Havia, dessa forma, uma nítida percepção da subordinação que se fazia pela elaboração 

e efetivação de políticas e programas à proteção dos Direitos Humanos. 

Foi somente a partir da década de 1990 que se introduziu um caminho mais dialógico 

entre as organizações não governamentais e o Governo Federal no encontro por resoluções à 

questão de vários infortúnios, como a impunidade nos grandes centros urbanos e nas áreas 

rurais do País bem como o problema da criminalidade bárbara.  

Essa situação possibilitou iniciar uma colaboração entre as organizações não 

governamentais e o Governo Federal na elaboração de políticas de defesa e promoção dos 

Direitos Humanos no País. Nesse período, militantes, especialistas, educadores e cientistas no 

campo dos Direitos Humanos abraçaram de forma progressiva e espontânea a atribuição de 

facilitadores e mediadores da colaboração e conversação entre as organizações não 

governamentais e o Governo Federal. 

Necessidades por respostas às questões de Direitos Humanos são progressivamente 

direcionadas tanto ao Governo Federal como também aos governos estaduais que, apesar de 

poderem estar, em determinados momentos, com boas intenções, têm uma defasagem real na 

elaboração bem como na realização de políticas de Direitos Humanos77.  

Em 1995, o governo de Fernando Henrique Cardoso recomendou, e o Congresso 

Nacional assentiu, uma lei que confirma o reconhecimento do homicídio e o dever da União 

em razão da morte de 136 pessoas desaparecidas quando se encontravam sob a custódia das 

forças de segurança no período do regime ditatorial, e concebeu uma comissão para averiguar 

o dever da União pelo assassinato de outras pessoas em condições similares. No discurso 

                                                             
77 Nesse sentido, as organizações não governamentais, sejam elas de ordem nacional ou internacional, os centros 
de pesquisa e as universidades têm acolhido uma função de suma importância para a elaboração e efetivação de 
políticas de Direitos Humanos, propiciando o suporte político necessário e o saber técnico à adesão de medidas 
objetivando a proteção dos Direitos Humanos no País. 
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proferido em setembro de 1995, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou a 

vontade do governo brasileiro de formular um plano nacional de Direitos Humanos78. 

Ao divulgar esse desejo do governo, o então Presidente Fernando Henrique revelou 

explicitamente, em sua fala em 7 de setembro de 1995, o seguinte:  

 
E agora, que nós estamos nos aproximando do século XXI, esta luta pela democracia 
e pela liberdade tem um nome específico: chama-se direitos humanos. Esse é o novo 
nome da luta pela liberdade e pela democracia. E nesta data simbólica do Brasil, nós 
estamos assistindo também a esta vontade do nosso povo, de não apenas falar de 
direitos humanos, mas também de garantir a sua proteção (BRASIL, 1995, n.p.). 
 

 

Essa declaração, referente à relevância da proteção dos Direitos Humanos, pelo mais 

alto dirigente político nacional, retrata e acentua a importância contraída pela temática dos 

Direitos Humanos no Brasil. 

Para organizar os trabalhos de formulação do plano, o Ministério da Justiça concebeu 

a Coordenadoria do Plano Nacional de Direitos Humanos (CPNDH)79. No lugar de convocar 

técnicos e juristas para a execução desse desígnio, a CPNDH firmou um convênio com o 

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP80) para formular e 

assessorar o PNDH81. 

(...) me coube algum papel de coordenação e de dinamização de uma proposta que 
pôde ser levantada pelo atual Governo, com inteira legitimidade, porque o seu 
núcleo mais íntimo é constituído de pessoas que, na vida prática, tiveram ocasião de 
vivenciar a importância dos direitos humanos. Boa parte desse núcleo provém da 
resistência democrática que houve, no Brasil, em razão do regime de arbítrio que nós 
vivemos durante uma longa jornada de mais de vinte anos. E nada como sentir na 
prática a importância de uma idéia. Não se tinha, naquela época, a possibilidade do 
socorro de remédios corriqueiros na tradição ocidental, o habeas corpus, a liberdade 
de imprensa, que pode ser uma aliada nos momentos em que se deve criar também 
um movimento de opinião pública para que o Judiciário ajuste a sua pontaria, no 
sentido de dar a melhor interpretação à norma legal. E, realmente, foi o instante em 
que se socorreu dos direitos humanos (GREGORI, 1996, n.p.). 
 

Até o término de 1995, somente dois países haviam formulado e implementado planos 

nacionais dessa natureza. A Austrália implementou o seu plano de Direitos Humanos em 1994 

                                                             
78 O Programa Nacional de Direitos Humanos foi planejado no começo como um "plano" e não um "programa" 
de Direitos Humanos. No entanto, o governo resolveu elaborá-lo, divulgá-lo e efetivá-lo como um "programa". 
Essa alteração na sua designação mostra a natureza maleável e flexível às proposições e sugestões da sociedade, 
distinguindo-o de "planos" governamentais que, em muitos casos no Brasil, apresentam-se como sendo de 
natureza inflexível e rígida. 
79 Encabeçada pelo então chefe de gabinete do Ministério, José Gregori. 
80 A parceria com o NEV-USP, conforme o convênio, teria que englobar a efetivação de pesquisas, a ordenação 
dos encontros bem como a realização de seminários com instituições de Direitos Humanos e a formulação de um 
pré-projeto do PNDH. No lugar de formular e mostrar um plano à sociedade civil, o Governo Federal buscou 
firmar com ela uma parceria na formulação de um programa, sabendo que essa ação traria a possibilidade de 
proporcionar alicerces mais sólidos à elaboração e bases mais seguras para a formulação e efetivação de políticas 
públicas de promoção e defesa dos Direitos Humanos. 
81 E sob a coordenação científica e supervisão de Paulo Sérgio Pinheiro. 
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(AUSTRALIA, 1994) e as Filipinas um ano depois (PHILIPPINES, 1995). O Brasil 

correspondeu ao terceiro país, o primeiro na América Latina a implementá-lo. 

O Pré-projeto do Programa formulado pelo NEV-USP e pela CPNDH-MJ  

concentrou-se em cinco tópicos, basicamente, sem contar com o preâmbulo e a introdução 

(BRASIL, 1996): a) Políticas Públicas para Proteção e Promoção dos Direitos Humanos82;  

b) Educação e Cidadania: Bases para uma Cultura dos Direitos Humanos; c) Políticas 

Internacionais para Promoção dos Direitos Humanos; d) Implementação e Monitoramento do 

Programa Nacional de Direitos Humanos; e e) Propostas de Ações Governamentais. 

O PNDH divulgado pelo Governo Federal foi uma edição simplificada e corrigida do 

pré-projeto. Incorpora um conjunto de proposições e manifestações governamentais para a 

defesa e promoção dos Direitos Humanos, concentrados em quatro grandes blocos (BRASIL, 

1996): a) Políticas Públicas para Proteção e Promoção dos Direitos Humanos (incluindo a 

proteção do direito à vida, liberdade e igualdade perante a lei); b) Educação e Cidadania: 

Bases para uma Cultura dos Direitos Humanos; c) Políticas Internacionais para Promoção dos 

Direitos Humanos; e d) Implementação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos 

Humanos. 

A apresentação do PNDH provocou concomitantemente progressos de natureza legal e 

alterações voltadas a proporcionar uma maior institucionalidade às posturas a serem 

aplicadas. Nesse quadro, em 1997 foi concebida a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 

do Ministério da Justiça, colocada em 1999 na hierarquia da Secretaria de Estado.  

Nesse momento inicial, as mais relevantes medidas políticas instaladas  

encaminharam-se à defesa e à manutenção dos direitos das pessoas com deficiências, bem 

como os de crianças e adolescentes. No período de 2000 e 2002, distintas temáticas atreladas 

ao PNDH adquiriram uma abordagem institucional e foram formulados planos e programas de 

combate a todos os tipos de discriminação, de proteção à mulher, de combate à tortura, entre 

outros.  

À medida que o PNDH destacou a defesa e salvaguarda dos direitos civis, o  

PNDH-283 integrou determinadas ações na esfera da defesa do direito à saúde, à educação, ao 

trabalho, à previdência social, a um meio ambiente saudável, à assistência social, à moradia, 

ao lazer, à alimentação e à cultura. Porém, os dois planos expressam proposições direcionadas 

                                                             
82 Integrando a defesa aos direitos à liberdade, à vida e à igualdade perante a lei. 
83 Foi originado no segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (de 1999 a 2002).  
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à sensibilização bem como à educação de toda a sociedade brasileira, com vistas à concepção 

e ao fortalecimento de uma cultura de respeito aos Direitos Humanos. 

Na época em que o PNDH-2 (1999) foi formulado, o então Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, apresentava-se resoluto ao identificar que o País lançava uma 

distinta era na seara das políticas sociais, abandonando as que se mostravam com 

características assistencialistas e começando a edificação de uma rede de proteção social, 

incorporada por programas destinados à deslocação direta de renda aos mais pobres por meio 

da concepção de recursos que viabilizam bens e serviços.  

Esse empenho é passível de ser identificado por meio dos convênios estabelecidos 

com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, na esfera federal, como também com 

outras instituições no âmbito estadual e municipal, em que são percebidas as centralizações de 

envolvimento e de ações políticas amparadas financeiramente em setores sociais escolhidos 

pelos PNDH 1 e 2. 

Uma relevante singularidade diz respeito ao rumo da elaboração de distintas maneiras 

de participar e controlar as ações que foram apreciadas no PNDH-2 por meio do vínculo entre 

a execução do Programa e a produção dos orçamentos nos âmbitos federal, estadual e 

municipal.  

Dessa forma, o PNDH-2 deveria “influenciar a discussão no transcurso de 2003, do 

Plano Plurianual 2004-2007, servindo de parâmetro e orientação para a definição dos 

programas sociais a serem desenvolvidos no país até 2007, ano em que se procederia a nova 

revisão do PNDH” (Programa Nacional de Direitos Humanos 2 – PNDH-2. Decreto  

nº 4.229 de 13 de maio de 2002, p. 3).  

Essa aspiração representou um expressivo salto do PNDH-2, uma vez que possibilitou 

que as proposições do Programa tivessem consistência no que se refere à enunciação de 

políticas públicas bem como à aplicação de recursos para a sua realização. Dessa forma, foi 

elaborado um Plano de Ação para 2002 pelo Governo Federal atrelando parte das 518 

propostas do PNDH com os programas e as ações governamentais, introduzindo a 

pressuposição dos recursos antevistos na lei orçamentária anual (LOA, 2002) bem como os 

objetivos concretos a serem atingidos naquele ano. 

Cabe destacar que o PNDH-2 foi divulgado no último ano do mandato FHC, e não 

teve expressiva influência na elaboração das políticas públicas da época. Apesar de o  

PNDH-2 ter sido refletido como uma política de Estado e não de um governo, houve 

obstáculos para dar continuidade ao seu monitoramento e de ponderá-lo como sendo um 

importante recurso à elaboração das políticas públicas no País a partir do governo seguinte 
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(Lula), tanto no que se refere ao governo, como também às organizações da sociedade civil. 

Acontece que esta possibilidade, de conceber uma política pública que seja articulada e 

estruturada tendo como alicerce os Direitos Humanos, teve uma série de transtornos84. 

Ciconello85, Pivatto86 e Frigo87 destacam que “os gestores públicos de 2003 (...) pouco 

utilizaram o PNDH como instrumento efetivo à definição de políticas públicas. Também não 

houve continuidade na elaboração de planos de ação anuais. A própria sociedade civil não 

lutou à sua implementação ou o estabelecimento de um sistema de monitoramento” 

(CICONELLO; PIVATTO; FRIGO, 2009, p. 7). 

A partir de 2002, com os distintos objetivos do PNDH-2, os órgãos da cidadania, bem 

como os da área dos Direitos Humanos, incrementaram formalmente seu plano de atuação, 

começando a desempenhar atividades de sistematização e organização das políticas setoriais 

que concretizaram os direitos que constituíam o Programa. Em 2003, com a renovação do 

aparelho estatal lançada logo no primeiro ano do Governo Lula, o setor adquiriu distinto 

estímulo. 

Foram concebidas, de um lado, a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e a Secretaria Especial de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), todas diretamente voltadas à Presidência da 

República e com status ministerial. E, em um outro lado, distintas temáticas adquiriram relevo 

na agenda política, como o destaque aos programas educacionais direcionados a promover 

uma maior conscientização e formação bem como o enfrentamento ao trabalho escravo. 

Faz-se relevante destacar que o engajamento social tem sido primordial na frequente 

incrementação de temáticas inseridas na pauta brasileira da justiça, da cidadania e dos 

Direitos Humanos, bem como nos progressos da área. A atuação da sociedade acontece 

especificamente através da representação nos conselhos de direitos e da participação nas 

conferências nacionais.  

                                                             
84 Por exemplo: redução dos programas e carência na renovação em face dos distintos desafios diante da 
sociedade brasileira. 
85 Assessor de Direitos Humanos do INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos –, uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, não partidária e com finalidade pública. Tem por missão: "Contribuir para o 
aprimoramento da democracia representativa e participativa visando à garantia dos direitos humanos, mediante a 
articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar os espaços de governança nacional e 
internacional" (INESC, s.d.). 
86 Assessora jurídica da Terra de Direitos. “A Terra de Direitos atua na defesa e promoção dos direitos humanos, 
principalmente dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A organização surgiu em 2002 e trabalha 
com casos encaminhados por movimentos sociais e organizações da sociedade civil que envolvam situações de 
violação aos direitos humanos. A equipe é formada por assessores jurídicos populares, por uma assessoria de 
comunicação e integra colaboradores de outras áreas de atuação” (A Terra de Direitos, s.d.). 
87 Advogado, coordenador da Terra de Direitos. 
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A aproximação constante entre representantes da sociedade civil e governamentais 

iniciada pelos conselhos, além de manter a participação social no rol de formulação, gerência 

e comando das políticas públicas, tem a relevante missão de manter vivazes e intensos nos 

órgãos burocráticos do Estado os desejos e as solicitações por direitos vindos da sociedade.  

Além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CONANDA), concebidos em 1965, 1985 e 1991, a política federal começou 

a contar com outros conselhos nacionais, como o dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CONADE), concebido em 1999; o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação (CNCD), concebido em 2001; e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 

(CNDI), concebido em 2002. 

Assim sendo, as conferências nacionais com foco nos Direitos Humanos integram 

expressivos contextos de “revisão da política”. Por serem antecedidos pelos encontros 

municipais e estaduais e contemplarem representantes dos movimentos sociais constituídos 

em todo o País, elas possuem uma característica perceptível: a mobilização social inclina a se 

focar nos desfechos nem sempre necessários a serem conquistados pelas ações e pelos 

programas do governo, assim como em sugestões e solicitações de distintas práticas.  

É possível destacar que as medidas político-institucionais bem como a legislação 

infraconstitucional implementadas com o estabelecimento do PNDH são relevantes méritos da 

política de Direitos Humanos em que o Brasil tem se debruçado desde 1995. Esses 

instrumentos sinalizam dinamismo da política, com uma soma expressiva de distintos direitos 

e recursos normativo-institucionais brasileiros.  

No entanto, apesar de toda a estrutura normativa institucional ser um tanto quanto 

volumosa e avançada se relacionada com outros países vizinhos latino-americanos e da 

atuação da sociedade ter se tornado imprescindível ao ininterrupto aprimoramento dela, o fato 

é que diversos desses avanços sequer conseguiram se converter em realidade à grande parcela 

da população brasileira. 

E conforme bem salientou Bobbio, “o problema grave de nosso tempo, com relação 

aos Direitos Humanos, não é mais o de fundamentá-los e sim de protegê-los” (BOBBIO, 

1992, p. 25). Nesse compasso, apesar de terem sido registrados significativos avanços nas 

décadas passadas à construção de instituições democráticas no Brasil, esses ganhos ainda não 

são o bastante para dar continência na destemida militância histórica dos Direitos Humanos, e 
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vários temas vêm ganhando maior notoriedade, projeção e importância diante das novas 

exigências da realidade social88. 

Durante o ano de 2008, a SEDH89 – elaborou como subsídio para a 11ª Conferência 
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), uma atualização do PNDH II, no sentido 
de sistematizar o que foi feito desde 2002 em termos de ações governamentais. 
Muitos dos gestores de diversos ministérios sequer conheciam o PNDH 
(CICONELLO; PIVATTO; FRIGO, 2009, p. 8). 

 

 

 

 

A organização da 11ª CNDH exigiu um considerável empenho da sociedade civil bem 

como dos movimentos sociais para que pudessem se articular no intento de edificar um 

extenso pacto político para não repetir vivências negativas passadas e nem despender energia 

com um longo processo de articulação para que não se atingisse lugar algum. O propósito de 

reaver o Programa de Direitos Humanos demandava iniciar um debate com o governo para 

saber quais seriam as suas bases, como seria direcionada a mobilização e quais seriam as 

garantias expostas acerca do processo de sua realização. 

Primeiro, diferentemente dos dois programas anteriores, o processo de concepção do 

PNDH-3 teve a colaboração de vários atores sociais por meio da realização da 11ª CNDH. 

“Foram realizados debates em todos os 27 estados da federação, com mais de 14 mil 

participantes. A etapa nacional, realizada em dezembro de 2008, reuniu 2 mil pessoas, tendo 

produzido como deliberações: 36 Diretrizes, 702 Resoluções e 100 Moções” (CICONELLO; 

PIVATTO; FRIGO, 2009, p. 8). 

O desenrolar das Conferências teve diversos transtornos, sobretudo nas fases 

estaduais. Em vários estados, a sociedade civil destacou a carência de orçamento apropriado, 

os obstáculos metodológicos e a limitada atuação dos defensores de Direitos Humanos bem 

como dos movimentos sociais de regiões mais longínquas, que acabaram dando à etapa 

estadual uma feição metropolitana.  

Mas, apesar dessas dificuldades, a concepção do PNDH-3 desde o advento da  

11ª CNDH colaborou substancialmente ao progresso do Programa, sobretudo porque 

possibilitou a assimilação de uma sucessão de desafios do panorama dos Direitos Humanos no 

Brasil. 

 

                                                             
88 Como o segmento LGBT, a temática dos adolescentes e das crianças, as pessoas com deficiência, os idosos, a 
questão de gênero, as mais diversas formas de discriminação, entre outras temáticas que estão cada vez mais 
vindo à tona para serem mais e melhor trabalhadas. 
89 Secretaria Especial de Direitos Humanos. 
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A terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos  

 
(...) dá continuidade ao processo histórico de consolidação das orientações para 
concretizar a promoção e defesa dos Direitos Humanos no Brasil. Avança 
incorporando a transversalidade nas diretrizes e nos objetivos estratégicos propostos, 
na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos 
Humanos. Foram realizados, em todos os Estados e no Distrito Federal, 137 
encontros prévios às etapas estadual e distrital. Esses encontros envolveram 
aproximadamente 14 mil participantes, representando a sociedade civil organizada e 
o poder público, garantindo força institucional ao Programa. Portanto, a realização 
da 11ª CNDH e a elaboração do PNDH-3 são ações compartilhadas entre governo e 
sociedade civil, e por isso capazes de gerar as bases para a formulação e 
fortalecimento de ações que convergem para uma Política Nacional de Direitos 
Humanos como política de Estado (Programa Nacional de Direitos Humanos 
PNDH-3, 21 dez 2009). 

 

Desde o começo, apresentou-se como o desafio metodológico e político preponderante 

da concepção do PNDH-3 o desenvolvimento de um programa que incorporasse a 

interdependência e a indivisibilidade dos Direitos Humanos em todas as dimensões90.  

E, para esse enfrentamento, a discussão iniciou-se pelos eixos temáticos estruturantes, 

apresentando e trazendo os relevantes desafios à realização dos direitos brasileiros e 

evidenciando as dimensões da violência, do monitoramento, da democracia, da justiça, da 

desigualdade, da cultura e educação em Direitos Humanos, do protótipo de desenvolvimento e 

do direito à memória. 

Duas foram as dimensões qualificadas como sendo basilares na concepção do  

PNDH-3: o embate protótipo de desenvolvimento insustentável e centralizador de renda na 

acessão dos Direitos Humanos, bem como a universalização dos direitos em um contexto de 

desigualdades. 

O PNDH-3 esta estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 
diretrizes, 82 objetivos estratégicos que incorporam ou refletem os 7 eixos, as 36 
diretrizes e as 700 resoluções da 11ª CNDH. O Programa tem ainda, como alicerce 
de sua construção, as resoluções das Conferências Nacionais temáticas, os Planos e 
Programas do governo federal, os Tratados internacionais ratificado pelo Estado 
brasileiro e as Recomendações dos Comitês de Monitoramento de Tratados da ONU 
e dos Relatores especiais (Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3, 21 
dez 2009). 
 

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos 3 foi originado no segundo mandato do 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (de 2007 a 2010).  

 
A terceira edição do PNDH (...) pretende reforçar os ideais de universalidade, 
interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos. Para tanto, cabe reafirmar 
o desafio político e metodológico de tornar mais sólidas, coesas e associadas as 
múltiplas dimensões dos direitos humanos, quer sejam os direitos civis e políticos, 
quer sejam os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (11ª Conferência 
Nacional de Direitos Humanos. Subsídio para a revisão e atualização do Programa 

                                                             
90 Direitos econômicos, civis, sociais, políticos, reprodutivos, sexuais e ambientais.  
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Nacional dos Direitos Humanos – PNDH. Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Brasília, agosto de 2008, p. III). 

 

 

As propostas do PNDH-3 foram realizadas conforme os seguintes eixos temáticos 

balizadores transversais e não propriamente em torno de temáticas específicas: 

� Eixo Orientador I: Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil 

� Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos  

� Eixo Orientador III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades 

� Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência 

� Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos 

� Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade 
 

Alexandre Ciconello, Luciana Pivatto e Darci Frigo identificaram algumas ações 

programáticas expressivas de cada um dos seis eixos listados acima. Com relação ao primeiro 

Eixo Orientador, destacaram basicamente três ações; são elas: 
 

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a instituição do Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos, garantindo recursos humanos, materiais e orçamentários para 
o seu pleno funcionamento, e efetuar seu credenciamento junto ao Escritório do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos como 
“Instituição Nacional Brasileira”, como primeiro passo rumo à adoção plena dos 
“Princípios de Paris”. 

b) Incorporar as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH-3 nos instrumentos de 
planejamento do Estado, em especial no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

c) Construir e manter um Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, 
de forma articulada com órgãos públicos e sociedade civil (CICONELLO; 
PIVATTO; FRIGO, 2009, p. 9). 

 
Para o segundo Eixo Orientador, destacaram respectivamente quatro ações 

programáticas, que são: 

a) Fomentar o debate sobre a expansão de plantios de monoculturas, tais como 
eucalipto, cana-de-açúcar, soja, e sobre o manejo florestal, a grande pecuária, 
mineração, turismo e pesca, que geram impacto no meio ambiente e na cultura 
dos povos e comunidades tradicionais. 

b) Garantir que os grandes empreendimentos e os projetos de infraestrutura 
resguardem os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas e 
tradicionais, conforme previsto na Constituição Federal e nos tratados e 
convenções internacionais. 

c) Fomentar políticas públicas de apoio aos estados e municípios em ações 
sustentáveis de urbanização e regularização fundiária dos assentamentos de 
população de baixa renda, comunidades pesqueiras e de provisão habitacional de 
interesse social, materializando a função social da propriedade. 

d) Reforçar o papel do Plano Plurianual (PPA) como instrumento de consolidação 
dos Direitos Humanos, enfrentando a concentração de renda e riqueza e 
promovendo a inclusão da população de baixa renda (CICONELLO; PIVATTO; 
FRIGO, 2009, p. 9). 
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Quanto às ações programáticas do terceiro Eixo Orientador, destacaram duas 

principais, e a segunda se desmembra em várias outras, conforme seguem melhor 

discriminadas a seguir: 

 
a) Fortalecer a agricultura familiar e camponesa no desenvolvimento de ações 

específicas que promovam a geração de renda no campo e o aumento da 
produção de alimentos agroecológicos para o autoconsumo e para o mercado 
local. 

b) Fortalecer a reforma agrária, dando prioridade à implementação e recuperação de 
assentamentos, à regularização do crédito fundiário e à assistência técnica aos 
assentados, com: 

� Atualização dos índices Grau de Utilização da Terra (GUT) e Grau de Eficiência 
na Exploração (GEE), conforme padrões atuais; 

� Regulamentação da desapropriação de áreas pelo descumprimento da função 
social plena. 

� Garantir demarcação, homologação, regularização e desintrusão das terras 
indígenas, em harmonia com os projetos de futuro de cada povo indígena, 
assegurando seu etnodesenvolvimento e sua autonomia produtiva. 

� Assegurar às comunidades quilombolas a posse dos seus territórios, acelerando a 
identificação, o reconhecimento, a demarcação e a titulação desses territórios, 
respeitando e preservando os sítios de alto valor simbólico e histórico. 

� Apoiar a alteração do texto constitucional para prever a expropriação dos 
imóveis, rurais e urbanos, onde forem encontrados trabalhadores reduzidos à 
condição análoga a de escravos. 

� Erradicar os hospitais psiquiátricos e manicômios e fomentar programas de 
tratamentos substitutivos à internação, que garantam às pessoas com transtorno 
mental a possibilidade de escolha autônoma de tratamento, com convivência 
familiar e acesso aos recursos psiquiátricos e farmacológicos. 

� Fiscalizar a implementação do Programa Nacional de Ações Afirmativas 
(Decreto no 4228/2002) no âmbito da administração pública federal, direta e 
indireta, com vistas à realização de metas percentuais da ocupação de cargos 
comissionados pelas mulheres, populações negras e pessoas com deficiências. 

� Garantir a igualdade de direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos 
com os dos demais trabalhadores. 

� Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a 
lei, defendendo a não redução da maioridade penal, em observância à cláusula 
pétrea da Constituição. 

� Elaborar programas de combate ao racismo institucional e estrutural, 
implementando normas administrativas e legislação nacional e internacional. 

� Trabalhar pela aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, 
considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos. 

� Apoiar projeto de lei que dispõe sobre a união civil entre pessoas do mesmo 
sexo, assegurando os reflexos jurídicos deste ato. 

� Instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das diversas práticas 
religiosas, assegurando-lhes espaço físico e coibindo manifestações de 
intolerância religiosa (CICONELLO; PIVATTO; FRIGO, 2009, pps. 9-10). 

 

 

O quarto Eixo Orientador apresenta oito ações programáticas, que correspondem a:  
 

a) Ampliar recursos orçamentários para a realização das ações dos programas de 
proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, defensores de Direitos Humanos e 
crianças e adolescentes ameaçados de morte. 

b) Implementar o Observatório da Justiça Brasileira, em parceria com a sociedade 
civil. 
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c) Assegurar a criação de um marco jurídico brasileiro na prevenção e mediação de 
conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e a função 
social da propriedade. 

d) Reorganizar as Polícias Militares, desvinculando-as do Exército, extinguindo as 
Justiças Militares estaduais, disciplinando sua estrutura, treinamento, controle e 
emprego de modo a orientar suas atividades à proteção da sociedade 

e) Criar uma base de dados unificada que permita o fluxo de informações entre os 
diversos componentes do sistema de segurança pública e a Justiça criminal. 

f) Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens negros. 
g) Fortalecer ações de combate às execuções extrajudiciais realizadas por agentes 

do Estado, assegurando a investigação dessas violações. 
h) Implementar mecanismos de monitoramento dos serviços de atendimento ao 

aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso 
(CICONELLO; PIVATTO; FRIGO, 2009, p. 10). 

 

 

No sexto e último Eixo Orientador destacam-se três ações programáticas, conforme 

discriminadas a seguir: 
 

a) Criar Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, autônoma, composta de 
forma plural e suprapartidária, incluindo familiares de mortos e desaparecidos 
políticos, com mandato e prazo definidos para examinar casos de graves 
violações de Direitos Humanos no período 1964-1985, Identificar e sinalizar 
locais públicos que serviram à repressão e à ditadura militar, bem como locais 
onde foram ocultados corpos e restos mortais de perseguidos políticos. 

b) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de material 
didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de educação básica e 
superior sobre o período da ditadura militar e sobre a resistência popular à 
repressão. 

c) Revogação de leis remanescentes do período 1964-1985 que sejam contrárias à 
garantia dos Direitos Humanos ou tenham dado sustentação a graves violações, 
incluindo a Lei de Segurança Nacional (CICONELLO; PIVATTO; FRIGO, 
2009, p. 10). 

 
 

Ao se falar do PNDH-3, faz-se necessário destacar o Decreto Presidencial nº 7.177, de 

12 de maio de 2010, uma vez que ele anula diversos pontos polêmicos do mais atual 

Programa Nacional de Direitos Humanos. 

Em 12 de maio de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva subscreveu um 

decreto relacionado ao PNDH-3: o Decreto nº 7.177. As razões desse decreto são alterações e 

anulações da redação original do PNDH-3 que teriam acontecido em virtude da abertura do 

governo anterior aos protestos de vários grupos sociais, e percebendo que as deliberações não 

contentaram aos mais distintos públicos, o governo optou em ser mais representativo e 

meticuloso, tendo sido o recuo uma forma de atender aos ditames da democracia nacional91.  

O secretário de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, admitiu que o governo recuou na 

terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), ao editar um novo 

                                                             
91 Apesar de esse recuo ter ocasionado severos atrasos em debates sociais que têm a necessidade de serem 
realizados. 
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decreto atendendo a críticas da Igreja Católica, das grandes empresas de comunicação, do 

agronegócio e de setores militares.  

 
Na democracia, recuo é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. As pessoas recuam 
porque o debate mostra que aquela formulação não era a melhor possível. A vida 
parlamentar e a vida ministerial são feitas de recuos diariamente”, considerou 
Vannuchi. Para o ministro, o novo posicionamento é estratégico. “O governo mostra 
veia democrática e trabalha para que haja um campo maior de consenso em torno do 
programa” (Para Vannuchi, recuo no PNDH-3 "mostra veia democrática do 
governo”, 2010, n.p.). 
 
 

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) não somente reverbera uma 

alteração de postura das organizações não governamentais, mas também do Governo Federal 

diante da problemática e contínua violação de Direitos Humanos no Brasil, assim como tem 

contribuído em um cenário de alternância de um regime tirânico para um regime democrático 

e de internacionalização da economia e da política brasileira.  

Mais pontualmente, nesse plano, o Governo Federal e as organizações não 

governamentais alteraram a relação de adversidade e hostilidade – particularidade peculiar 

sobretudo da década de 1970 – por uma relação mais cooperativa, mais horizontalizada e 

dialógica na década de 1990.  

A despeito de o PNDH salientar a relevância da parceria entre o Estado e a sociedade à 

defesa e promoção dos Direitos Humanos, é fato que essa parceria encontra-se ainda em 

processo de formação, uma vez que ainda precisa ser institucionalizada e consolidada no 

Brasil. 

E, nesse percurso, todo o movimento precisa ser realizado para dar continência às mais 

distintas demandas sociais que visam contribuir no alcance admissível da efetivação do 

respeito aos Direitos Humanos no Brasil, lidando com o cotidiano de violações. 

Conforme destacou Cantanhêde, “(...) o atual plano segue e aprofunda os dois 

primeiros planos, ambos elaborados no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 e 

1999-2003)” (CANTANHÊDE, 2010, p. A4). 

O PNDH está diretamente relacionado com a ideia de consolidação de uma consistente 

Política Nacional de Direitos Humanos por meio da revisão e atualização do seu Programa. A 

composição de cada um dos três PNDHs que o Brasil teve demandou uma reflexão intensa e 

essencial, procurando estabelecer os percursos que precisam ser tomados pela sociedade civil, 

como também pelo governo, em uma relação democrática que implica diálogo e parcerias, 

assim como inspeção crítica, pressão, inquietação popular, entre outros. 
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Considerando que o PNDH deve ser o documento orientador das políticas nacionais 
de Direitos Humanos e que, para isso, deve ter a capacidade de responder as 
demandas contemporâneas da área, é necessário que se faça, periodicamente, a sua 
revisão e atualização, no sentido de avaliar o que se tem, o que foi feito e o que deve 
passar a ser incorporado como desafio. E tempo de avaliar e legitimar prioridades, 
de conhecer e reconhecer novos e tradicionais agentes atuantes nos direitos 
humanos, a dinâmica das interações entre esses atores e os atuais espaços de 
participação, construção democrática e monitoramento da Política Nacional de 
Direitos Humanos no pais 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Subsídio 
para a revisão e atualização do Programa Nacional dos Direitos Humanos – PNDH. 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasília, agosto de 2008, p. II). 
 

 

Ciconello, Pivatto e Frigo indicam um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo 

PNDH e, no parecer deles,  

 
(...) está o de como garantir que o PNDH seja efetivo e provoque mudanças reais na 
vida das pessoas ao longo dos próximos anos. Em face das graves violações de 
direitos humanos evidenciadas durante o processo de mobilização da Conferência, o 
PNDH não pode ser apenas uma declaração de intenções, mas deve ser, acima de 
tudo, um documento político e gerencial que tenha articulação com os instrumentos 
de planejamento do Estado brasileiro, em especial, com o orçamento público, mas, 
que sirva também de instrumento que possa referenciar a sociedade civil no processo 
de monitoramento e exigibilidade dos direitos humanos no Brasil (CICONELLO; 
PIVATTO; FRIGO, 2009, pps. 6-7). 
 

 

Ciconello, Pivatto e Frigo destacam que, com a trajetória do PNDH, pôde ser 

identificada uma série de aspectos significativos, como: falta de relevantes autoridades 

republicanas; desencontros entre os gestores públicos; indiferença do poder nas questões 

estatais; além das profundas, contínuas e fundamentais transgressões aos Direitos Humanos 

no Brasil, conforme consta a seguir mais discriminado.  
 

O processo de construção do PNDH evidenciou a ausência de importantes poderes 
da república, conflitos entre gestores públicos, descaso de autoridades nos estados e 
também as graves, históricas e estruturais violações de direitos humanos na 
sociedade brasileira. Por outro lado, evidenciou também a emergência de diversos 
sujeitos políticos e movimentos sociais que dão cara e conteúdos novos aos direitos 
humanos. São na verdade os verdadeiros destinatários deste processo, que com suas 
lutas e anseios, re-significam os pactos políticos internacionais e nacionais que 
reconhecem os direitos humanos, entre eles, o PNDH (CICONELLO; PIVATTO; 
FRIGO, 2009, p. 7). 
 

 

Na tentativa de propiciar um estudo comparativo dos três PNDHs, foi elaborado um 

quadro comparativo, tendo como base as 19 temáticas a seguir que estão criteriosa e 

minuciosamente detalhadas nos Apêndices: 

� Aborto 

� Crianças e Adolescentes 

� Direito à Memória e à Verdade 

� Garantia do Direito à Educação 
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� Garantia do Direito à Liberdade – Orientação Sexual 

� Garantia do Direito a um Meio Ambiente Saudável 

� Garantia do Direito à Moradia 

� Garantia do Direito à Saúde, à Previdência e à Assistência Social 

� Garantia do Direito ao Trabalho 

� Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB 

� Mulheres 

� Pessoas Portadoras de Deficiência 

� População Negra 

� Proteção do Direito à Liberdade, Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa 

� Sociedades Indígenas 

� Reintegração de Posse de Terras, Reforma Agrária, Trabalhadores sem Terra 

� Terceira Idade 

� Trabalho Forçado 

� Trabalho Infantil 
 

No capítulo seguinte92, serão pontuados os temas mais polêmicos do PNDH-3 fazendo 

um paralelo com as duas edições passadas do Programa. Por ora, pretende-se proporcionar 

uma reflexão comparativa dos três programas sob prismas diversos (os decretos presidenciais, 

as proposições sugeridas, a subordinação a que estão atrelados, a centralidade das ações 

programáticas, entre outros aspectos comparativos). 
 

O decreto é ato administrativo formal, de competência privativa do Presidente da 
República, podendo veicular, em sua substância, atos individuais ou atos gerais. No 
primeiro caso, dirige-se a sujeitos determinados, produzindo efeitos concretos. 
Como ato geral, possui destinatários inominados, com claro conteúdo normativo. 
Nesta última hipótese, cumpre ainda distinguir o decreto regulamentar, cuja função 
cinge-se a regular “a fiel execução” das leis, do decreto autônomo com espectro 
normativo próprio, independente de lei (DI PIETRO, 2002, p. 174). 
 

Com a Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, o artigo 84 da 

Constituição Federal de 1988 começou a operar com o texto a seguir: 

 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 

                                                             
92 Mais precisamente no subtópico 3.1 – As Polêmicas do PNDH-3. 
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Os Programas Nacionais de Direitos Humanos qualificam-se como decretos 

presidenciais no modelo previsto acima, uma vez que correspondem a práticas administrativas 

formais que se associam às práticas gerais, melhor dizendo, estão voltadas a uma coletividade 

com determinado nível de ato normativo. Os atos normativos autônomos que incorporam 

correspondem à tutela estatal dos Direitos Humanos e que se conforma como sendo uma 

política de governo. 

Mesmo que os decretos institucionais dos três PNDHs sejam de conteúdo normativo, 

eles sinalizam uma política que precisa ser implantada pelo Estado na sua gestão – na 

coordenação e operacionalização da administração federal –, e o plano por si só não se 

conforma em um ato autoexecutável, uma vez que corresponde a proposições que precisam 

tornar-se ações efetivadas por meio de leis decorrentes dos planos criados. 

Na verificação dos três decretos – PNDH-1 (nº 1.904/96), PNDH-2 (4.229/2002) e  

PNDH-3 (7.037/2009) –, é perceptível verificar que o último mostra-se mais complexo. À 

medida que os dois primeiros programas são sintéticos e concisos, o terceiro é amplo e 

especifica quais serão os eixos que irão norteá-lo e sua direção, assim como informa quais 

serão os ministérios e as secretarias que serão encarregados para a efetivação prática e formal 

das ações que o Programa recomenda. 

Da mesma forma, frisa-se que a densidade discriminada do 3º PNDH está diretamente 

relacionada com a sua magnitude, uma vez que é composto por 228 páginas contendo 521 

ações programáticas, ordenadas em 25 diretrizes que estão entre os 6 eixos que norteiam o 

Programa.  

O 2º PNDH é composto por 68 páginas, e nelas estão inseridas 518 propostas e 6 

objetivos listados, conforme constam no artigo 2º do Decreto nº 4.229/02. Já o 1º PNDH 

possui 21 páginas contendo igualmente 6 objetivos programáticos – que foram o alicerce da 

formulação das proposições ao 2º PNDH – e com 228 ações programáticas distribuídas a 

serem exequíveis a curto, médio e longo prazo. 

Os três decretos mencionados subordinam a sistematização dos três PNDHs ao 

Ministério da Justiça, como pode ser evidenciado pelos artigos 4º dos Decretos nº 1.904/96 

(PNDH-1), 4.229/02 (PNDH-2) e 7.037/09 (PNDH-3). No entanto, a previsão da presença de 

um Comitê93 destinado à condução bem como à coordenação do PNDH coube unicamente ao 

3º Programa. 

                                                             
93 O Comitê constituído tem como objetivo singular a formulação do regimento interno e dos Planos de Ação, 
responsáveis imediatos pela atuação de resoluções que promovem os Direitos Humanos.  
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O 3º PNDH é resultado de propostas de diversos ministérios que estiveram voltados à 

formulação do nosso mais atual Programa. “As políticas públicas em Direitos Humanos que o 

Governo Federal desenvolve se distribuem por todas as áreas da administração e um ponto 

forte nesta terceira edição do PNDH é o fato inédito de ele ser proposto por 31 ministérios” 

(PNDH-3, 2009, p.11). 

Outro ponto diferencial a ser destacado no decreto do 3º PNDH em relação aos seus 

dois antecessores é que a análise das proposições realizadas é bianual. No decreto do PNDH-1 

não consta referência alguma a planos que avaliem as ações sugeridas e, quanto ao PNDH-2, 

apesar de haver referência aos planos avaliadores, eles estariam classificados entre as 

entidades responsáveis por instalar o Programa, que teriam que mostrá-los anualmente, 

porém, sem haver a necessidade de se fazer um julgamento conjunto e expresso quanto aos 

resultados adquiridos.  

As ações programáticas do PNDH-1 centravam-se na ideia do enfrentamento à 

vulgarização da morte94 no Brasil, resultado de valorações distorcidas e conturbadas inerentes 

da segregação dos indivíduos, sobretudo quando identificados nas minorias sociais, afetadas 

em razão da escassez de políticas públicas apropriadas. O prefácio do PNDH-1 conduz a essa 

compreensão da defesa dos Direitos Humanos: 
 

A maior parte das ações propostas neste importante documento tem por objetivo 
estancar a banalização da morte, seja ela no trânsito, na fila do pronto socorro, 
dentro de presídios, em decorrência do uso indevido de armas ou das chacinas de 
crianças e trabalhadores rurais. Outras recomendações visam a obstar a perseguição 
e a discriminação contra os cidadãos. Por fim, o Programa sugere medidas para 
tornar a Justiça mais eficiente, de modo a assegurar mais efetivo acesso da 
população ao Judiciário e o combate à impunidade (PNDH-1, 1996, p. 2). 
 

 

O prognóstico de ações programáticas para os grupos considerados mais “vulneráveis” 

às questões de violações dos Direitos Humanos começou com o PNDH-1. O Programa 

percebe a relevância de todos os tipos de Direitos Humanos, reiterando que a permanência 

efetiva de um direito ocorre no zelo de todos os direitos inerentes ao ser humano. No entanto, 

discorre que, para que seja possível dar continência a determinados Direitos Humanos, faz-se 

necessário ter como ponto de partida o olhar do Estado aos direitos civis, destacando-se o 

relevante papel do Poder Judiciário no acolhimento dos Direitos Humanos: 

 

Mas, para que a população possa assumir que os direitos humanos são direitos de 
todos, e as entidades da sociedade civil possam lutar por esses direitos e organizar-se 
para atuar em parceria com o Estado, é fundamental que seus direitos civis 

                                                             
94 Seja ela ocasionada em razão das chacinas, do trânsito, do tráfico de drogas, do crime organizado, da violência 
nas grandes cidades, da exploração do trabalho no campo, entre outros. 
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elementares sejam garantidos e, especialmente, que a Justiça seja uma instituição 
garantidora e acessível para qualquer um. Serão abordados, no Programa, os 
entraves à cidadania plena, que levam à violação sistemática dos direitos, visando a 
proteger o direito à vida e à integridade física; o direito à liberdade; o direito à 
igualdade perante à lei (PNDH-1, 1996, p. 5). 
 
 

Anos depois, acrescentando aos direitos que foram tutelados pelas ações 

programáticas do PNDH-1 e revendo quais foram as políticas públicas que efetivamente 

tornaram-se práticas frequentes na promoção dos Direitos Humanos, o PNDH-2 acolheu 

sobretudo os direitos sociais, econômicos e culturais, como é mais bem observado nas ações 

programáticas manifestadas: 
 

Ao adotar, em 13 de maio de 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o 
Brasil se tornou um dos primeiros países do mundo a cumprir recomendação 
específica da Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993), atribuindo 
ineditamente aos direitos humanos o status de política pública governamental. Sem 
abdicar de uma compreensão integral e indissociável dos direitos humanos, o 
programa original conferiu maior ênfase à garantia de proteção dos direitos civis. O 
processo de revisão do PNDH constitui um novo marco na promoção e proteção dos 
direitos humanos no País, ao elevar os direitos econômicos, sociais e culturais ao 
mesmo patamar de importância dos direitos civis e políticos, atendendo a 
reivindicação formulada pela sociedade civil por ocasião da IV Conferência 
Nacional de Direitos Humanos, realizada em 13 e 14 de maio de 1999 na Câmara 
dos Deputados, em Brasília (PNDH-2, 2002, p. 5). 

 

 

Se nos dois programas antecedentes tivessem ocorrido políticas efetivas, atingindo um 

nível de amadurecimento, de promoção, bem como de afirmação dos direitos civis, políticos, 

sociais e culturais, poder-se-ia vislumbrar que o PNDH-3 tratasse, sobretudo, dos direitos de 

fraternidade, voltados à solidariedade, igualdade, liberdade e participação95. Porém, 

infelizmente, não foi o que de fato ocorreu e, dessa forma, o PNDH-3 precisou também 

propor várias outras ações programáticas que ainda estavam relacionadas com as demandas 

dos outros dois PNDHs anteriores. 

 
O PNDH-3 incorpora, portanto, resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos 
Humanos e propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, 
promovidas desde 2003 – segurança alimentar, educação, saúde, habitação, 
igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com 
deficiência, idosos, meio ambiente etc –, refletindo um amplo debate democrático 
sobre as políticas públicas dessa área (PNDH-3, 2009, p. 11). 
 

Essa sinalização de reiterar, por meio de distintos programas, os Direitos Humanos 

que anteriormente foram aludidos mostra uma certa inaptidão pública em manter e 

                                                             
95 Podem ser considerados nessa compreensão os direitos globais, de fraternidade, dos povos, de solidariedade, e 
de cooperação, além dos direitos da nação, da família, da identidade, da etnia, de gênero, à paz, ao meio 
ambiente preservado, à autodeterminação dos povos, aos idosos, ao desenvolvimento social e econômico, entre 
outros. 
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impulsionar uma reverência aos Direitos Humanos no Brasil, em razão da escassez de 

execução de políticas públicas ou leis peculiares e das ações programáticas formuladas.  

A grandeza basilar do PNDH-1 estava concentrada nos direitos civis, e por ser o mais 

elementar dos direitos, o direito à vida recebeu considerável destaque no texto do 1º Plano, 

explanado pela maneira bárbara que infelizmente é possível de acompanhar e presenciar ao 

longo dos anos a vulganização da morte no Brasil.  

Como destacou Piovesan, “o primeiro PNDH, lançado for FHC, em 1996, 

contemplava metas em direitos civis e políticos. Em 2002, são incluídos os direitos 

econômicos, sociais e culturais. O PNDH-3 atualiza e amplia o programa anterior” 

(PIOVESAN, 2010, p. J6).  

Em meados de 1996, o governo estabeleceu políticas com o intento de limitar a 

intensidade dos acontecimentos e, de alguma forma, resgatar o respeito à vida. “É preciso 

dizer não à banalização da violência e proteger a existência humana. É neste contexto que o 

Governo brasileiro, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, decidiu elaborar o 

Programa Nacional de Direitos Humanos” (PNDH-1, 1996, p. 3). 

Conforme bem pontuou Adorno,  

 

Uma breve comparação entre os PNDH’s reforça ainda mais as linhas de 
continuidade. As três edições têm características comuns. Em primeiro lugar, sua 
natureza suprapartidária. (...) Em segundo lugar, os programas pretendem enfrentar a 
desarticulação entre instâncias decisórias do aparato de Estado e de governo bem 
como entre governantes e governados, representados na esfera civil pelas 
organizações não-governamentais (Ong's). (...) As três edições incorporam, também, 
uma nova concepção de direitos humanos. Seguindo a orientação da Conferência 
Mundial de 1993, reconhece-se a indivisibilidade dos direitos humanos. A 
comparação entre as três edições indica (...) aperfeiçoamentos e inovações. (...) As 
ações programáticas gravitam em torno de um universo léxico: apoiar, fomentar, 
criar mecanismos, aperfeiçoar, estimular, assegurar e garantir, articular e integrar, 
propor, elaborar, definir, ampliar, expandir, avançar, incentivar, fortalecer, erradicar, 
promover, adotar (medidas), desenvolver, produzir (informações, pesquisas), 
instituir (código de conduta), incluir, implementar. Opiniões veiculadas na mídia 
impressa e eletrônica observaram que os direitos foram anunciados nos PNDH’s 1-2 
em linguagem mais contida, enquanto no PNDH-3 a linguagem é mais direta. A 
despeito desses reparos, em essência, o PNDH-3 conserva as ações programáticas 
das edições anteriores, porém com maior detalhamento. Igualmente, como nas 
anteriores, algumas medidas dependem de leis e inclusive de mudanças 
constitucionais (ADORNO, 2010, n.p.). 
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CAPÍTULO 3 – OS ENFRENTAMENTOS DO PNDH-3 

 

3.1 – As Polêmicas do PNDH-3 

 

Uma vez contemplado o PNDH-3 no capítulo anterior, neste subtópico estaremos nos 

atendo especificamente às suas polêmicas. O Programa foi oficializado por meio de um 

decreto96 assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Mesmo o Programa tendo basicamente teor propositivo, sujeito à apreciação do 

Congresso, diversos atores sociais o desqualificaram como sendo peça autoritária que agride o 

Estado de Direito bem como a Democracia.  

Faz-se necessário reconhecer que o PNDH-3 é oriundo de um processo que teve a sua 

primeira versão em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, em cuja mesma gestão 

houve a concepção em 2002 do PNDH-2, do qual germinaram diversas contribuições para a 

versão do que viria a ser o PNDH-3. Foi uma construção oriunda de intensas etapas que foram 

anteriormente realizadas e várias das proposições que foram arduamente criticadas nesta 

última edição tratam-se de questões que já tinham sido contempladas nas edições anteriores 

do PNDH97.  

Não há como dissociar o fato de as contundentes críticas terem ocorrido em um ano 

eleitoral, em plena disputa política para nada mais nada menos do que a eleição da 

Presidência da República no Brasil. Apesar de os Direitos Humanos – e todas as complexas, 

densas, emblemáticas e polêmicas temáticas que a eles estão diretamente vinculadas – 

usualmente servirem inadequadamente de mote em situações eleitoreiras, há que se 

compreender que são questões apolíticas, que transcendem qualquer possibilidade de 

vinculação com coligações e partidos políticos.  

Desde o advento de nossa Constituição de 1988, os Direitos Humanos foram acolhidos 

como política de Estado no Brasil. O PNDH-3 – assim como qualquer outro Programa e ações 

voltadas aos Direitos Humanos – deve ser contemplado e inserido em um processo com 

respeito ao princípio de progressividade na realização dos Direitos Humanos. Tratam-se de 

questões de Estado e não se limitam a propensos ideais programáticos desse ou daquele 

governo, partido ou coligação.  

                                                             
96 O PNDH-3 foi concebido via decreto presidencial para que se pudesse sinalizar que o processo teve o apoio do 
Executivo. 
97 Naquele momento não ocorreu uma reação tão crítica e tampouco foi dada visibilidade ao Programa – como 
ocorreu com a 3ª edição. 



97 
 

As incisivas críticas novamente colocaram em relevo aspectos de debate que pareciam 

ter sido superados. Durante o período de transição à democracia brasileira (1979-1988), temas 

voltados aos Direitos Humanos fomentavam as mais diversas reações depreciativas, 

geralmente relacionadas pela opinião pública ao desejo de vingança por parte de todas as 

pessoas (e/ou seus respectivos familiares) que foram perseguidos pela ditadura militar; à 

proteção dos direitos de bandidos; à utopia de militantes que vislumbravam uma sociedade 

sem intensas violações de Direitos Humanos, entre outros. 

Indubitavelmente, desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, muito foi feito 

pelo progresso dos Direitos Humanos nas esferas do Governo Federal bem como dos 

estaduais. Paulatinamente, a temática dos Direitos Humanos começou a ser inserida na agenda 

da política nacional. Em relação às outras duas edições passadas, o PNDH-3 compõe-se no 

rumo evolutivo das ideias e dos programas de governo que sinalizam mais para a 

continuidade do que propriamente para ruptura entre os dois governos – FHC e Lula. Como 

também se tentou mostrar no capítulo anterior, todas as versões do Programa tentaram se 

articular pautadas nos marcos constitucionais. 

Já eram esperadas que polêmicas viessem à tona em razão da abrangência bem como 

da amplitude das proposições e das medidas adotadas pelo Programa. Os frequentes 

obstáculos para aprovação de projetos de lei98 costumam ser mais notórios, em parte, pelo fato 

de que o congresso pode estar subordinado às agendas eleitorais bem como das possibilidades 

dos resultados das urnas. Esses aspectos também precisam ser considerados, no entanto, 

foram latentes as reações conservadoras manifestadas quando poderia se suspeitar que esse 

tipo de reação já tivesse sido superado – o confronto simplificador e dicotômico envolvendo 

os defensores e os críticos dos Direitos Humanos.  

As reações à última versão do Programa foram no sentido de qualificá-lo como 

“revanche” ou violação do Estado de Direito ou ainda de reintrodução da censura estatal.  

Compete ao Congresso Nacional julgar e determinar se transforma as proposições em 

lei e aos governos federal e estaduais incorporarem ou não as políticas públicas sugeridas no 

PNDH-3.  

Assim sendo, fica a dúvida da razão de tamanho alarde, com uma campanha um tanto 

quanto conservadora que vai de encontro a um documento destinado a promover os Direitos 

Humanos, uma vez tendo havido o envolvimento de cidadãos brasileiros no processo de 

construção do PNDH-3.  

                                                             
98  Seja em razão do excesso de trâmites burocráticos, da considerável morosidade, do leque de apoio partidário 
de contingências conjunturais, entre outros. 
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Esse fato, por si só, já denota um amadurecimento, bem como uma sinalização, da 

ampliação de nossa democracia participativa, e que espaços como esses são primordiais para 

o contínuo exercício da cidadania. 

Foi notória e intensa a participação de vários atores sociais que, com o intento de 

protegerem os seus respectivos interesses classistas (sejam eles políticos, econômicos, 

religiosos), se opuseram avidamente às proposições democráticas que foram oriundas da 

participação conjunta de diversas organizações, entidades e contextos sociais. Pois bem, e 

quais foram os pontos mais polêmicos desse decreto? Basicamente foram seis, como 

discriminados a seguir: 

� Comissão da Verdade – acesso às informações de qualquer cidadão 

� Instalação de um órgão “controlador” da imprensa 

� Descriminalização do aborto 

� Reforma agrária 

� Profissionalização da prostituição 

� Abolição da exposição pública de símbolos religiosos 

� Reconhecimento da união entre homossexuais 

Conforme apontou Adorno (2010),  

 
À primeira vista, a leitura de notícias, opiniões, reportagens, entrevistas e editorais 
que se disseminaram pela mídia impressa desde dezembro de 2009 até meados do 
mês de fevereiro de 2010 parece sugerir que o PNDH-3 é uma criação do governo 
Lula, razão por que teria incorporado não apenas reivindicações históricas de seu 
partido como também assimilado seus traços ideológicos. Não poucos artigos de 
opinião parecem respaldar essa suspeita (ADORNO, 2010, n.p.). 

 

Adorno faz referência à senadora Kátia Abreu99, que criticou a forma como o 

agronegócio foi tratado no Programa em um artigo do jornal “Folha de S.Paulo”, e salienta os 

programas do governo passado, fazendo a seguinte menção: “(...) no novo Programa Nacional 

dos Direitos Humanos, PNDH-3, o desenho é outro: saem a democracia, a justiça, a tolerância 

e o consenso e entra a velha visão esquerdista e ideológica que a humanidade enterrou sem 

lágrimas nas últimas décadas, depois de muito sofrimento e muita miséria” (ABREU, 2010, 

in: ADORNO, 2010, n.p.).  

Adorno também destaca outra crítica na ocasião realizada por Ives Gandra da Silva 

Martins, que menciona uma suposta "inclinação ideológica ditatorial" inserida no plano.  

                                                             
99  Na ocasião, era senadora do DEM-TO e presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). Atualmente é senadora do PSD-TO. 
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O Programa Nacional de Direitos Humanos, organizado sob inspiração dos 
guerrilheiros pretéritos (...) é uma reprodução dos modelos constitucionais 
venezuelano, equatoriano e boliviano, todos inspirados num centro de políticas 
sociais espanhol para o qual o Executivo é o único Poder, sendo o Judiciário, o 
Legislativo e o Ministério Público Poderes vicários, acólitos, subordinados. No 
programa, pretende-se fortalecer o Executivo, subordinar o Judiciário a organizações 
tuteladas por "amigos do rei", controlar a imprensa, pisotear valores religiosos, 
interferir no agronegócio, afastar o direito de propriedade, reduzir o papel do 
Legislativo e aumentar as consultas populares, no estilo dos referendos e plebiscitos 
venezuelanos, além de valorizar o homicídio do nascituro e a prostituição como 
conquistas de direitos humanos. Quem ler a Constituição venezuelana verificará a 
extrema semelhança entre os instrumentos de que dispõe Chávez para eliminar a 
oposição e aqueles que o PNDH-3 apresenta, objetivando alterar profundamente a 
lei brasileira (SILVA MARTINS, 2010, in: ADORNO, 2010, n.p.). 
 
 

Como bem destacado por Adorno, diversas outras pontuações difundidas por outros 

meios de comunicação pendem para uma tendência parecida. Reconhecem o Programa com 

sendo um gênero “(...) de populismo de esquerda, nostalgia ideológica de ex-militantes 

políticos que reclamam a vingança dos vencidos contra os vencedores. Ainda que de forma 

caricatural, relembram em parte o mesmo clima de polarização ideológica pré-golpe de 

Estado em março de 1964” (ADORNO, 2010, n.p.).  

Adorno (2010) destaca que, independendo das distintas orientações político- 

-ideológicas pelas quais diversos grupos100 encontravam-se estimulados, o fato é que já 

estavam historicamente suscetíveis a um maior engajamento político, e paulatinamente foram 

organizando suas reivindicações com as instituições internacionais de Direitos Humanos. No 

decorrer desses fatos, apareceu o enfrentamento em prol de uma anistia geral, ampla e 

irrestrita101, acompanhada, alguns anos depois, pelo movimento da Campanha pelas Diretas 

Já102.  

No mesmo período, autoridades conservadoras políticas, empenhadas com o legado 

que havia permanecido do governo ditatorial, rebelaram-se obstinadamente ao 

amadurecimento democrático dos novos rumos, e pode-se destacar, entre outros motivos, o 

fato de tentarem impedir que os que haviam sido denunciados por delitos que transgrediam os 

Direitos Humanos pudessem ser julgados por tribunais civis e, dessa forma, serem 

condenados. E a lei de anistia certamente corresponde a um dos resultados desses confrontos. 

Independendo da compreensão que se tende a incumbir às diretrizes da democracia 

brasileira no período decorrente da transição, é fato que os Direitos Humanos consistem na 

estrutura basilar da nossa Constituição Cidadã, que afirma que a República Federativa do 

                                                             
100 Como professores universitários, lideranças sindicais, profissionais liberais, estudantes, jornalistas, entre 
outros. 
101 1978-1979. 
102 1984. 
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Brasil é um Estado Democrático de Direito, calcado na dignidade da pessoa humana, na 

soberania, no pluralismo político, bem como na cidadania, e, sob o âmbito internacional, 

pauta-se por várias orientações relacionadas desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948103. 

A nossa Constituição incumbe ao Estado a missão de fomentar, por meio das políticas 

públicas, a horizontalização do ingresso aos direitos sociais, culturais, políticos e econômicos, 

bem como a missão de formular e aplicar as políticas inerentes que possam asseverar a 

ordenação equânime dos mais diversos direitos104, tendo objetivos condizentes tanto com os 

objetivos do milênio105 como também com a agenda internacional dos Direitos Humanos. Mas 

Adorno reitera que 

 
A bem da verdade, os governos civis pós-redemocratização deram início à 
incorporação de direitos humanos nas políticas governamentais. Todavia, foi no 
governo FHC que o tema entrou definitivamente para a agenda política nacional, em 
parte graças a uma conjuntura internacional favorável, em parte devido à presença 
mais destacada no governo de lideranças reconhecidas e identificadas com direitos 
humanos, como os ministros José Gregori e Paulo Sérgio Pinheiro. Ainda assim, é 
bom lembrar, não se pode dizer que a composição de forças e alianças de 
sustentação do governo FHC fosse inteiramente simpática à agenda, sobretudo 
quando em pauta estavam iniciativas que visassem exercer férreo controle civil 
sobre as forças policiais militares, ou que pretendessem reparação diante das graves 
violações de direitos humanos ocorridas no curso da ditadura militar. Quando isto 
aconteceu, as reações e as críticas não passaram em branco (ADORNO, 2010, n.p.). 
 

 

O PNDH-3 inseriu diversos aprimoramentos como respaldo às constantes demandas 

da sociedade civil. Várias delas suscitaram intensas controvérsias, como a proposição que 

sugere a descriminalização do aborto, a concepção da Comissão Nacional da Verdade, o 

direito de adoção por casais homoafetivos, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, o 

"controle da mídia", a proibição de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da 

União, a implementação de recursos de mediação judicial nos conflitos urbanos e rurais, entre 

outras polêmicas. 

                                                             
103 Por exemplo, a colaboração entre os povos para o avanço da humanidade; a autonomia nacional; a proteção 
da paz; o consentimento de asilo político; a preponderância dos Direitos Humanos; o desprezo ao racismo, bem 
como ao terrorismo; a igualdade entre Estados; a autodeterminação dos povos; a resolução pacífica para os 
impasses, entre outros. 
104 À saúde, à livre produção cultural, ao transporte público, à educação, ao meio ambiente saudável, à habitação, 
ao lazer, entre outros. 
105  “Em 2002 foi elaborada a Declaração do Milênio, que consiste em uma série de prioridades coletivas para 
paz e segurança, luta contra a pobreza, meio ambiente e direitos humanos. São medidas imprescindíveis para o 
progresso da humanidade, bem como para a sobrevivência imediata de parte importante dos seres humanos. Os 
líderes mundiais também concordaram que o desenvolvimento humano é fundamental para o progresso social e 
econômicos sustentáveis em todos os países, e que, por isso, contribuem para a segurança global” (Os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, s.d., n.p.). 
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De uma forma ou de outra, os temas mencionados estavam inseridos nas edições 

passadas, mesmo que com elaborações mais discretas. No que se refere à descriminalização 

do aborto, o PNDH-1 não fez menção alguma. Já no PNDH-2, esse assunto está presente, e 

com uma elaboração muito similar à da edição atual. O PNDH-2 traz a seguinte proposição: 

179. Apoiar a alteração dos dispositivos do Código Penal referentes ao estupro, 
atentado violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor 
mediante fraude e o alargamento dos permissivos para a prática do aborto legal, em 
conformidade com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no marco da 
Plataforma de Ação de Pequim (PNDH-2, 2002, p. 16). 
 

 

Ainda nesta edição do Programa, o aborto foi considerado como “tema de saúde 

pública, com garantia do acesso aos serviços de saúde nos casos previstos em lei”, inclusive, 

sugere a realização de programas que possam contribuir na educação do planejamento 

familiar, "promovendo acesso aos métodos anticoncepcionais no âmbito do SUS".  

Faz também menção aos direitos reprodutivos como concepção a ser propagada e 

encorajada nas campanhas de pré-natal e parto humanizado, assim como na advertência da 

gravidez na adolescência e da mortalidade materna. Esses aspectos já tinham sido 

referenciados no PNDH-2 e, dessa forma, a polêmica com as facções religiosas já havia 

iniciado. 

O PNDH-3 trata desse assunto na esfera da saúde pública, na diretriz "combate às 

desigualdades estruturais"106. Nesta mesma edição, sugere "apoiar a aprovação do projeto de 

lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre 

seus corpos". O diferencial é que, enquanto na edição anterior o deslocamento se dá no 

âmbito da esfera da saúde pública107, nesta se dá no âmbito da esfera subjetiva e individual. 

 
Portanto, sustenta-se aqui a hipótese de que a linguagem do PNDH-3 é direta e, 
mesmo até, isenta do pudor político de que se costumam cercar os formuladores de 
políticas públicas em áreas da vida associativa tão sensíveis a polêmicas e a valores 
e visões de mundo dicotômicas e polarizadas (ADORNO, 2010, n.p.). 
 
 

No quesito identidade de gênero e livre orientação sexual, não houve contribuição do 

PNDH-1. Em compensação, o PNDH-2 incorporou ambos os direitos, tendo como foco as 

seguintes diretrizes: a) tipos de discriminação e enfrentamento da violência contra os 

GLTTB108 e b) o combate ao preconceito.  

                                                             
106 Está inserido no Eixo III, objetivo estratégico III – Garantia dos direitos das mulheres para o 
estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania. 
107  De uma esfera pública de cuidados coletivos. 
108  Gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. 
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As diretrizes concernentes à orientação sexual já possuíam como proposição “apoiar a 

regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do mesmo sexo e a regulamentação 

da lei de redesignação de sexo e mudança de registro civil para transexuais. Dessa forma, o 

PNDH-3 reiterou esses propósitos, “(...) embora tenha sido mais ousado em reconhecer o 

direito à adoção por casais homoafetivos” (ADORNO, 2010, n.p.).  

Quanto à temática “liberdade de culto e de crença”, os três programas fazem menção 

e, inclusive, contestam a divulgação de mensagens xenofóbicas e/ou racistas, a intolerância 

religiosa e estimulam o diálogo entre setores religiosos.  

O que o PNDH-3 adicionou foi, em nome da manutenção da laicidade do Estado, a 

sugestão de que houvesse a abolição de símbolos religiosos das dependências onde são 

realizados os serviços da União. Com relação a essa temática, ela já havia sido mote de 

críticas nas duas edições anteriores.  

Afinal, o conservadorismo moral é ainda forte na sociedade brasileira, incentivado 
por igrejas e seitas, segmentos da mídia impressa e eletrônica e pelo tradicionalismo 
da educação básica no Brasil. As mudanças custam a ser assimiladas, mesmo 
quando muitos reconheçam que o aborto e a homossexualidade façam parte da 
realidade de muitas famílias, nas suas múltiplas formas de organização e associação, 
ou que muitos se declarem formalmente religiosos, embora ausentes das igrejas e 
dos rituais cotidianos de reafirmação da fé (ADORNO, 2010, n.p.). 

 

 

Uma das maiores polêmicas foi quanto ao “controle da mídia”. Conforme consta mais 

bem detalhado no subtópico 3.2 – Liberdade de imprensa e liberdade de expressão, é passível 

de ser identificado que a nossa Constituição protege a liberdade de expressão e opinião e 

proíbe qualquer tipo de censura. 

Consta nos artigos 220 e 221 que compete à lei federal regular os espetáculos e as 

diversões públicas, bem como é feita menção aos princípios que precisam ser regidos para a 

produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, o que pode sinalizar aos 

mecanismos regulatórios.  

A prevenção de um Conselho de Comunicação Social109 foi contemplada no artigo 

224: “As fronteiras e os limites entre regulação e restrição de direitos é, por conseguinte, 

tênue e não raro estão subordinados aos humores dos governantes e legisladores” (ADORNO, 

2010, n.p.).  

A primeira edição do Programa sustentou o diálogo entre distribuidores e produtores 

com intento de haver um maior auxílio à execução da legislação. A segunda edição do 

Programa apresentou-se mais evidente, uma vez que apresentava como proposição assegurar a 

capacidade de fiscalizar a programação das emissoras de rádio e televisão a fim de manter o 

                                                             
109  E que foi regulamentado com a Lei nº 8.389 em 30 de dezembro de 1991. 
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controle social sobre os meios de comunicação e reprimir, como prevê a lei, as empresas de 

telecomunicação que divulgarem publicidade ou programação que possam agredir os Direitos 

Humanos. 

Além das referências supracitadas nas edições anteriores, o PNDH-3 sustentou o 

mesmo direcionamento, no entanto, introduziu a proposição para que se criasse um "ranking 

nacional de veículos de comunicação comprometidos com os princípios dos Direitos 

Humanos, assim como os que cometerem violações110" (PROGRAMA NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS 3, 2009, p., 165). Para Adorno (2010), 

 
É certo que os programas não pretendem exercer controle social111 sobre toda a 
mídia, tão-somente sobre as informações a respeito de direitos humanos. Se isto é 
censura, é questão para o debate público e político. Nunca é demais lembrar, como 
já dito antes, que direitos humanos são o alicerce da Constituição federal. Pode-se 
argumentar que os programas pretendem justamente proteger esse alicerce contra 
possíveis e eventuais ataques, o que, no limite, estaria colocando em risco a própria 
estabilidade institucional da sociedade brasileira. Desde logo se vê que o debate é 
complexo justamente porque imerso no emaranhado de direitos de várias espécies, 
referido a distintos escopos e voltado à proteção de bens diversos (ADORNO, 2010, 
n.p.). 
 

 

Quanto à outra polêmica – a temática da reforma agrária –, a primeira versão do 

Programa não fez menção específica aos recursos de mediação para lidar com os conflitos 

agrários e urbanos. No entanto, o PNDH-2 já faz alusão a isso, inclusive, apresentou como 

proposição amparar a Lei Complementar 88/96 que determina, juntamente a outros recursos 

legais, um protocolo sucinto com o objetivo de agilizar a desapropriação da terra para resultar 

na reforma agrária. Mas adverte que a ação precisa evitar atos de violência e ter maior 

cuidado no fornecimento de liminares. O PNDH-3 respeitou essa proposição e também inseriu 

o diálogo entre os atores envolvidos como instrumento anterior ao consentimento de 

liminares.  

Assim sendo, a controvérsia já se fazia presente desde o PNDH-2. Adorno (2010) faz 

o seguinte questionamento com relação a esse tema: caso as críticas realizadas pelo ministro 

da Agricultura112 no ex-governo Lula, bem como pela presidente da CNA113 sejam 

apropriadas, no sentido de justificar que a conduta ocasionará insegurança jurídica no campo, 

                                                             
110  Com a atualização do PNDH-3 pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010, essa passagem foi abolida. 
111 E, por controle social, conforme salientou Adorno (2010), essa compreensão também não está devidamente 
esclarecida. A quem deve conferir o exercício do controle social e no que ele próprio consiste?  Quem deverá 
designá-lo – a sociedade que fará o monitoramento do que é veiculado acerca dos Direitos Humanos ou será 
elencado um órgão governamental para cumprir essa tarefa, calcado em regulamentações? Esses pontos não 
estão elucidados.  
112 Reinhold Stephanes. 
113 Kátia Abreu. 
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precisar-se-ia que fossem consideradas desde a edição passada do Programa que, na ocasião, 

estava sob o governo de FHC. E reitera que, se existe insegurança nos confrontos sociais no 

campo, elas são por causa de motivos mais complexos e não se restringem às interferências 

judiciais. 

Pertinente à outra polêmica – o direito à memória e à verdade –, refere-se ao 

engajamento de parcela da sociedade brasileira para consultar os arquivos da ditadura, pelo 

direito de ter ciência do ocorrido com todas as pessoas desaparecidas ou que foram 

assassinadas durante o regime ditatorial, sobretudo as pessoas que se encontravam sob a 

vigilância das forças repressoras, e pela incumbência dos opressores que praticaram sérias 

transgressões aos Direitos Humanos.  

Esses protestos estiveram frequentes em toda a dinâmica pela restauração da 

regularidade democrática, desde o evento Brasil: Nunca Mais114, com mobilização pela 

anistia, nas campanhas pelas Diretas Já115 como também em vários outros contextos de 

afirmação de direitos. No processo da redemocratização brasileira, esses direitos acabaram 

sendo protelados para que pudesse voltar o Estado de Direito com o consentimento dos 

militares e do segmento político, que tinham mantido o regime ditatorial.  

O PNDH-1 e o PNDH-2 não incorporaram diretamente esses direitos, mas quando 

pleitearam retratação nos casos de graves transgressões de Direitos Humanos essa temática foi 

inserida na 3ª edição do Programa. Adorno (2010) lembra que  

 
Havia antecedentes. A Secretaria Nacional de Direitos vinha se ocupando do 
assunto: publicou o relatório "Direito à memória e à verdade" (2007), reunindo 
resultados de pesquisas a respeito da repressão à dissidência política durante a 
ditadura. Igualmente, a Comissão de Anistia havia alcançado a marca de 700 sessões 
de julgamento. Desde 2008, patrocinava as caravanas de anistia, com o propósito de 
divulgar os casos julgados em todo o país. Reivindicações nessa direção e sentido 
foram se fortalecendo na sociedade brasileira há, pelo menos, uma década, seja em 
virtude da responsabilização de governantes e agentes públicos comprometidos com 
as ditaduras no Chile, na Argentina e no Peru, seja por força da descoberta, aqui e 
acolá, de arquivos que se julgavam perdidos ou destruídos. Nestas sociedades, esses 
casos ensejaram abertura de processos penais em cortes civis, levando os autores à 
condenação e à prisão por penas longas (ADORNO, 2010, n.p.). 
 

 

                                                             
114 Foi um movimento que aconteceu entre 1979 e 1985 no final da ditadura militar e que foi organizado pelas 
seguintes lideranças religiosas da época: Dom Paulo Evaristo Arns, Rabino Henry Sobel, pastor presbiteriano 
Jaime Wright e equipe, e conseguiu agrupar uma quantidade expressiva de processos do Superior Tribunal 
Militar mostrando a magnitude da repressão política no País naqueles anos densos. Como réplica, os militares 
escreveram o livro Tentativas de Tomada do Poder, calcado em documentos realizados pelos mecanismos 
opressores do período ditatorial, baseando-se em interpretação policial da história bem como dos que foram 
oprimidos (Projeto Brasil Nunca Mais, s.d., n.p.). 
115  Movimento civil para reivindicar eleições presidenciais diretas no Brasil em 1983 e 1984. 
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Foi nesse cenário que o PNDH-3 sugeriu a concepção de uma Comissão Nacional da 

Verdade, “(...) foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. A CNV 

tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 

setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988” (Comissão Nacional da Verdade, s.d., n.p.). O 

PNDH-3 sugeriu haver legislação que acolhesse todo o País, impedindo que prédios públicos, 

ruas e afins adquirissem nomes de opressores que efetivaram violações de lesa-humanidade, 

assim como estabelecer a mudança de nomes que já foram concedidos. 

Dentre os motivos pelos quais as proposições realizadas pelo PNDH-3 provocaram 

tensão no governo, pode-se citar terem ameaçado de demissão na ocasião dois ministros – o 

dos Direitos Humanos116 e da Defesa117 –, o que ocasionou contestação de diversos atores 

sociais, como parte de divisões das Forças Armadas, expressivas manifestações de 

desaprovações discordando do “revanchismo” do Programa e parcela da opinião pública.  

Relacionadas aos ex-militantes de esquerda de outrora com cargos destacados no 

governo118, as desaprovações atraíram juntamente todas as outras contestações discriminadas. 

A tensão e o descontentamento foram tamanhos entre o Ministério da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e do Ministério da Defesa que o governo se viu 

embaraçado diante dessa situação e acabou por revisar o conteúdo da concepção da Comissão 

Nacional da Verdade.  

Ainda com relação a essa temática, habita uma trajetória de evolução e continuidade 

no PNDH 1, 2 e 3, com exceção feita ao domínio do direito à memória, no qual foi perceptível 

a crise que foi alavancada nesta última edição se comparada às duas anteriores. 

 
Certamente, a introdução do tema memória e verdade é um dos motivos. Entre 
outras questões sensíveis à polarização político-ideológica, a apuração de 
responsabilidade pelas graves violações de direitos humanos durante a ditadura 
militar permanece um divisor de águas. Neste domínio, o corporativismo mantém-se 
forte a despeito da sucessão geracional e da renovação dos quadros militares. 
Aparentemente, não há fissuras, tampouco a geração de novos comandantes parece 
inclinada a rever sua história - a história dos vencedores, como costumam dizer -, o 
que poderia abrir as portas, para além das reparações aceitas com certa resistência, 
para a responsabilização e punição daqueles diretamente envolvidos na repressão, e 
turvar imagens socialmente construídas. A ausência de uma justiça de transição, 
logo após o retorno à democracia, contribuiu para a persistência de tabus - isto é, 
interdição de se falar livremente e em público a respeito de temas "delicados" ou 
"perigosos", de abordar zonas de conflitos não resolvidos ou superados (ADORNO, 
2010, n.p.). 

                                                             
116 Paulo de Tarso Vannuchi. 
117 Nelson Jobim. 
118 A então ministra-chefe da Casa Civil do Brasil, Dilma Vana Rousseff, o ministro da Comunicação Social, 
Franklin de Sousa Martins, e o próprio ministro de Estado chefe da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Paulo de Tarso Vannuchi. 
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A carência de uma justiça de transição auxiliou do mesmo modo para que essas 

temáticas119 fossem tratadas de forma evidente e impetuosa no caminho do embate. Essa 

forma se assemelha à maneira pela qual o partido que havia elegido o então presidente Lula 

costumava fazer política. Pode-se dizer que o relacionamento entre os movimentos sociais e o 

Partido dos Trabalhadores é recente.  

A concepção de democracia direta calcada em extensos pareceres populares, com a 

devida preparação e engajamento de representantes, bem como de delegados, com 

participação nos conselhos diretivos e consultivos para reproduzir demandas em regimento e 

programas de ação, esteve relacionada com este partido bem como com seus militantes. Essa 

forma de atuar na direção do embate de posicionamentos e pareceres culminou em 

manifestações coletivas das mais variadas maneiras120. 

No comando do governo, sob a autoridade do então presidente Lula e com 

administração calcada em um rol de coalizões121, eventualmente, mais do que no governo 

FHC122, “(...) o governo Lula é flagrantemente menos ‘uniforme’ em seu perfil do que talvez 

pareça. Embora a unidade no interior de governos que dependem de alianças entre partidos 

com perfil ideológico distinto seja quase um mito, é certo que neste governo ela aparece mais 

vulnerável ao loteamento interno, à disputa entre ministérios, ao encastelamento de 

interesses”123 (ADORNO, 2010, n.p.). 

O governo FHC, com suas peculiaridades e com vínculos mais moderados com os 

movimentos sociais, apresentava uma situação mais propícia para desempenhar de forma 

comedida a conveniência política de debater temáticas e assuntos frágeis – como pôde ser 

notado na última versão do Programa. Apesar de serem independentes, as consultas populares 

geravam protestos que no âmbito político eram cuidados. Limitaram-se o quanto foi possível 

os embates, por mais críticas que tivessem.  

 

                                                             
119 E não menos verdadeiro em relação às temáticas que também foram muito polemizadas, como: o controle 
social da mídia, a união civil e a adoção entre casais homoafetivos, a descriminalização do aborto, entre outros.  
120  As campanhas partidárias, as greves, as obstruções parlamentares, as manifestações de rua, etc. 
121  Sejam elas da extrema esquerda, sejam da extrema direita. 
122 Que estava mais subordinado a coalizões sobretudo entre o DEM e o PSDB, e cujo envolvimento com os 
movimentos sociais era tênue. 
123  Como pontuado por Adorno (2010), “não é o caso de repertoriar os principais embates. Basta apenas lembrar 
os confrontos entre os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente e, mais recentemente, entre o Ministério 
da Defesa e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos em torno do lançamento do PNDH-3” (ADORNO, 2010, 
n.p.). No que tange ao primeiro confronto, diz respeito à então senadora e ministra Marina Silva com o então 
ministro da Agricultura Reinhold Stephanes. Marina Silva defendia transformar a produção brasileira em cultivo 
sustentável, em oposição a Reinhold Sthephanes, que dizia que somente 7% de toda a área brasileira é 
agricultável, defendendo uma contraposição entre meio ambiente e agricultura (COSTA, 2008, n.p.).  
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Não é de se esperar que os movimentos de defesa de direitos sejam contidos. A 
paixão lhes é inerente, sobretudo quando se trata de colocar, lado a lado, como se 
fosse um acerto de contas, as heranças do passado e as tarefas do futuro. Todavia, 
essa estreita ligação entre assembleias e decisões políticas, quando transportada para 
a esfera governamental, não pode deixar de trazer consigo um turbilhão de críticas. 
As mais exageradas viram no PNDH-3 a substituição da carta constitucional, o 
prenúncio de uma ruptura institucional ou a anulação do papel exercido nas 
democracias pelo parlamento, este espaço onde os representantes do povo votam as 
leis e referendam programas de governo. Quando, além da memória e da verdade, 
veio à tona o tema do "controle social" da mídia, o estopim estava detonado. O 
fantasma do estatismo de esquerda veio novamente assombrar mentes e acender 
espíritos vigilantes contra "ideais sepultados com lágrimas". No mais, a conjuntura 
pré-eleitoral cumpriu seu papel, tornando o espaço político mais sensível e mais 
inclinado ao confronto do que à negociação. Assim, também ressuscitou o lado 
conservador da sociedade brasileira, em matéria de hábitos e costumes, suas 
tradicionais dificuldades de aceitar diferenças, de conviver com novos padrões de 
relacionamento, menos hierarquizados, menos sujeitos a regras fixas e rígidas 
(ADORNO, 2010, n.p.). 
 

 

As desaprovações às várias proposições do PNDH-3 são inerentes a uma democracia. 

Entre os três programas, há mais continuidade do que fraturas. Vislumbradas na Conferência 

Mundial dos Direitos Humanos de Viena, as três edições foram idealizadas como recursos 

capazes de proporcionar maior identidade e propriedade à defesa e promoção desses direitos.  

Elas encadeiam diversos e variáveis movimentos que rondam proposições similares e 

desígnios programáticos, atribuindo responsabilidades a agências e agentes. Não há pretensão 

de alterar os convencionais mecanismos da prática política institucional, assim como os locais 

onde a política é discutida e acordada e onde as leis são eleitas. 

Adorno (2010) apresenta uma crítica à falta de crítica – por mais que isso tenha 

ocorrido sob os aspectos anteriormente já referendados – quanto a um aspecto específico e 

presente nos três programas: a necessidade que se faz de haver um monitoramento periódico 

do Programa.  

Conforme ele pontuou, é nesse espaço que é possível lidar com o que é real e o ideal, 

com as proposições manifestadas e com o que realmente foi realizado, e tratar dos progressos 

mas também dos retrocessos. Faz-se através da prática do monitoramento que os governos 

tentem ficar submetidos às requisições da sociedade, bem como mais suscetíveis em suas 

incumbências de defender a estrutura basilar da constituição política brasileira. 

Com bem salientou Adorno (2010),  

 
O PNDH-3 não é (...) uma iniciativa absolutamente nova, tampouco um tresloucado 
gesto de militantes políticos da velha esquerda ou de guerrilheiros do passado, hoje 
convertidos às regras da sociedade política democrática. Ao sancionar o Decreto 7. 
037, de 21 de dezembro de 2010, o presidente Lula agiu como chefe de Estado, tal 
como seu predecessor o fizera, representando todos os poderes constitucionais. (...) 
(ADORNO, 2010, n.p.). 
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3.2 – Liberdade de Imprensa e Liberdade de Expressão 

 

A temática “liberdade de expressão” trata-se de um tema bastante polêmico e que está 

em todas as Declarações de Direitos Humanos Universais desde 1948. Na compreensão atual, 

“liberdade de expressão” pode ser compreendida como sendo a garantia legal de expressar 

espontaneamente o que se pensa. Corresponde a uma noção essencial nas modernas 

democracias. Em várias passagens da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

fez-se menção à temática da liberdade nas suas mais distintas modalidades: 

 
Preâmbulo 
 
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo,  
 
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum,   
 
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla,   
 
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades,   
 
Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da 
mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso,   
 
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição.   
 
Artigo II  
 
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição.  
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Artigo XVIII  
 
 Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 
essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
 
Artigo XIX  
 
 Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras (grifos 
meus) (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 
 

Muito provavelmente, os primórdios da prática (liberdade de expressão) devem ter seu 

marco na democracia ateniense, uma democracia direta em que os cidadãos124 encontravam-se 

na Ágora125 para opinar, determinar, julgar, resolver e decidir acerca dos mais diversos 

assuntos.  

Qualquer cidadão tinha o direito à “voz”. Segundo Venício A. Lima, “(...) o conceito 

de liberdade de expressão é muito anterior ao debate clássico ocorrido na Inglaterra do século 

XVII. Na Grécia antiga havia pelo menos quatro palavras que significavam liberdade de 

expressão, considerada essencial para a realização plena do homem cívico na polis: isegoria, 

isologia, eleutherostomia e parrhesia” (LIMA, 2012, n.p.). 

No âmbito local, a liberdade de expressão estava protegida desde a Constituição 

imperial (1824). “A Constituição do Império assegurava a liberdade de expressão do 

pensamento, inclusive pela imprensa, independente de censura (artigo 179, IV); a liberdade de 

convicção religiosa e de culto privado, contanto que fosse respeitada a religião do Estado126 

(artigo 5º)” (IURCONVITE, s.d., n.p.). E foi mantida até a Constituição de 1937. 

 
O totalitarismo, o fascismo, a ditadura, a ausência da liberdade de expressão, e a 
supressão de direitos individuais e fundamentais caracterizaram nossas 
Constituições de 1937127, 1967128 e sua emenda de 1969. Já as Constituições 
brasileiras de 1934, 1946129 e 1988, foram, ao contrário de tudo isso, marcadas pelo 
pensamento democrático e libertário (PINTO, s.d., n.p.). 
 

                                                             
124 Nesse contexto, todos os homens livres (pequena parcela) eram os que tinham condições de atuar na vida 
política da pólis. Essa especificação já excluía mulheres, escravos, prisioneiros e estrangeiros. Mas só foi 
possível serem cidadãos pois houve a escravidão e os homens livres poderiam se ocupar integralmente da vida 
política. 
125  Na antiguidade clássica, correspondia à principal praça pública da pólis. 
126 Ou seja: da Igreja Católica Apostólica Romana. 
127  O princípio constitucional da liberdade de pensamento foi abolido. Implementou-se a censura como forma de 
proibir a liberdade de expressão. 
128 Com a volta ao poder, Vargas inseriu a Lei de Imprensa (Lei 2.083 de 1953) regulamentando as transgressões 
da imprensa e acentuando sobremaneira a repressão à sua liberdade. 
129 Com a volta de uma certa democracia, nesse período constitucional houve a manifestação do pensamento sem 
se subordinar à censura, exceção feita quando houvesse diversões públicas e espetáculos. 
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O princípio da liberdade de pensamento não foi abolido com o advento da 

Constituição de 1967, no entanto, esta estabeleceu uma imposição que limitou a sua 

efetivação: vinculou-o aos ditames da ordem pública e dos bons costumes. 

 
Ao mesmo tempo, diversas propostas em tramitação no Poder Legislativo, algumas 
delas de iniciativa do Poder Executivo, representam perigo real de restrições à 
liberdade de expressão no país. A legislação eleitoral, igualmente, inclui dispositivos 
que implicam restrições à liberdade de informar. Em períodos que antecedem 
eleições, o clima de acirrada competição entre partidos e entre candidatos leva a 
ações e a decisões judiciais com consequências graves, como a proibição de veicular 
determinadas informações e até mesmo ameaças de impedir a circulação de jornais 
(Liberdade de Expressão, s.d., n.p.). 
 
 

Ao aplicar penalidades jurídicas a toda a pessoa que “excedia” o direito individual 

com o intento de defrontar o governo, a ordenação jurídica de 1967 limitou a liberdade da 

espontânea manifestação do pensamento. Esse posicionamento é passível de ser mais bem 

identificado nos dois artigos a seguir; o primeiro correspondeu ao artigo 150 parágrafo 8 e, o 

segundo, ao artigo 151. 

 
§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a 
prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de 
diversões públicas, respondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos que 
cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a 
propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de 
classe. 
Art. 151. Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23, 27 e 28 
do artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a ordem democrática 
ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão dêstes últimos direitos pelo prazo de 
dois a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação 
do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil ou penal cabível, 
assegurada ao paciente a mais ampla defesa (CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL DECRETADA E PROMULGADA PELO 
CONGRESSO NACIONAL, 1967). 
 
 

O direito à liberdade de expressão se faz necessário à efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Corresponde à proteção individual e ampara a sociedade diante 

da arbitragem e do uso da força.  

Importante salientar que, quando se limita a liberdade de uma pessoa, naturalmente, 

não somente a liberdade dessa própria pessoa está comprometida, bem como a de toda a 

sociedade em não poder receber e discutir as informações. Isso afeta a pessoa singularmente, 

mas também a toda a sociedade. 

 
Liberdade de expressão é um direito humano inalienável e sua proteção, um 
elemento essencial para as sociedades democráticas. O Brasil, ao restabelecer o 
regime democrático com a promulgação da Constituição de 1988, voltou a viver sob 
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um clima de ampla liberdade, embora algumas circunstâncias ainda gerem 
apreensões (Liberdade de Expressão, s.d., n.p.). 
 

 

Com o advento da nossa Constituição de 1988, várias contribuições no quesito 

liberdade de manifestação do pensamento foram reconhecidas, tendo assim incrementado a 

relação dos direitos e das garantias individuais. Configura-se como um direito fundamental 

bem como intransferível a toda e qualquer pessoa, sendo condição para que possa existir uma 

sociedade democrática. 

Na nossa Constituição Cidadã, é passível de identificar, direta ou indiretamente, 

menção à liberdade de expressão nas seguintes passagens: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:  
 
TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 
CAPÍTULO I – DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes:  
 
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 
 
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias; 
 
(...) 
 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
 
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
 
(...) 
 
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
 
CAPÍTULO V – DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
Art. 220º A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.  
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.  
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§ 2º – É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 
 

 

Está consagrada como um direito fundamental a liberdade de expressão na nossa 

Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata especificamente dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. Quando a liberdade de expressão tende a ser restringida, há uma propensão 

para que o Estado caminhe para o autoritarismo. 

A liberdade de expressão trata-se de um recurso vital para auxiliar na fiscalização da 

atividade governamental, bem como da própria prática do poder. É um componente 

indissociável do princípio da democracia, em oposição à censura, que denota a limitação do 

Estado democrático. As ideias divergentes, bem como o direito de manifestar opiniões, são 

fulcrais para que uma efetiva democracia (e não de fachada) possa existir. 

O Brasil pôde testemunhar o estabelecimento de um marco constitucional após a 

redemocratização de inquestionável proteção das liberdades de expressão bem como de 

imprensa, tendo, adicionalmente, lançado as bases para a instalação de um sistema de 

comunicação social em conformidade com os mais progressistas regimes internacionais. 

No entanto, o País possui uma legislação infraconstitucional130 que não acolhe as 

questões sociais e políticas configuradas pela Constituição de 1988 bem como pela distinta 

realidade social brasileira e, muito menos, consegue suprir a indubitável revolução na esfera 

tecnológica que o setor atravessou e atravessa.  

A ausência de um marco regulatório reflete em diversas desfavoráveis consequências 

para uma efetiva proteção da liberdade de expressão bem como de imprensa. Dentre elas, uma 

das mais significativas está no fato que, desde o advento da Constituição de 1988, o Estado 

brasileiro ainda não conseguiu instaurar efetivos mecanismos democráticos à regulação da 

mídia como um órgão regulador autônomo. 

Esse panorama de garantia de liberdades, adicionado às perceptíveis e permanentes 

omissões e ausências, acabou impulsionando o aparecimento e o amadurecimento de um 

relevante movimento político, social e acadêmico, apreensivo com uma gama expressiva de 

temas voltados à mídia131.  

                                                             
130  Refere-se à Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, que é onde, de fato, as regras do “jogo” estão 
estruturadas no que concerne à regulação da repressão ao abuso do poder econômico, já que está muito defasada 
com a realidade com que nos deparamos nesta primeira década do século XXI. 
131 “Forma adaptada de meio, que significa meio de comunicação em latim e em inglês. Medium = do latim meio, 
veículo, no plural media, de onde vem o emprego internacional do termo” (BRITO, s.d., n.p.). No presente 
trabalho, empregaremos a denominação traduzida “mídia”. 
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Várias organizações132 estão voltadas ao fomento de ações que possam contribuir no 

monitoramento da mídia, na vigilância e nos debates acerca de políticas públicas de 

comunicação bem como advocacy, com o intento de formular mudanças na área. 

 
A luta pela liberdade de expressão e de imprensa, por qualquer meio de 
comunicação, não é tarefa de um dia; é um esforço permanente. Esse compromisso 
foi confirmado pelo Brasil quando endossou a Declaração de Chapultepec133 (em 
agosto de 1996, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e em maio de 2006, 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva) (Liberdade de Expressão, s.d., n.p.). 
 
 

A liberdade de expressão correspondeu ao alicerce essencial de qualquer democracia. 

Os governos democráticos não monitoram o conteúdo da maior parte da comunicação verbal 

ou escrita e, forma, normalmente as democracias possuem diversas interlocuções 

manifestando pensamentos, tecendo críticas distintas e também antagônicas. 

O suporte legal que acolhe o princípio da liberdade de expressão no Brasil é um tanto 

quanto amplo e possui respaldo local e internacional.  

Segundo o Coletivo Brasil de Comunicação Social Intervozes,  

 
(...) é possível vislumbrar tanto nos esforços legislativos atuais, como na ação do 
Judiciário, três avanços na compreensão do direito à livre expressão: 
 
1. o entendimento do direito à liberdade de expressão como um direito a ser 

ponderado em relação aos demais direitos fundamentais e constitucionais: A 
forma de interpretação da liberdade de expressão como direito não-absoluto, 
passível de restrição quando outros direitos estão em prejuízo, está expressa 

                                                             
132 No âmbito local, podemos mencionar como exemplo: Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social;  
Observatório da Imprensa; Instituto Proteste; Rede em Defesa da Liberdade de Imprensa;  Instituto de Defesa do 
Consumidor – IDEC; Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH; Oboré – Projetos Especiais em 
Comunicações e Artes; Revista Carta Capital; Le Monde Diplomatique; Associação Nacional de Jornais – ANJ; 
Barão de Itararé – Centro de Estudos da Mídia Alternativa; Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 
(ABRACO); Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU); Associação Brasileira de TVs 
Comunitárias (ABCCOM); Centro de Mídia Independente (CMI); Executiva Nacional dos Estudantes de 
Comunicação Social (ENECOS); Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC); Instituto 
Ethos; Instituto da Sociedade Civil para o Controle da Administração Pública (FISCCAL); Coletivo de 
Comunicadores Populares, dentre outros. Já na esfera internacional, destacam-se:  Sociedade interamericana de 
Imprensa (SIP); Associação Mundial dos Jornais (WAN);  International Freedom of Expresion Exchange; 
Canadian Committee to Protect; Journalists (CCPJ); The Egyptian Organization for Human Rights (EOHR);  
Freedom House; Freedom of Expression Institute (FXI); Index on Censorship; International Federation of 
Journalists (IFJ); Reporters sans Frontières (R.S.F.); World Association of Community Radio Broadcasters 
(AMARC);  United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); Human Rights Watch 
(HRW); PEN American Center; PEN Canada; McCormick Tribune Foundation.. 
133 “O documento foi adotado pela Conferência Hemisférica sobre liberdade de Expressão realizada em 
Chapultepec, na cidade do México, em 11 de março de 1994. Ela não é um documento de governo, como são os 
acordos internacionais. Trata-se de uma carta de princípios assinada por chefes de estado, juristas e entidades ou 
cidadãos comuns. O compromisso foi assumido pelo Brasil quando o então presidente Fernando Henrique 
Cardoso assinou a declaração em 9 de Agosto de 1996. o presidente Luis Inácio Lula da Silva deu continuidade 
ao trabalho renovando o compromisso no dia 03 de Maio de 2006” (Liberdade de Expressão, s.d., n.p.). A 
Declaração de Chapultec está na íntegra nos Anexos. 
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tanto em legislações específicas de proteção de direitos134), como na própria 
jurisprudência nacional, onde tem prevalecido a prática da “ponderação de 
valores”; 

2. a observância do princípio da ulterioridade: Ainda que permaneçam válidas 
previsões como a censura prévia e o confisco de materiais jornalísticos, 
informativos ou de divulgação, a prática do Judiciário tem, de maneira geral, 
respeitado o princípio da responsabilização ulterior, ou seja, a responsabilização 
do(s) autor(es) por eventuais danos morais ou materiais de forma posterior à 
divulgação da(s) mensagem(ns), tal como previsto na Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos135; 

3. a “positivação” do direito à liberdade de expressão: A compreensão de que é 
dever do Estado garantir a livre expressão pela promoção do acesso igualitário de 
todos os cidadãos aos meios de produção e difusão midiática vem ganhando 
expressão em determinadas ações no âmbito do Judiciário.  

 
Tais avanços, entretanto, não são uniformes, nem tampouco ocorrem de forma 
pacífica (Liberdade de Expressão no Brasil – Um Breve Relato sobre o Estado-
da-Arte, Tendências e Perspectivas, 2009, p. 3). 
 
 

A discussão que está atrelada à liberdade de expressão tem correlação com a liberdade 

de imprensa136, e algumas reflexões concernentes a ambas se fazem necessárias. 

Primeiramente, “liberdade de expressão” significa uma coisa e, “liberdade de imprensa”, 

outra. A primeira diz respeito ao direito do cidadão de expressar as suas opiniões sem ser 

constrangido pelo Estado. Já a segunda modalidade diz respeito à liberdade empresarial que, 

até então, era fundamentalmente calcada nos jornais impressos.  

Sobretudo nos dois últimos séculos, ambas estiveram bastante vinculadas em razão de 

os jornais impressos serem naquele contexto uma das únicas formas existentes em que a 

opinião das pessoas podia ser divulgada. Com o decorrer do tempo, a natureza da liberdade de 

imprensa também se alterou. No século retrasado, os pequenos jornais eram impressos para 

contemplar as diversas opiniões e ideias, seja de alguma pessoa específica ou mesmo de 

determinado grupo.  

Mais tarde, apareceram os jornais diários e noticiosos, que eram comercializados com 

o propósito do lucro. Esta modalidade sobrepujou a primeira e assentou cada vez mais 

empresas jornalísticas para que, por meio da atividade de imprensa, seja possível a 

manutenção do benefício financeiro. E, com o advento de distintas tecnologias, apareceram 

outros meios, como ocorreu com o rádio, a televisão e, recentemente, a Internet. 

                                                             
134  Por exemplo, consta na classificação indicativa de obras audiovisuais, segundo os princípios de proteção à 
criança bem como a lei antirracismo. 
135 Foi aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 16 a 27 de outubro de 2000 a 
Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão. A íntegra da referida Declaração consta nos Anexos. 
136 Para Venício A. Lima, a denominação “imprensa” quer dizer “(...) instituição moderna que significa o 
conjunto dos meios de comunicação ou a mídia” (LIMA, 2012, n.p.).  
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Venício A. Lima oferece-nos várias distinções entre liberdade de expressão137 e 

liberdade de imprensa. Começa pelo significado original das palavras, depois, faz menção aos 

documentos que as referenciam (sejam eles legais ou não) que abordam ambas as liberdades 

e, por fim, salienta quais são as condições materiais prévias para que ambas as liberdades 

possam acontecer. 

Segundo Lima, “(...) toda identidade é uma diferença e ao compará-las, portanto, 

espero desvendar a identidade de cada uma delas” (LIMA, 2012, n.p.). Pois bem, segundo o 

autor, o significado original já se dá na tradução de cada uma das respectivas palavras. “Creio 

que o herdamos da língua inglesa. Nela, porém, existe uma distinção entre speech (palavra), 

print (imprimir) e press (imprensa), que, na maioria das vezes, não se faz entre nós)” (LIMA, 

2010, p. 22).  

Além do registro anterior que o autor fez, consta o significado da expressão “liberdade 

de expressão” desde a Grécia Antiga; nesta parte, porém, estaremos nos atendo 

especificamente aos registros a partir do século XVII. 

 
Embora em inglês como em português a palavra imprensa (press) possa significar 
tanto (a) a máquina de imprimir (impressora, tipografia) como (b) qualquer meio de 
comunicação de massa ou ainda (c) o conjunto deles, a passagem do primeiro para 
os outros sentidos altera radicalmente o locus do sujeito da liberdade de expressão 
vinculado a cada um dos três sentidos, vale dizer, do indivíduo-cidadão para a 
instituição-empresa (LIMA, 2012, n.p.). 
 

Ele oferece-nos o seguinte exemplo para ilustrar melhor: a Areopagitica138, panfleto 

do período de 1644 de John Milton, frequentemente recordado por defender a liberdade de 

imprensa; o que ele está fazendo menção é quanto à defesa do direito natural do indivíduo de 

expressar (speech) bem como imprimir (print) e expor as suas convicções e suas opiniões sem 

limitações externas (liberdade negativa) para determinado assunto para que, assim, fosse 

possível compreender a verdade, por meio da prática do livre-arbítrio. 

O Areopagitica139, por óbvio, não poderia estar se referindo à imprensa, no seu 
significado moderno: primeiro porque, no texto, não há referência a the press, mas 
sim a printing; e, segundo, porque na Inglaterra do século XVII não existiam 
“jornais”, no sentido contemporâneo e, muito menos, empresas comerciais de mídia 
(de meios impressos e/ou eletrônicos). (...) tanto na tradução clássica de Hipólito da 
Costa publicada no Correio Brazilienze, em 1810, quanto na edição contemporânea 
existente entre nós do Areopagitica (Topbooks Editora, 1999), o subtítulo é 

                                                             
137 A referência que Venício A. Lima está fazendo para tratar da liberdade de expressão tem base no que ele 
denominou como “velha mídia”, ou seja: os jornais, as revistas, o rádio e a televisão. 
138 “O argumento do Areopagitica, eminentemente religioso, foi escrito para combater uma Ordenação do 
Parlamento inglês regulando a impressão de documentos, panfletos e livros (“An Ordinance for the Regulating of 
Printing”, 1643)” (LIMA, 2012, n.p.). 
139  Cujo subtítulo corresponde a: “um discurso de John Milton pela liberdade de imprimir sem licença, dirigido 
ao Parlamento da Inglaterra” (“A speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicenc’d printing to the 
Parlament (sic) of England”). 
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“Discurso pela Liberdade de imprensa ao Parlamento da Inglaterra”, enquanto o 
texto original se refere à liberdade de imprimir sem licença. Printing (imprimir) é 
traduzido por “imprensa” e seu sentido dominante em Português tem sido “a 
imprensa”, instituição moderna que significa o conjunto dos meios de comunicação 
ou a mídia (LIMA, 2010, p. 23). 
 

Passada essa etapa da definição terminológica que Venício (2010) nos forneceu, a 

segunda distinção que ele nos possibilita é quanto aos documentos (legais ou não) que fazem 

as devidas referências a ambas as modalidades de liberdade (de expressão e de imprensa), e 

são continuamente lembrados como proteção da liberdade de imprensa.  

 
Eles se referem distintamente (a) à liberdade de imprensa; (b) à liberdade de 
expressão (de ideias e/ou de opiniões); ou (c) às liberdades de expressão (de ideias 
e/ou de opiniões) e de imprensa. Isso significa que, historicamente, essas liberdades 
têm sido entendidas como distintas ou não haveria razão para diferenciá-las. 
Ademais, a liberdade de expressão está sempre referida à pessoa (indivíduo). Já a 
liberdade da imprensa aparece como “condição” para a liberdade individual 
(Declaração de Virgínia) ou como uma liberdade da “sociedade” equacionada com a 
imprensa e/ou os meios de comunicação (Declaração de Chapultepec) (LIMA, 2010, 
p. 23). 
 

O autor também nos discrimina as várias declarações140 em que há menção das 

distintas expressões acima discriminadas. Começa pela Declaração de Virgínia (1776)141, 

referindo-se ao artigo XII – “(...) That the Freedom of the Press142 is one of the great Bulwarks 

of Liberty, and can never be restrained but by despotic Government143 (The Virginia 

Declaration of Rights, June 12, 1776) –, e que faz menção explicitamente à liberdade da 

imprensa (freedom of the press).  

A próxima referência que Venício nos oferece consta na primeira emenda da 

Constituição dos EUA (1789-1791), que faz a seguinte menção: “(...) Congress shall make no 

law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or 

abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances144” (CONSTITUTION 

OF THE UNITED STATES OF AMERICA – 1787), certificando, dessa forma, as 

                                                             
140 Legais ou não. 
141 Consta a íntegra nos Anexos. 
142 Nota-se que na própria Declaração americana constam as iniciais da expressão “Liberdade de Imprensa”, bem 
como a expressão “Bulwarks of Liberty” (baluartes da liberdade) igualmente em letras maiúsculas, o que denota 
a explícita importância que se tentou dar para essa modalidade de liberdade, condicionando-a para que nunca 
fosse limitada. 
143 Tradução: “(...) Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo ser 
restringida jamais, a não ser por governos despóticos” (grifos meus) (Declaração de Direitos do Bom Povo 
de Virgínia – 1776). 
144 Tradução: “(...) O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre 
exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir 
pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos” (grifos meus) 
(CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – 1787). 
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liberdades de expressão (freedom of speech), da imprensa (freedom of the press) e religiosa, 

bem como a devida separação entre Igreja e Estado, entre o direito de reunião e o direito de 

petição. 

A outra Declaração que o autor destaca é a francesa – de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789145, artigo XI – que fornece o seguinte apontamento: “(...) La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme: 

tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette 

liberté, dans les cas déterminés par la Loi146” (DÉCLARATION DES DROITS DE 

L’HOMME ET DU CITOYEN, 1789), que trata do direito à “livre comunicação das ideias 

e das opiniões” e que “todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente” 

(grifo acrescido) (LIMA, 2010, p. 24). 

Venício Lima cita ainda outras expressivas Declarações que fazem as devidas 

especificações acerca das definições supramencionadas. Começa citando o artigo 19 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)147, em que “(...) Everyone has the right to 

freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without 

interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 

regardless of frontiers”148 (THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, 

1948).  

Na sequência, aborda o artigo 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

(1966)149, que informa que: 

 
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference. 
 
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include 
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of 
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other 
media of his choice. 
 
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it 
special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, 
but these shall only be such as are provided by law and are necessary: 
 

                                                             
145 Consta a íntegra nos Anexos. 
146 Tradução: “(...) A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do 
Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos 
abusos desta liberdade nos termos previstos na Lei” (grifos meus) (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DO CIDADÃO, DE 1789). 
147 Consta a íntegra nos Anexos. 
148 Tradução: “(...) Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 
fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão” (grifos meus) (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 
149 A íntegra consta nos Anexos. 
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(a) For respect of the rights or reputations of others; 
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of 
public health or morals150 (INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 
POLITICAL RIGHTS, 1966). 
 
 

Venício também faz alusão ao artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (1969), conforme consta abaixo melhor especificado: 

 
Article 13. Freedom of Thought and Expression 
 
1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes 
freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless 
of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any 
other medium of one's choice. 
 
2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be 
subject to prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, 
which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure: 
 
a. respect for the rights or reputations of others; or 
b. the protection of national security, public order, or public health or morals. 
 
3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such 
as the abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting 
frequencies, or equipment used in the dissemination of information, or by any other 
means tending to impede the communication and circulation of ideas and opinions. 
 
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may 
be subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to 
them for the moral protection of childhood and adolescence. 
 
5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred 
that constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against 
any person or group of persons on any grounds including those of race, color, 
religion, language, or national origin shall be considered as offenses punishable by 
law151 (AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS "PACT OF SAN 
JOSE, COSTA RICA, 1969). 

                                                             
150 Tradução: “(...) §1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
§2. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esses direito incluirá a liberdade de procurar, 
receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. 
§3. O exercício de direito previsto no § 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. 
Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas 
em lei e que se façam necessárias para: 
1. assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
2. proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas” (grifos meus) (PACTO 
INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, 1966). 
 
151 Tradução: “Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de 
procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 
assegurar: 
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A penúltima Declaração é apresentada por Venício e cita o 1º Princípio sobre 

Liberdade de Expressão (2000)152, em que está especificado que: “(...) Freedom of expression 

in all its forms and manifestations is a fundamental and inalienable right of all individuals. 

Additionally, it is an indispensable requirement for the very existence of a democratic 

society153” (DECLARATION OF PRINCIPLES ON FREEDOM OF EXPRESSION, 

2000). 

Assim sendo, pudemos observar nos quatro documentos internacionais acima a 

menção “(...) respectivamente do direito da ‘pessoa’ (indivíduo) à liberdade de opinião e 

expressão, especificando que este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões 

e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios (media, no 

original em Inglês) e independentemente de fronteiras” (LIMA, 2010, pps. 24-25). 

E, como última Declaração, Venício destaca a de Chapultepec (1994)154, que faz 

referência diretamente às duas modalidades de liberdades: de expressão e de imprensa. Ela 

corresponde a  

(...) uma carta de princípios e coloca uma imprensa livre como uma condição 
fundamental para que as sociedades resolvam os seus conflitos, promovam o bem-
estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que 
restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de 
comunicação (Liberdade de Expressão, s.d., n.p.). 
 

 Quanto ao nosso ordenamento constitucional, já anteriormente mencionado, vale 

relembrar que 

 
(...) refere-se à liberdade individual de manifestação do pensamento155, mas também 
à “plena liberdade de informação jornalística156”. Registre-se que a única ocasião em 
que aparece a expressão “liberdade de imprensa” no texto Constitucional é em 
relação às medidas que podem ser tomadas pelo Presidente da República na vigência 

                                                                                                                                                                                              

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles 
oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a 
eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência” (CONVENÇÃO 
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969) – (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA). 
152 A íntegra consta nos Anexos. 
153 Tradução: “(...) A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito 
fundamental e inalienável, inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a 
própria existência de uma sociedade democrática” (grifos meus) (DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 2000). 
154 Que já foi anteriormente abordada. 
155 Inciso IV do artigo 5º. 
156 § 1º do artigo 220. 



120 
 

do Estado de Sítio157. Não é, curiosamente, no Capítulo da Comunicação Social 
(grifos meus) (LIMA, 2010, p. 25). 
 

A terceira forma sugerida por Venício Lima para poder diferenciar ambas as 

liberdades refere-se às condições materiais em que elas estão inseridas. À medida que a 

primeira é concebida com o indivíduo (a de expressão), a segunda liberdade, para que possa 

existir, depende não somente da acessibilidade material em si158, mas também da necessidade 

que se faz de haver um público leitor cujos indivíduos tenham condições de ler.  

 
A passagem da cultura oral para a cultura letrada e a formação, o tamanho e a 
história dos “públicos leitores” nas diferentes sociedades, contam boa parte da 
história da própria imprensa e, consequentemente, da liberdade da imprensa. É 
necessário, portanto, que se leve em conta a consolidação da “imprensa” no contexto 
das enormes transformações que sofreram, ao longo dos últimos cinco séculos, as 
formas de imprimir e aquilo que é impresso; a importância das estradas de ferro 
como distribuidoras de informação; a descoberta da eletricidade e de alguns de seus 
derivados, como o telégrafo. Tudo isso num processo que começa no século XV, 
passando pela Revolução Industrial do século XIX, pela Revolução Digital do final 
do século XX, até os nossos dias. Há um longo caminho percorrido desde os 
volantes avulsos anônimos sem periodicidade, aos livros de notícias (booknews), 
panfletos e pasquins artesanais, passando às gazetas, folhas (newspapers) e 
periódicos pessoais – onde o redator, o cronista e o editor eram a mesma pessoa – 
até os jornais populares de massa e os grandes jornais e revistas de nossos dias 
(LIMA, 2012, n.p.). 
 
 

Para o Relator Especial da ONU159, sobre “Liberdade de Expressão e Opinião”,  

 
(...) liberdade de imprensa é parte da liberdade de expressão. É um componente. A 
liberdade de expressão é muito mais ampla. A liberdade de expressão para mim é 
um direito que se pode exercer como indivíduo, coletivamente ou como povo. No 
último caso, o povo se manifesta por meio de sua cultura, seus idiomas, suas 
tradições e seus valores. E a expressão pública dessas tradições e valores, essa 
cultura, esse idioma, também é liberdade de expressão, como um direito do povo 
(No Brasil, Relator da ONU Fala sobre Liberdade de Imprensa, Critica Ação 
no STF e Elogia ‘Ley De Médios’, 2012, n.p.). 
 
 

Belisário (2010) traz uma reflexão crítica dos meandros que acabam se emaranhando 

nesse debate. Como ele colocou, “(...) o uso da força pode até levar à eliminação de pessoas, 

mas só através do cerceamento da livre possibilidade de expressão se sufocam ideias, no 

entanto, acreditar acriticamente (...) que a ‘imprensa livre’ é fundamental para a sobrevivência 

das democracias pode nos levar a ‘fechar os olhos’ para outro lado, não menos importante: ‘a 

liberdade de expressão’” (BELISÁRIO, 2010, n.p.). Como bem pontuou,  

 
Entendo que “liberdade de expressão” significa não apenas o não cerceamento de 
qualquer forma de expressão de ideias, mas também e principalmente a garantia de 

                                                             
157 Inciso III do artigo 139. 
158 Papel, impressora e tinta. 
159 Frank La Rue. 
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existência de meios através dos quais estas ideias possam ser expressas, de modo a 
poderem ser acessadas por qualquer cidadão (BELISÁRIO, 2010, n.p.). 
 
 

O formato de jornais-empresa deixou a sua qualidade de ser um difusor de opiniões. 

Não que tenha parado de difundir as ideias, no entanto, começou a veicular substancialmente 

as opiniões de seus associados e proprietários.  

Com o término dos pequenos jornais opinativos, uma parcela significativa da 

sociedade ficou sem meio de comunicação. Essa situação acabou refletindo em uma notória 

concentração dos órgãos de comunicação160, em que pouquíssimos acabaram por dominar a 

grandíssima maior parte do que se é lido, ouvido ou visto no âmbito nacional. Essa fotografia 

acaba revelando algumas impressões, a latente fragilidade de quando o “tom e a nota” das 

informações são fornecidos e concentrados por poucos.  

Para Belisário,  

 
(...) no período pós-ditadura, temos visto inúmeros jornalistas que (...) cumprem 
quase um papel meramente técnico (como se fosse possível alguma imparcialidade 
ideológica em sua ação), acrítico e submisso às ideias de seus “patrões”, 
possibilitando com seu trabalho manipulações e outras formas de mal-uso das 
informações. A garantia de real “liberdade de expressão” passa, entre outras coisas, 
por uma alteração nas formas de concessão de direitos para a veiculação de 
informações em todas as formas de imprensa (escrita, falada ou televisada) – que 
seja efetivamente democrática a concessão destas licenças, que não apenas os 
“grandes empresários” ou “políticos aliados de momento” as obtenham, mas que 
outros setores da sociedade possam também obtê-las; passa pela necessária 
responsabilização dos proprietários dos órgãos de imprensa pelo que produzem; pela 
obrigação de, uma vez assumida com clareza e honestidade sua posição, seja dado o 
mesmo espaço para que vozes divergentes se manifestem, garantindo o que os 
juristas e parlamentares adoram citar: “o contraditório” (BELISÁRIO, 2010, n.p.). 
 
 

A liberdade de imprensa é o direito de prática empresarial que afeta substancialmente 

o direito coletivo à informação e, para tanto, é de extrema relevância que haja regulação do 

Estado para que se possa primar por uma efetiva liberdade de expressão da sociedade, não 

canalizada e restringida ao âmbito da liberdade de imprensa. Como reiterou Belisário,  

(...) é preciso que se garanta a absoluta liberdade de expressão, fornecendo-se como 
condição sine-qua-non para tal, possibilidades concretas de liberdade de veiculação 
das informações Liberdade de imprensa não é sinônimo de liberdade de expressão e 
sendo ambas imprescindíveis à democracia, a segunda deve se constituir como base 
incondicional da primeira. Liberdade de expressão sem liberdade de imprensa é 
mero discurso teórico, enquanto liberdade de imprensa sem liberdade de expressão 
pode se constituir em fortíssimo instrumento de tirania (BELISÁRIO, 2010, n.p.). 
 
 

                                                             
160  Entendidos não somente pelos jornais impressos, como também pelas revistas, emissoras de rádio e de 
televisão, bem como pelos portais da Internet. 
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Consoante a Belisário, Venício A. de Lima também reitera a distinção entre as 

liberdades de expressão e imprensa, salientando que ambas têm sido empregadas 

erroneamente como sinônimas, sobretudo pelos meios de comunicação de massa. O autor 

aponta que se advoga o direito de informar qualquer assunto como se isso pudesse atestar o 

direito à liberdade de expressão da sociedade brasileira como um todo.  

Venício A. Lima salienta que estamos vivendo um momento de incomensurável 

ampliação das novas TICs161, sejam elas interativas ou fragmentadas, um contexto de 

revolução tecnológica diante do esmorecimento relativo da mídia tradicional162 – concentrada 

e unidirecional. 

Apesar das inúmeras possibilidades – concretas e potenciais – que as TIC's oferecem 
para que novas vozes sejam ouvidas e participem no debate público, nunca será 
demais evocar a famosa passagem de Antonio Gramsci em que afirma: “o velho está 
morrendo e o novo apenas acaba de nascer. Nesse interregno, uma grande variedade 
de sintomas mórbidos aparece” Gramsci nos relembra que um dos riscos, enquanto a 
transição não se completa, é esquecer que o velho sobrevive, resiste e permanece 
ativo na defesa de seus antigos privilégios (LIMA, 2012, n.p.). 
 
 

Um outro aspecto de suma relevância destacado por Venício Lima diz respeito ao 

momento em que a imprensa se torna instituição, melhor dizendo, empresa capitalista, em 

que  

(...) sua relação direta com a liberdade de expressão individual deixa de existir. Ela 
não guarda qualquer relação com o que se pretende por liberdade da imprensa dos 
grandes conglomerados globais de comunicação e entretenimento no mundo 
contemporâneo, muitos deles, com orçamentos superiores àqueles da maioria dos 
Estados membros das Nações Unidas (LIMA, 2012, n.p.). 
 

 
3.3 – Estado Laico e Liberdade Religiosa 

 

A temática “estado laico” e “liberdade religiosa” é razão para muitas controvérsias, 

imprecisões e indecisões. Possivelmente, as contribuições a seguir serão mais para suscitar 

questionamentos e dúvidas, diante da situação atual com que nos deparamos, do que 

propriamente possíveis respostas. 

A temática do Estado laico no Brasil, no âmbito constitucional, nos remete ao art. 19, 

I, conforme inserido abaixo: 

 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 

                                                             
161 Tecnologias de Informação e Comunicação. 
162  Que Venício A. Lima também qualifica como sendo a “velha mídia”, ou seja: os jornais, as revistas, o rádio e 
a televisão. 



123 
 

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
 
 

No entanto, o artigo acima não afirma que o Brasil é um Estado laico. Por Estado laico 

entende-se a abstenção, a não interferência, a separação do Estado e da Igreja. E, sob essa 

compreensão, pode-se dar um certo emaranhado quando se tenta destacar o que consta no 

texto da lei com o que presenciamos na prática brasileira. No quesito “liberdade religiosa”, 

destacam-se como principais dispositivos de direitos fundamentais na Constituição de 1988, 

respectivamente, os que seguem abaixo: 

 

Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 
Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
(...) 
 
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias; VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
 
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

A ideia de liberdade religiosa remete-nos à liberdade que cada um tem em crer ou não 

crer, exercer ou não exercer determinado credo religioso. E, sob esse aspecto, podemos 

identificar de forma bastante precisa e de certa forma atual, por meio das informações do 

último Censo Demográfico realizado pelo IBGE de 2010163, o seguinte: 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade 
dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de 
redução observada nas duas décadas anteriores, embora tenha permanecido 
majoritária. Os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no Brasil 
no período intercensitário. Em 2000, eles representavam 15,4% da população. Em 
2010, chegaram a 22,2%, um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas (de 26,2 
milhões para 42,3 milhões). Em 1991, este percentual era de 9,0% e em 1980, 6,6%. 
Já os católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6% em 2010. Embora o perfil 
religioso da população brasileira mantenha, em 2010, a histórica maioria católica, 
esta religião vem perdendo adeptos desde o primeiro Censo, realizado em 1872. Até 
1970, a proporção de católicos variou 7,9 pontos percentuais, reduzindo de 99,7%, 

                                                             
163 “No Censo 2010, mais de 190 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios 
brasileiros” (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010). Traduzindo em números, com base em 2010, a população 
brasileira é de 190.755.799 pessoas.  
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em 1872, para 91,8%. (...) Em paralelo, consolidou-se o crescimento da população 
evangélica, que passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Dos que se 
declararam evangélicos, 60,0% eram de origem pentecostal, 18,5%, evangélicos de 
missão e 21,8 %, evangélicos não determinados. A pesquisa indica também o 
aumento do total de espíritas, dos que se declararam sem religião, ainda que em 
ritmo inferior ao da década anterior, e do conjunto pertencente às outras 
religiosidades. (...) Entre os espíritas, que passaram de 1,3% da população (2,3 
milhões) em 2000 para 2,0% em 2010 (3,8 milhões), o aumento mais expressivo foi 
observado no Sudeste, cuja proporção passou de 2,0% para 3,1% entre 2000 e 2010, 
um aumento de mais de 1 milhão de pessoas (de 1,4 milhão em 2000 para 2,5 
milhões em 2010). O estado com maior proporção de espíritas era o Rio de Janeiro 
(4,0%), seguido de São Paulo (3,3%), Minas Gerais (2,1%) e Espírito Santo (1,0%) 
(CENSO DEMOGRÁFICO, 2010).  
 
 

O Censo 2010 também registrou aumento entre a população que se declarou sem 

religião. Em 2000, eram quase 12,5 milhões (7,3%) de pessoas, ultrapassando os 15 milhões 

em 2010 (8,0%). Os adeptos da umbanda e do candomblé mantiveram-se em 0,3% em 2010 

(CENSO DEMOGRÁFICO 2010, n.p.)164 Tentando converter as informações textuais acima 

em um quadro, temos a configuração apresentada na tabela 3: 

 

                                                             
164 Essas e as demais informações incorporam a publicação Censo Demográfico 2010: Características gerais da 
população, religião e pessoas com deficiência.  



125 
 

Tabela 3 – As religiões do Brasil em 2010 

 

 

 
Fonte: Censo Demográfico, 2010, n.p. 

 

 

As religiões mais representativas pela amostragem de 2010, conforme a tabela acima, 

foram, respectivamente: a Católica (Apostólica Romana), na sequência as diversas 

Evangélicas e, depois, apresenta-se o grupo que se declara "sem religião". Eis abaixo três 

mapas que identificam, na geografia brasileira, a localização espacial dessas três maiores 

representatividades no quesito religiosidade no Brasil, informação calcada no Censo 

Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE. 
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Figura 1 – % da religião Católica Apostólica Romana 
Fonte: Censo Demográfico, 2010, n.p. 
 

 

Apesar de ter sinalizado uma redução neste último censo em relação ao anterior 

(2000), o catolicismo ainda permanece a religião hegemônica no Nordeste e nas regiões de 

agricultura do Sul, no entanto, nas grandes cidades ele não corresponde a mais do que dois 

terços da população e, no Rio de Janeiro, à metade.  
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Figura 2 – % das religiões Evangélicas 
Fonte: Censo Demográfico, 2010, n.p. 

 

 

A figura acima identifica o retrato da espacialização dos evangélicos no território 

brasileiro. O público das religiões evangélicas foi o que mais cresceu quantitativamente em 

relação a todas as religiões identificadas no Brasil, se comparado ao censo de 2000, e é 

sobretudo urbano, sendo mais presente no Rio de Janeiro do que em São Paulo.  
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Figura 3 – % sem religião 
Fonte: Censo Demográfico, 2010, n.p. 

 
 

As pessoas que se denominam "sem religião" estão concentradas nas regiões urbanas e 

estão em quantidade maior no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Conforme se pode 

observar na Tabela 2, há uma quantidade bastante expressiva (mais de 20 distintas) de 

religiões que são praticadas no Brasil, e há também uma quantidade considerável de 

brasileiros que se consideram: sem religião; não determinado e múltiplo pertencimento; não 

sabem; sem declaração; e outras religiosidades. Somente essas quatro categorias representam 

no conjunto total a expressão de 16.232.352 brasileiros (8,51% da população do País). 
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Tentando somar às informações acima, temos respectivamente duas pesquisas que 

foram realizadas. A primeira165, em 2007, revelou um importante aspecto da sociedade 

brasileira: que a discriminação contra ateus é uma das mais acentuadas e massivas. A pesquisa 

mostra que 

(...) 84% dos brasileiros votariam em um negro para presidente da República, 57% 
dariam o voto a uma mulher, 32% aceitariam votar em um homossexual, mas apenas 
13% votariam em um candidato ateu. O levantamento mostra que, entre os grupos 
populacionais que se convencionou chamar de minorias – racial, sexual ou de gênero 
–, a minoria mais rejeitada é a religiosa, ou a anti-religiosa. No Brasil de São Frei 
Galvão, portanto, ser temente a Deus é mais do que uma marca nacional – chega a 
ser, informa a pesquisa, um imperativo social (PETRY, 2007, n.p.). 
 
 

Para Eliane Moura Silva166, o efeito da pesquisa reitera que "o brasileiro ainda entende 

o ateu como alguém sem caráter, sem ética, sem moral".Para Antônio Flávio Pierucci167, “os 

brasileiros não estão habituados a se confrontar com a realidade do ateu, é isso que leva ao 

fato de quase não existirem políticos declaradamente ateus, e a tantos afirmarem com 

convicção que são tementes a Deus” (PETRY, 2007, n.p.). Abaixo, a tabela sinaliza os dados 

da pesquisa realizada pela CNT/Sensus: 

 

Tabela 4 – Grupos propensos (ou não) de serem eleitos 

 

Grupo Votariam 
Depende da 

pessoa 

Não 

votariam 

Não 

responderam 
Resultado 

Negro 84% 14% 1% 1% 
A maioria 

votaria] 

Mulher 57% 29% 12% 2% 
A maioria 

votaria 

Homossexual 32% 32% 34% 2% 
A maioria 

não votaria 

Ateu 13% 25% 59% 3% 
A maioria 

não votaria 

Fonte: (PETRY, 2007, n.p.). 

 

                                                             
165 Afirmação realizada mediante uma pesquisa solicitada pela Revista Veja e efetivada pela CNT/Sensus. 
166 Profª do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas.  
167 Profº de História da Universidade de São Paulo. 
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Além da pesquisa acima apontada, em meados de agosto de 2010 foi realizada outra, 

por iniciativa da Fundação Perseu Abramo e do SESC, por meio do Núcleo de Opinião 

Pública, que reiterou a rejeição aos ateus. A pesquisa, que tinha como foco principal o estudo 

do papel da mulher na sociedade, separou as perguntas por gênero. Nessa pesquisa, os ateus 

ficaram atrás, em questão de possibilidade de voto para presidente. Entre as mulheres, 66% 

não votariam em um candidato ateu; e entre os homens, 61% não dariam seu voto a uma 

pessoa que não acredita em Deus (Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e 

Privados, 2010, n.p.). 

 

Tabela 5 – Mulheres brasileiras e gênero nos espaços públicos 

 

Gênero Poderia votar 
Dificilmente 

votaria 
Nunca votaria Não respondeu 

Homens 25% 13% 61% 1% 

Mulheres 20% 11% 66% 3% 

Fonte: Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, 2010, n.p. 

 

Em meados de julho de 2010, o apresentador do programa Brasil Urgente, José Luiz 

Datena168, por meio da emissora brasileira Band, realizou correlações preconceituosas entre a 

descrença religiosa e a criminalidade, culpando as pessoas que não creem em Deus como 

sendo responsáveis pela deterioração da sociedade (Datena é Advertido pela Justiça de SP 

por “Discriminação Homofóbica”, 2010, n.p.).  

A razão da exposição acima é tentar contribuir com a discussão e levantar a seguinte 

questão: qual é a relação entre Estado laico e liberdade religiosa? Logo no preâmbulo da 

Constituição de 1988, consta o seguinte:  

 
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 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL (grifo meu) (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).  
 

                                                             
168 Em meados de dezembro de 2010, o Ministério Público Federal moveu em São Paulo uma ação solicitando a 
retratação dos comentários realizados, com duração mínima do dobro do tempo. 
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Mas, se o Brasil é considerado um Estado laico, por que colocar logo no preâmbulo 

que estamos “(...) sob proteção de Deus (...)”? Mas qual Deus? E para quem segue o 

politeísmo? E para quem quer a proteção das Deusas? E para quem simplesmente não quer 

estar sob proteção nenhuma? E para os 15.355.510 brasileiros que não possuem religião? E 

para os muitos brasileiros que são considerados ateus e, conforme apontaram ambas as 

pesquisas discriminadas acima, correspondem à minoria que sofre uma das maiores 

discriminações em relação às outras? Esses fatos não podem passar imperceptíveis. Alguns 

aspectos a seguir serão levantados para suscitar mais questionamentos. No artigo 226 § 2º da 

Constituição de 1988, consta o seguinte: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 
(...) 
 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais. § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

 

O ensino religioso está na Constituição Brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional teve o seu texto alterado diversas vezes nesse aspecto, e ficou assim: 

 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 
22.7.1997) 
 
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 
admissão dos professores. 
 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso (Lei de 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 1996). 
 

Apesar de, na referência acima, haver menção à temática do ensino religioso não 

confessional,  

 
O prefeito da cidade do Rio de Janeiro enviou à Câmara dos vereadores um projeto 
de lei sobre ensino religioso confessional facultativo nas escolas públicas do 
município. A lei aprovada por vinte e oito votos contra cinco, foi sancionada em 
2011 e a nova disciplina será implantada a partir de 2012. Serão abertas seiscentas 
vagas para professores de diferentes denominações religiosas e o município gastará a 
mais cerca da 16 milhões de reais no orçamento anual destinado à educação para 
fazer frente a esta mudança. Os candidatos ao magistério confessional devem ser 
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versados em sua crença, ter licenciatura plena, conhecimentos de história, geografia, 
filosofia, sociologia e prestarem concurso público. Os professores aprovados no 
concurso terão que ter os seus conhecimentos religiosos atestados por um 
representante de sua igreja ou comunidade confessional. Os alunos poderão optar 
entre aulas das seguintes doutrinas – católica, evangélica/protestante, afro-
brasileiras, espírita, religiões orientais, judaica e islâmica. Àqueles que não optarem 
por nenhuma destas religiões a Secretaria Municipal de Educação oferecerá, nos 
mesmos horários, aulas de “educação para valores. A nova legislação municipal 
amplia o ensino religioso a todo o ensino básico do estado do Rio de Janeiro, pois 
desde 2000 já havia sido sancionada uma lei estadual implantando o ensino 
religioso confessional nas escolas de ensino médio, para o qual foram também 
contratados professores” (grifos meus) (MAGGIE169, 2012, n.p.). 
 
 

Pautando-nos na Constituição, é indubitável que há relevantes desdobramentos acerca 

da constitucionalidade dessas iniciativas. “Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal 

discutirá uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral da 

República contra o ensino religioso confessional nos estados do Rio de Janeiro e do Piauí” 

(MAGGIE, 2012, n.p.). 

E mais perguntas: como é que um Estado ‘laico’ pode oferecer ensino religioso 

confessional? Como é que esse mesmo Estado ‘laico’ pode contratar professores para que os 

seus conhecimentos sejam verificados por representante de sua igreja ou comunidade 

confessional? Escola não é lugar de proselitismo religioso. Estado ‘laico’ não deve oferecer 

ensino religioso confessional. 

Outras polêmicas que só contribuem para suscitar mais confusões e dúvidas em 

relação a esta temática: diversos espaços públicos possuem crucifixo, como o que existe no 

Plenário do Supremo Tribunal Federal; nos plenários da Câmara e do Senado; na Câmara 

Municipal de São Paulo; em diversas repartições públicas; em várias salas dos tribunais do 

País; em várias repartições bancárias; e em muitas escolas públicas, inclusive, na sala de 

espera da clínica odontológica, por onde passam cerca de 1.400 alunos da USP.  

Há também a colaboração para essa confusão de inúmeras pessoas públicas no 

exercício de suas atividades que usam o crucifixo. Exemplos disso podem ser citados, como o 

do então procurador-geral da República, Claudio Fonteles170, além de vários juízes171 que 

                                                             
169 Ivonne Maggie é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da UFRJ. É autora dos livros "Guerra de orixá", editado pela Zahar, e "Medo do feitiço", 
publicado pelo Arquivo Nacional, e coautora de "Raça como retórica" e "Divisões perigosas", ambos pela 
Civilização Brasileira. Foi agraciada em 2008 com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico do 
Governo do Brasil. É pesquisadora do CNPq e bolsista Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ. 
170 O procurador-geral Claudio Fonteles, fundamentalista católico que costumava usar uma expressiva cruz no 
peito, arguiu ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do artigo 5º da denominada Lei de 
Biossegurança, sugerida pelo Executivo e ratificada pelo Congresso. O artigo na ocasião possibilitava, a título de 
terapia e pesquisa, o emprego de células-tronco oriundas de embriões humanos gerados por meio de fertilização 
in vitro e que não foram utilizados. Na ocasião, o procurador-geral expôs que seus motivos não tinham a ver com 
a religião mas, sim, com o direito à vida, e, dessa forma, estava devidamente protegido pela Constituição.  
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negam liminar para a retirada de crucifixos em órgãos públicos e outros – como o então 

ministro Carlos Alberto Menezes Direito – que acabam impedindo a ocorrência de 

importantes decisões de temáticas no âmbito nacional172. 

 
A juíza Maria Lúcia Lencastre Ursaia, da 3ª Vara Cível Federal de São Paulo, 
indeferiu pedido do Ministério Público Federal (MPF) de retirada de símbolos 
religiosos de prédios públicos. O Ministério Público fez a denúncia após 
representação do engenheiro Daniel Sottomaior Pereira, de 37 anos, que se sentiu 
ofendido com a presença de um crucifixo em um órgão público. A decisão foi 
anunciada hoje (20). Pereira é presidente da Associação Brasileira de Ateus e 
Agnósticos (ATEA) e participa do movimento Brasil para Todos, uma iniciativa de 
democratização dos espaços e dos serviços públicos brasileiros. Segundo nota da 
Justiça Federal, a juíza Maria Lúcia considerou natural, em um país de formação 
histórico-cultural cristã como o Brasil, a presença de símbolos religiosos em órgãos 
públicos. "Sem qualquer ofensa à liberdade de crença, garantia constitucional, eis 
que, para os agnósticos, ou que professam crença diferenciada, aquele símbolo nada 
representa, assemelhando-se a um quadro ou escultura, adereços decorativos", disse 
Maria Lúcia. Além disso, o Estado laico não deve ser entendido como uma 
instituição anti-religiosa ou anticlerical, afirmou a juíza. “O Estado laico foi a 
primeira organização política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade de 
crença, de culto e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico, e não 
como oposição a ele. Assim sendo, a laicidade não pode se expressar na eliminação 
dos símbolos religiosos, mas na tolerância aos mesmos.” Para o MPF, a foto do 
crucifixo desrespeitava o princípio de que o Estado é laico, ou seja, sem religião. 
Segundo o texto, era também um desrespeito "à liberdade de crença, à isonomia, 
bem como ao princípio da impessoalidade da administração pública e ao princípio 
processual da imparcialidade do Poder Judiciário."Essa não foi a primeira 
representação feita por Pereira para retirada de crucifixos de prédios públicos: em 
agosto de 2007. Ele assinou diversas representações pedindo a retirada de símbolos 
religiosos. Segundo o engenheiro, o processo da denúncia aos ministérios públicos 
estadual e federal até o primeiro julgamento levou dois anos. "Isso é ilegal e 
inconstitucional. Ter um símbolo religioso é tão absurdo quanto colocar uma 
bandeira dos Estados Unidos ou de um time de futebol", afirmou Pereira. Entre as 
denúncias encaminhadas está uma para o Conselho Nacional de Justiça, pedindo a 
retirada de crucifixos nos tribunais de Justiça de Minas Gerais, do Ceará, de Santa 
Catarina e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (FARIAS, 2009, n.p.). 

 

 

Indubitavelmente, a temática é bastante complexa e polêmica. Quanto a isso não há 

dúvida alguma. Mas determinadas lembranças históricas se fazem necessárias. O vínculo 

entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica estava estabelecido desde a Constituição de 

                                                                                                                                                                                              
171 O Juiz Reinaldo Araújo Dantas, titular da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, negou em 13 de novembro 
de 2010 o pedido de liminar elaborado pelo Ministério Público Estadual para que os órgãos públicos estaduais e 
do município de Teresina retirem os símbolos religiosos hoje existentes nos prédios onde funcionam repartições 
públicas, além da menção acima da juíza Maria Lúcia Lencastre Ursaia, entre outros juízes. 
172 Concebido como sendo um jurista conservador e de formação católica, além de ter sido membro da União dos 
Juristas Católicos, com muita frequência costumava solicitar visitas em processos importantes, como ocorreu na 
menção acima, em que solicitou a declaração de inconstitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em 
pesquisas científicas no Brasil, bem como na demarcação das terras indígenas da reserva Raposa Serra do Sol 
(GALLUCCI, 2008, n.p.). 
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1824173, ainda no Império, mas foi formalmente abolido com a Constituição de 1891, a 

primeira da República; formalmente porque, na prática, podemos evidenciar a simbiose que 

perdura em diversas instâncias nacionais até os dias atuais. 

A Constituição de 1988 faz referência ao Brasil ser um Estado laico, isso quer dizer, 

entre outras significações, que não existe (ou não deve existir) religião oficial do Estado, nem 

no âmbito formal nem no prático. O Estado não pode se colocar a serviço das comunidades e 

instituições religiosas sendo laico. Mas isso não é o que ocorre na prática e, decorrente dessas 

questões, não há como não pairarem diversos questionamentos.  

Qual é o limite entre o Estado laico e a liberdade religiosa? Seja essa liberdade 

religiosa professada no âmbito pessoal, seja no exercício público das funções de qualquer 

funcionário público, bem como nas manifestações explícitas de retardamentos de assuntos 

nacionais relevantes; nos nossos feriados religiosos (católicos) nacionais; no favorecimento 

mais caloroso na recepção de determinadas autoridades religiosas (Papa) em detrimento de 

outras (Dalai Lama); na implementação estatal do ensino religioso confessional, entre tantas 

outras práticas que certamente incorporam a confusão na possível compreensão entre o Estado 

laico e a liberdade religiosa.  

Há confusão do público e do privado, do direito à vida pública e o direito a todas as 

peculiaridades que decorrem da privacidade. Como também pontuou Fischmann, 

 
(...) esse mesmo direito à liberdade de manifestação no espaço público, individual ou 
coletivamente, a ninguém autoriza impor sua própria crença aos demais. Nenhuma 
crença, assim, pode definir e determinar a esfera pública, nem pode tornar 
obrigatórios os seus valores e determinações para todos da sociedade, nem mesmo 
para os que sejam seus adeptos, que podem depender, em algum momento, de contar 
com os instrumentos de garantia de direitos dados a toda a cidadania. Nenhum grupo 
pode tornar suas leis religiosas parte integrante das leis civis, válidas para todos e 
isso é o que garante (ou deve garantir) o Estado laico. É que a imposição de um 
grupo representaria, em si, restrição às demais crenças e pessoas, configurando a 
tirania de uns sobre outros, ainda que se apresentasse qualquer "bom" argumento 
para tentar justificar semelhante dominação é que esse argumento já viria imbuído 
das motivações, conceitos e valores daquele dado grupo, desconsiderando os demais. 
Daí a relevância insubstituível do caráter laico tanto do Estado quanto da própria 
esfera pública internacional (grifo meu) (FISCHMANN, 2008, n.p.). 
 

 

Há vertentes – como a do engenheiro Daniel Sottomaior Pereira – que expressam não 

poder se condicionar as próprias convicções pessoais e os próprios valores ao que é de 

interesse de todos. Defender a necessidade – diante de o Brasil ser identificado como Estado 

                                                             
173 Na Constituição de 1824, o Estado brasileiro adotou explicitamente o catolicismo como religião oficial. Na 
ocasião, a Igreja era submetida ao Estado, inclusive com o direito de o imperador agraciar cargos eclesiásticos na 
Igreja Católica (padroado). Através do Poder Moderador, o imperador poderia nomear as autoridades 
eclesiásticas da Igreja Católica Apostólica Romana oficial. 
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laico – de haver a mais isenta posição para que esta possa ser a mais autorizadora de toda e 

qualquer individualidade, desde que não ofenda a outra pessoa, deve ser a regra para essa 

vertente.  

Para Pereira, ter um símbolo religioso faz parte do mesmo pensamento que 

desencadeia a corrupção e o nepotismo: "As pessoas estão tomando o Estado para si mesmas, 

e ninguém tem o direito de usá-lo para fazer aquilo que acha melhor". Ele informou que 

continuará a fazer denúncias pedindo a retirada de símbolos religiosos de locais públicos.  

Entre eles, citou o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o qual 

afirmou: "Eu não violei nada. A foto do escritório do presidente com um grande crucifixo está 

na internet". Segundo ele, as denúncias abrangerão inclusive espaços ocupados por servidores 

que prestem atendimento ao público: "Se um médico coloca seus símbolos religiosos em um 

consultório público em que atende pessoas, por exemplo, vamos protestar. Nem ele, nem 

ninguém tem o direito de usar o Estado para propagandear a sua fé" (FARIAS, 2009, n.p.). 

O grande embate em questão é ser o Estado que dá o tom dessas questões, como 

temáticas que envolvem a religião, o aborto, entre outras. As instâncias não devem ser 

misturadas. Faz-se necessário que esse debate possa ser devidamente arrazoado, discutido, 

levantado e aprofundamento com toda a sociedade brasileira. Geralmente, os debates ou são 

superficiais ou são dicotômicos.  

Mais um caso: ao ter sido negada a retirada de todos os símbolos religiosos das 

repartições públicas federais no Estado de São Paulo, a Procuradoria Regional dos Direitos do 

Cidadão, por meio do Ministério Público Federal, recorreu em 31 de janeiro de 2013 da 

decisão judicial de 1ª instância, argumentando que “(...) a ostentação dos símbolos religiosos 

ofende a laicidade do Estado e atenta contra os princípios constitucionais da liberdade, da 

igualdade e da impessoalidade” (MACEDO, 2013, n.p.).  

O princípio da laicidade do Estado, expressamente adotado pelo Brasil, e a liberdade 

religiosa impõem ao Poder Público o dever de proteger todas as manifestações religiosas, sem 

tomar partido de nenhuma delas. 

 
(...) a existência dos símbolos religiosos em prédios públicos "é prejudicial à noção 
de identidade e ao sentimento de pertencimento nacional aos cidadãos que não 
professam a religião a que pertencem os símbolos expostos. (...) O que não se pode 
admitir é que em salas destinadas ao público, como é o caso da sala de audiência ou 
mesmo do hall de entrada dos edifícios forenses, alguém esteja autorizado a colocar 
este ou aquele símbolo religioso (MACEDO, 2013, n.p.).  
 

Em contrapartida, a juíza federal Ana Lúcia Jordão Pezarini, em novembro de 2012, 

posicionou-se informando que "a existência de símbolos religiosos em prédios públicos não 
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pode ser tida como violação ao princípio da laicidade ou como indevida postura estatal de 

privilégio em detrimento das demais religiões, mas apenas como expressão cultural de um 

país de formação católica, que também deve ser protegida ou respeitada" (MACEDO, 2013, 

n.p.). No recurso, o procurador regional dos Direitos do Cidadão contestou a defesa 

apresentada pela juíza, uma vez que  

 
A respeitável decisão acaba por se basear numa suposta superioridade da religião 
católica em detrimento das demais religiões, o que não se pode admitir sob pena de 
resultar em discriminação condenável às pessoas que não professam a fé católica. 
(...) a ação busca a retirada dos símbolos religiosos de toda e qualquer religião, e não 
apenas dos símbolos pertencentes à Igreja Católica. (...) o princípio da igualdade 
impede que o Estado demonstre predileção por uns em detrimento dos outros, o que 
acaba ocorrendo quando ele opta por ostentar o símbolo de uma religião e não o de 
outra (MACEDO, 2013, n.p.). E enfatiza que "(...) a única maneira de garantir o 
tratamento isonômico entre os professantes de todas as religiões e, também, dos 
ateus, é impor à União a obrigação de retirar os símbolos religiosos ostentados em 
seus prédios, bem como a obrigação de não mais colocá-los" (MACEDO, 2013, 
n.p.).  
 

Em uma esfera mais ampla, essa ação faz a defesa de que o Estado brasileiro, que se 

intitula como laico, possa efetivamente cumprir a sua obrigação de amparar todas as crenças 

religiosas, sem no entanto desrespeitar os direitos ateus, agnósticos e tampouco estimular 

revanchismos ou mesmo disputas entre as mais distintas religiões que são praticadas no 

Brasil174.  

Tirando um pouco o foco da temática dos símbolos religiosos (sejam eles inseridos 

nos espaços públicos ou utilizados por servidores públicos), destacamos também outro motivo 

de bastante polêmica – a questão da união civil homoafetiva. Onde está definido em nossa 

Constituição de 1988 que o casamento civil tem que ser entre homens e mulheres?  

Na nossa Constituição, as únicas menções a respeito são: 
 

 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
 
(...)  
 
II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, 
universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da 
lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, 
o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 
 
 
Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso 
 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

                                                             
174 Como pode ser anteriormente visto, o CENSO DEMOGRÁFICO de 2010 do IBGE identificou mais de 20 
religiões existentes. 
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§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento. 
(...) 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 
judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação 
de fato por mais de dois anos (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

 

Como se não bastassem “poucos” dilemas a esta questão, destacamos mais um – o 

acordo entre o Governo Federal e a Santa Sé concernente ao Estatuto Jurídico da Igreja 

Católica no Brasil, que foi estabelecido na Cidade do Vaticano em 13 de novembro de 

2008175.  

O referido acordo foi retificado pelo Congresso Nacional através do Decreto 

Legislativo nº 698, de 7 de outubro de 2009176, e começou a viger em 10 de dezembro de 

2009, tendo sido promulgado pelo Presidente da República por meio do Decreto nº 7.107, de 

11 de fevereiro de 2010. 

Apesar de haver poucos registros oficiais com relação à negociação de Concordatas177 

entre a Santa Sé e o Brasil, esta em particular apresenta-se com importância maior em razão 

de sua abrangência, uma vez que os temas abarcados estão extremamente relacionados ao 

atual vínculo que perdura entre a Igreja Católica e o Estado Brasileiro. A Concordata 

estabelecida entre o Estado Brasileiro e a Santa Sé corresponde basicamente a  

 
(...) 20 artigos de assuntos diversos ligados às relações entre Igreja e Estado, como 
por exemplo: representação diplomática; personalidade jurídica das instituições 
eclesiásticas; integração ao patrimônio histórico, artístico e cultural; proteção de 
lugares de culto; assistência espiritual em prisões e outras instituições de internato; 
reconhecimento de títulos acadêmicos; instituições de ensino e seminários; ensino 
religioso em escolas públicas; efeitos civis do casamento religioso; segredo 
sacerdotal; imunidade tributária; situação trabalhista de sacerdotes e religiosos; entre 
outros. (...) esses artigos são analisados à luz da legislação e jurisprudência estatal 
brasileira e canônica e também em comparação com a legislação alienígena sobre os 
mesmos assuntos em países que também possuem acordos com a Santa Sé. (...) 
Dentre os temas abordados no Acordo mais diretamente ligados ao exercício da 
liberdade religiosa, o matrimônio canônico e seu reconhecimento na esfera civil 
receberam tratamento verdadeiramente inovador, no sentido de reconhecer o 
matrimônio como válido em toda a sua extensão, na medida em que, pela primeira 
vez desde a proclamação da República, o Estado se dispõe também a reconhecer e 
homologar as sentenças eclesiásticas em matéria matrimonial (PEREIRA, s.d.,  
p. 4-5). 
  

                                                             
175 Foi assinado pelo então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e pelo Secretário para 
Relações com os Estados da Secretaria de Estado Santa Sé, D. Dominique Mamberti.  
176 Nos termos do seu artigo 20. 
177 Concordatas são tipos específicos de Acordos. 
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Em uma aula de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, eis o relato que Joana Zylbersztajn178 forneceu: “(...) no semestre passado nas aulas de 

mestrado e doutorado, tiveram alunos que não sabiam que o Brasil é um Estado laico, 

achavam que era essencialmente católico. O que é razoável já que em diversos espaços 

públicos há a cruz” (ZYLBERSZTAJN, 2009, informação verbal). 

Mais situações conflitantes em relação a esta temática: as datas religiosas que são 

convertidas em feriados nacionais por determinação do Estado. É fato que esses feriados 

religiosos favorecem apenas a uma religião – a católica – diante dos 15.355.510 brasileiros 

que se declararam, segundo o CENSO DEMOGRÁFICO 2010 do IBGE, sem religião.  

Os feriados religiosos de Corpus Christi, Páscoa, Natal e Nossa Senhora Aparecida: 

seria possível questioná-los? Quais são feriados passíveis de serem questionados em um 

contexto de Estado laico? Por que esses feriados não são feriados questionáveis? Porque as 

pessoas ainda acham que o Brasil é um país católico179.  

Em tese, temos um Estado laico desde a Constituição de 1889 (há mais de 100 anos), 

mas na prática fica uma grande confusão generalizada, inclusive, alguns alunos dos cursos de 

Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito da USP sequer tinham ciência de o Brasil ser 

um Estado laico, o qual acreditavam piamente ser um país católico.  

Conforme apontou Zylbersztajn, “(...) todo argumento de cunho religioso pode ser 

eventualmente traduzido para defender a cultura e a tradição de um país, é absolutamente 

como estimulado pela Constituição Federal. O direito à cultura, à tradição e eventualmente 

religioso. É cultural do país” (ZYLBERSZTAJN, 2009, informação verbal). Mas quando vem 

o questionamento se o Brasil é um Estado laico, eis como Zylbersztajn se posicionou: 

 
(...) Sim ou não (...) não sei, porque não se tem uma definição clara nem da 
Constituição nem do que é Estado laico. Mas em geral, aparentemente, pelo o que 
diz a Constituição no Artigo 19, I, há uma mínima separação entre o Estado e Igreja, 
tem uns cuidados, não pode ter uma religião oficial (...) se isso é ou não significado 
de ser um Estado laico a gente não sabe, mas tem aí um mínimo posicionamento 
constitucional. (...)Várias questões na Constituição podem ou não serem 
contraditórias, não dá para afirmar necessariamente que são contraditórias, mas elas 
levantam questionamentos (...) que diferença é essa que a gente fala com 
tranquilidade do público e privado mas na prática o que isso significa? 
(ZYLBERSZTAJN, 2009, informação verbal). 
  

                                                             
178 Tive aula com a Profª Joana Zylbersztajn no Curso de Direitos Humanos na Escola da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo (ESPGE), em 01 set. 2009, que ministrou a aula Liberdade Religiosa e Estado Laico.  
179 A Esplanada dos Ministérios em Brasília celebra anualmente o Dia do Evangélico a cada 30 de outubro. Não 
somente o feriado é comemorado na agenda federal, como também a esfera estadual e determinadas prefeituras 
brasileiras, bem como repartições municipais, igualmente respeitam o feriado do Dia do Evangélico. 
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Sob esse parecer, temos também um ponto de vista consonante: 

 
É difícil responder à pergunta em termos de "sim" ou "não". A laicidade não existia 
no tempo do Império, já foi maior no início do período republicano, pelo menos na 
educação pública, e é hoje maior do que naquela época na legislação sobre a família. 
É como a democracia. O Estado brasileiro é hoje mais democrático do que foi em 
qualquer momento do passado, mas há muito, muito mesmo a fazer para ampliar a 
democracia. Já houve recuos, mas os avanços prevalecem. (...) Nesse processo de 
construção do Estado laico, há avanços e recuos. (...) Em suma: o Estado brasileiro 
não é totalmente laico, mas passa por um processo de laicização (O Estado 
Brasileiro é Laico? s.d., n.p.). 
 
 

É importante uma tradução atenta dessa argumentação, de uma linguagem para a 

outra: traduzir uma argumentação religiosa para uma argumentação de direito, constitucional. 

É possível migrar da argumentação religiosa para a constitucional, mas essa ocorrência pode 

gerar alguma interferência? Se o juiz decidir um caso pelas convicções claramente religiosas 

dele e com as argumentações dele, ele fará isso absolutamente de forma compatível com a 

Constituição (ZYLBERSZTAJN, 2009, informação verbal). 

Assim sendo, teoricamente temos um Estado laico, de alguma forma isso está na 

Constituição Federal, mas dificilmente conseguimos encontrar uma definição específica do 

que é Estado laico na nossa Constituição. Fischmann observa que, ao trazer à baila essa 

temática, Celso Lafer (2007) reconhece inicialmente a presença um "espírito laico" que 

qualifica modernidade:  
 

(...) é um modo de pensar que confia o destino da esfera secular dos homens à razão 
crítica e ao debate e não aos impulsos da fé e às asserções de verdades reveladas. 
Isto não significa desconsiderar o valor e a relevância de uma fé autêntica, mas 
atribui à livre consciência do indivíduo a adesão, ou não, a uma religião. (...) o modo 
de pensar laico está na raiz do princípio da tolerância, base da liberdade de crença e 
da liberdade de opinião e de pensamento (FISCHMANN, 2008, n.p. In: LAFER, 
2007, pps.1-2). 
 

 

Trata-se de um debate de suma relevância que envolve a vida de todos e diz respeito à 

vida de cada pessoa, não é um debate isolado, mas um que acaba refletido diretamente em 

outras temáticas, igualmente importantes e que afetam toda a nossa nação, como o aborto, a 

União Civil Homossexual, entre outras que estão diretamente atreladas à temática religiosa. 

Sem dúvida alguma ficam muitos questionamentos. Vários dispositivos 

constitucionais, que tratam da imunidade tributária dos templos religiosos, o casamento 

religioso para efeito civil, por exemplo, são para a proteção da liberdade religiosa; mas eles 

afetam o Estado laico? Além dessas questões constitucionais, há as questões legais.  

Quanto à questão do ensino religioso no Brasil, há muitas coisas que não temos ideia 

que estejam acontecendo no espaço da escola, além disso, vale repensar na questão da 
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separação do público com o privado: qual é o significado disso? Teoricamente mostra-se mais 

fácil falar que se tem a esfera pública e a privada, uma não tem a ver com a outra, que se pode 

exercer a sua religiosidade em nível individual, privado, mas no público não se pode. Mas 

qual é o limite? Da mesma forma, qual é o limite entre a liberdade religiosa e o público e o 

privado? O servidor público não tem o direito de usar uma cruz? Qual é o limite dessa 

discussão? As respostas – se é que há alguma – não são fáceis e tampouco podem ser 

simplistas e rasas. 

Diante de tudo o que foi exposto, é notória a percepção de alguns resultados da 

interferência da Igreja Católica Apostólica Romana no Estado. Faz-se necessário que 

possamos promover maiores questionamentos, discussões e debates acerca dessa interferência 

histórica.  

 
(...) A nossa própria Constituição reflete isso – é a imposição de uma Igreja dentro 
do país. Que age como um Estado (...) Como exemplo, toda uma nação brasileira ter 
que custear a visita de um líder religioso e chefe de Estado180. Aquele que era 
católico romano e aquele que não era, logo depois, o Brasil recebeu a visita de um 
outro chefe de Estado o Daila Lama e não teve o mesmo tratamento e isso reflete a 
nossa história culturalmente, as nossas tradições (BERTELLI, 2009, informação 
verbal). 
 
 

O discurso que o Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realizou 

recentemente acerca do Estado laico, mesmo ele se declarando religioso, sinaliza algumas 

formas como outros países lidam com essas questões. “Ele é religioso mas na hora que se trata 

de costumes de Estado, a religião não interessa. A cisão aí não é pessoal” (ZYLBERSZTAJN, 

2009, informação verbal). 

 
O discurso de posse de Barack Obama foi cheio de mensagens - para os eleitores do 
presidente e para o mundo. Foi um discurso político, dirigido à grande maioria do 
povo americano (...) Nossa jornada não estará completa até que os nossos irmāos e 
irmãs gays sejam tratados como todos os outros pela lei (...) Meus compatriotas, 
estamos prontos para este momento e o aproveitaremos, desde que aproveitemos 
juntos (...) Quando os tempos mudam, nós também devemos mudar. A fidelidade a 
nossos princípios fundamentais exige novas respostas aos novos desafios. Preservar 
nossas liberdades individuais requer ações coletivas (...) Agora as decisões estão em 
nossas mãos e não podemos permitir-nos um atraso. Não podemos confundir 
absolutismo com princípios, substituir a política pelo espetáculo ou passar de um 
debate raciocinado aos insultos (...) o país não pode ter sucesso quando apenas um 
reduzido grupo está muito bem (...) que encontremos melhor forma de dar as boas-
vindas aos que lutam, aos imigrantes que ainda veem os EUA como uma terra de 
oportunidades (Discurso de Posse de Obama Ressalta Valores de Liberdade e 
Igualdade, 2013, n.p.). 
 

                                                             
180 Refere-se à visita do Papa Bento XVI ao Brasil de 9 a 13 de maio de 2007, em contrapartida à visita que o 14º 
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, líder espiritual do Tibete, fez ao nosso país de 15 a 17 de setembro de 2011. 
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Trata-se de um tema complexo, singular e subjetivo, que abarca toda uma herança 

histórica da cultura, dos costumes e da formação do Brasil. Mas como podemos lidar com 

questões um tanto quanto confusas, muitas até mesmo incoerentes, que acima foram 

exemplificadas, quando o Brasil é constitucionalmente compreendido por ser um Estado 

laico? Não há respostas aparentes, mas muitas dúvidas sobressalentes.  

E, ao encontro dessa polêmica discussão, há uma certa similaridade com a temática do 

aborto. Conforme salientou Milagres, “desde a antiguidade até hoje, o aborto foi empregado 

como método de controle da natalidade. A prática é tão antiga quanto à humanidade. As 

mulheres nunca deixaram de realizá-lo, apesar de sanções, controles, legislações e 

intimidações surgidas através da história da humanidade” (MILAGRES, 2011, p. 5). 

Apesar de o aborto ser considerado crime por uma parcela significativa de pessoas, 

nem sempre assim o foi. Sabe-se que desde os povos da antiguidade o aborto foi difundido 

por várias civilizações. O imperador chinês Shen Nung destaca, em um texto médico datado 

entre 2.737 e 2.696 a.C., uma prescrição de um abortífero oral. Conforme Barroso & Cunha, 

 
A mesma variação pode ser observada entre as diversas culturas da Antiguidade. Os 
registros mais antigos datam do 3º milênio a.C. e são provenientes da China. Entre 
os assírios, leis do 2º milênio a.C. condenavam à morte (...) a mulher que provocasse 
o aborto. Mas nos papiros egípcios não se menciona qualquer punição por esse 
motivo (BARROSO & CUNHA, 1980, p. 39). 
 
 

A civilização egípcia identificava com indiferença a prática. No entanto, os 

mesopotâmicos a desaprovavam expressamente. Já na antiga Grécia, o aborto era indicado por 

Aristóteles como recurso seguro para evitar nascimentos e deixar equilibradas as populações 

das cidades gregas.  

Platão destacava ser obrigatório o aborto, por razão eugênica, às mulheres de mais 

idade e, também, para que assim fosse possível manter a “pureza da raça” dos guerreiros. 

Sócrates advertia às parteiras, profissão de sua mãe, que auxiliassem as mulheres que 

desejassem a realizar o aborto.  

No início da era republicana da civilização romana, tanto a resolução quanto a prática 

eram autorizadas, porém, quando o império começou a ruir e, em razão do decréscimo da taxa 

de natalidade dos “patrícios”, o aborto foi coibido. Já o Cristianismo, com a sua implacável 

proteção à vida, continuamente reprimiu a prática. A alternância que houve foi com relação à 

compreensão do começo da vida181. 

                                                             
181  Ainda no Concílio de Trento era compreendido que ela só acontecia com a ocorrência do parto. 
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 “É importante destacar que a questão do aborto não é consensual. Cada cidadão(ã) 

pensa o tema sob seu ângulo de visão levando em consideração aspectos éticos, culturais e 

religiosos” (GOLLOP; NADER; ANDRADE, 2012, p. 19).  

Esses aspectos querem sinalizar que a temática do aborto está intrinsecamente 

relacionada ao contexto cultural em que ela está inserida, e dependendo do momento e do 

espaço geográfico em que esse assunto é debatido as concepções, ideias e ações podem variar 

gritantemente e, por sua vez, serem muito distintas no âmbito cultural, moral, legal e religioso 

em cada cenário social. 

No âmbito do cenário brasileiro, como não poderia ser diferente, é tema que tem 

gerado muitas polêmicas e está diretamente atrelado às questões religiosas. Pimentel e Villela 

introduzem a problemática questão local da seguinte maneira: 

O debate atual sobre o aborto no Brasil apresenta-se eivado de equívocos e 

ambiguidades. A começar pela colocação da questão nos termos "ser contra ou a favor do 

aborto", que revela, de um lado, uma grande simplificação do problema e, de outro, má-fé em 

relação ao tema, pois configura, falaciosamente, dois grupos em oposição, "os a favor da vida 

e os contra a vida" (PIMENTEL & VILELLA, 2012, p. 20). 

Em uma perspectiva religiosa, sobretudo, católica, o aborto sinaliza uma certa 

estabilidade em sua explanação condenatória. Como destaca Nunes, 

 
(...) o discurso oficial católico sobre a moralidade do aborto é clara, taxativa e se 
propõe como definitiva. Os argumentos apresentados pelos documentos oficiais da 
Igreja apresentam-se como um verdadeiro bloco discursivo, constituindo-se numa 
espécie de fortaleza doutrinal estabelecida em torno da condenação do aborto. O 
elemento central dessa argumentação é a defesa da vida, reiterada como um 
princípio absoluto, imutável e intangível. A existência de uma pessoa humana, 
sujeito de direitos, desde o primeiro momento da concepção é o pressuposto para se 
considerar a interrupção de uma gravidez como um ato homicida em qualquer 
momento da gestação e sob quaisquer condições. Assim, esses dois elementos – a 
sacralidade da vida humana e a condição de pessoa do embrião – fundam a 
condenação incondicional do aborto, integrando argumentos de ordem religiosa, 
moral e biológica (NUNES, 2012, p. 23). 
 
 

Na compreensão do episcopado brasileiro – que segue a mesma linha de argumentação 

dos papas e do Vaticano – o aborto remete a uma prática moralmente inadmissível e 

censurável, um autêntico assassinato, sendo considerado uma violação à vida de encontro a 

Deus, um pecado severíssimo. No entanto, no ensinamento magisterial, há distinção.  

O primeiro é aquele indiretamente provocado: a retirada do útero canceroso de uma 
mulher grávida e a eliminação de um feto ectópico. Já o segundo se dá de forma 
direta, por motivos eugênicos ou por problemas sociais, familiares e individuais. O 
aborto indireto pode ser provocado licitamente, dada a limitação humana, já que, 
para se defender um bem, destrói-se uma vida. A prática do aborto direto é 
condenada em razão de provocar a morte de um ser humano considerado inocente, o 
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que constitui uma situação de tríplice injustiça: contra a soberania de Deus, único 
Senhor da vida; contra o próximo, que é privado do direito de existir como pessoa; e 
contra a sociedade, que perde um de seus membros. A inocência presumida do 
nascituro vem do fato de ser ele incapaz de ato moral. Considera-se, além disso, sua 
situação de ser indefeso incapaz de proteger-se de uma agressão (NUNES, 2012,  
p. 23). 
 
 

Especificamente quanto ao posicionamento da Igreja no Brasil, nota-se que há uma 

quantidade maior de interferências em determinados contextos cruciais no debate público –

como ocorreu com o lançamento do PNDH-3 nas questões, entre vários pontos polemizados, 

do aborto e também da união civil homoafetiva.  

 
Nos anos 1980, por exemplo, quando o movimento feminista se recompõe, se 
organiza e ganha força como movimento social no cenário nacional, colocando 
reivindicações mais radicais, como o direito ao uso prazenteiro do próprio corpo, ao 
controle da capacidade reprodutiva pelas mulheres e ao aborto, os pronunciamentos 
da CNBB, assim como de bispos individualmente, multiplicam-se, tanto no nível 
interno da Igreja, como em manifestações na grande imprensa (NUNES, 2012,  
p. 24). 
 
 

 Existe uma história do parecer sobre o aborto na Igreja Católica que contrasta com a 

afirmação do discurso oficial que a solicitação aos costumes eclesiais levam a uma única 

instrução que perdura desde a origem da Igreja até os dias atuais. Esse julgamento irrestrito do 

aborto que, aliás, em uma perspectiva histórica é muito recente, perpetua como sendo a 

postura oficial da Igreja até hoje182. Na exposição oficial católica é frequente a repressão de 

amoralidade ou imoralidade promovida pela sociedade moderna. Maria José Rosado-Nunes 

expõe que 

 
Ao confrontar as posições oficiais católicas em relação ao aborto e os 
contradiscursos produzidos sobre o mesmo tema por teólogos, padres, leigos, 
estudiosos e pesquisadores, é possível evidenciar não apenas as contradições, 
ambiguidades e omissões do discurso oficial católico, mas também observar que, 
apesar de o tema ser considerado polêmico, não pode e não deve ser tratado como 
um dogma ou tabu. A discussão é essencial, já que nos permite perceber que nem 
mesmo dentro da Igreja Católica existe consenso sobre essa questão. Há 
interpretações distintas do monolítico pensamento oficial (NUNES, 2012, p. 30). 
 
 

O aborto começou a ganhar um destaque maior no âmbito local a partir da 1ª e 2ª 

Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. Apesar de a legislação brasileira ser 

criminalizadora e limitante, a frequência progressiva da prática ilegal ocasiona uma ameaça à 

vida de incontáveis mulheres, sendo considerada a 4ª razão de homicídio materno no Brasil. 

 

                                                             
182 Maria José Rosato-Nunes escreveu um artigo a respeito da temática do aborto na Igreja Católica que 
possibilita uma compreensão melhor de como a Igreja se posicionou historicamente a esse respeito. 
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A aprovação da resolução que demandava ao governo brasileiro iniciativas que 
viessem a rever, no sentido descriminalizante, a legislação brasileira, inseriu a 
questão do aborto no campo de discussão das políticas públicas, mais 
especificamente, no âmbito da saúde pública. Por outro lado, vale registrar que no 
Brasil, seguindo uma tendência mundial, houve no mesmo período um acentuado 
crescimento e/ou explicitação de posições conservadoras quanto ao tema, por parte 
de diferentes grupamentos religiosos que ampliaram sua força política no Congresso 
Nacional (FREIRE, 2012, p. 31). 
 

Nilcéa Freire destacou que, desconsiderando os aspectos culturais, educacionais e 

econômicos em que se encontram as mulheres que recorrem ao aborto, é fato que “(...) a 

criminalização da prática (...) as iguala sonegando-lhes o direito à saúde e impondo-lhes as 

consequências no campo psíquico e social de uma gravidez não desejada” (FREIRE, 2012, p. 

31). E destacou que  

Ao avaliar o VI Relatório Nacional Brasileiro, o Comitê de Eliminação da 
Discriminação contra Mulheres das Nações Unidas, recomendou, juntamente com 
outras medidas, que o país proceda à revisão da legislação, com vistas à 
descriminalização do aborto, e que prossiga com seus esforços para aumentar o 
acesso das mulheres à assistência à saúde, em particular aos serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, o que inclui a assistência aos casos e às complicações decorrentes de 
abortos não seguros183. (...) As recomendações do Comitê revalidam e reforçam os 
compromissos assumidos pelo país em diferentes instrumentos internacionais, por 
meio dos quais se reconhece que a exposição aos riscos de um abortamento inseguro 
implica em violação dos direitos humanos de meninas e mulheres, a exemplo da 
Declaração de Viena, de 1993, e que direitos sexuais e reprodutivos são direitos 
humanos, conforme a definição resultante da IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher, em Pequim, em 1995. O compromisso do Estado brasileiro expresso nesses 
instrumentos é claro no sentido da abordagem do aborto como problema de saúde 
pública e da necessidade de rever a legislação restritiva e punitiva sobre o tema 
(FREIRE, 2012, p. 31). 
 

Indubitavelmente, um debate horizontal, amplo, plural e democrático acerca do aborto 

poderá auxiliar na percepção, além de um substancial amadurecimento, para todos os atores 

sociais envolvidos, de que há diversas formas de entender polêmicas tão complexas como o 

começo e o término da vida. Não é possível tratar essa temática de forma incontestável, 

tentando que prevaleça de forma impositiva uma verdade única, absoluta. Como bem disse 

Maria José Rosado-Nunes,  

 
(...) é possível identificar bases éticas, morais e até religiosas para se defender o 
direito de se optar pelo aborto, tanto quanto para condená-lo. Dessa forma, a 
legislação brasileira, que ainda criminaliza o aborto, promove uma coerção 
inadmissível e injustificável tanto do ponto de vista filosófico, quanto social. E 
coloca em sofrimento milhares de mulheres e homens que deveriam ter a liberdade 
de decidir, segundo sua própria consciência, segundo seu livre arbítrio, por meio de 
reflexão informada e coerente, e não sob a ameaça de prisão ou inferno. A 
interrupção voluntária da gravidez amparada na legislação é uma questão de justiça 
social, de democracia, de respeito aos direitos humanos das mulheres e também, 
fundamentalmente, uma questão ética (NUNES, 2012, p. 30). 

                                                             
183 “Tal recomendação se fundamenta nos dados sobre morte materna em consequência de abortamento 
inseguro” (FREIRE, 2012, p. 31).  
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3.4 – Segurança Pública e Repressão Política 
 

Para tentar discorrer acerca do debate Segurança Pública e Repressão Política, mesmo 

que de forma sucinta, é importante voltar brevemente o olhar para a história da própria 

Segurança Pública brasileira. Longe de ter a pretensão de desenhar qualquer cartografia mais 

apurada, mas essa pode ser uma alternativa para que outras reflexões necessárias acerca dessa 

temática possam receber o devido acolhimento. 

Desde o final do século passado, a temática da Segurança Pública começou a ser 

analisada como sendo uma questão de suma importância e um dos maiores enfrentamentos do 

Estado de Direito brasileiro. A presente temática recebeu expressiva evidência e se tornou 

corrente nas contestações, seja da sociedade em geral como também de especialistas e 

pesquisadores. 

Não se faz possível dissociar o formato que atualmente a Segurança Pública possui do 

seu começo na constituição socio-político-cultural brasileira. O debate que envolve a 

Segurança Pública adquiriu evidência em razão da elevação, principalmente no que concerne 

aos grandes centros urbanos, do sentimento de insegurança, das taxas de criminalidade e de 

uma suposta incapacidade da prática policial quanto à precaução da violência criminal.  

Esse quadro sinaliza obstáculos à Segurança Pública na possibilidade de efetivação 

política da democracia brasileira. Assim sendo, estudar acerca da evolução que ocorreu com 

os órgãos policiais no Brasil é relevante para que possamos entender melhor a situação atual 

em que a Segurança Pública se encontra. 

Primeiramente, seria interessante discorrer a respeito da conceituação da instituição 

“Polícia”. Além de ela própria indicar a sua missão, tem se modelado ao longo da história 

brasileira de acordo com a conjuntura cultural, social e econômica em andamento. Mas parece 

que determinados modelos de ação perduram.  

Em um estudo elaborado por Costa (2004)184, identificou-se que diversas ações 

policiais da época do regime ditatorial brasileiro ainda perduram tanto na conduta operacional 

da Polícia do Rio de Janeiro como nas outras polícias do Estado brasileiro.  

Entende-se que a Polícia corresponde à organização que apresenta a legalidade para 

atuar quando algo na sociedade não poderia ocorrer e, uma vez tendo acontecido, medidas 

precisam ser tomadas.  

                                                             
184 Foi realizado um estudo comparativo respectivamente de dois órgãos policiais distintos: a de Nova York e a 
do Rio de Janeiro. 
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A instituição Polícia pode ser compreendida como uma corporação administrativa da 

sociedade politicamente organizada que apresenta como prerrogativa restringir a liberdade – 

seja ela na esfera coletiva, seja na individual – na proporção necessária para que se possa 

proteger e garantir a ordem pública (LAZZARINI, 2008).  

A Polícia trata-se de um órgão governamental atuante nos países que possuem uma 

organização política que apresenta como incumbência a conservação e o combate da estrutura 

pública por meio do emprego da violência para que se possa assegurar uma contenção social.  

As habilidades policiais mencionadas espelham a transformação desse ofício público, 

que atualmente apresenta como missão instalar a Segurança Pública bem como conservar a 

ordem pública, como determina o Capítulo III – Segurança Pública em seu respectivo artigo 

144 da Constituição de 1988.  

Conforme observou Holloway (1997), a história da Polícia brasileira é marcada por 

uma herança escravocrata, clientelista e autoritária passível de ser identificada nas distintas 

abordagens conforme a classe social de que faz parte o “cidadão”. Alguns estudiosos, como 

Faoro (1998), acreditam que os primórdios da organização policial brasileira, de acordo com 

os documentos que estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro, referem-se ao ano de 1530185.  

Outros, no entanto, só conseguem atribuir como uma referência do início da atividade 

policial no Brasil a vinda da família real em 1808 por ter sido realizado, nesse período, o 

exercício da atividade policial, como promover a estabilidade social, vigiar, fiscalizar, entre 

outras ações (HOLLOWAY, 1997). 

Na fase imperial186, anterior à independência brasileira, já haviam sido estabelecidas 

as primeiras polícias. As duas instituições policiais que se mantêm até os nossos dias atuais, 

que correspondem à Polícia Militar e à Polícia Civil, datam dessa época. Esse mecanismo de 

concepção do aparato policial esteve atrelado aos embates políticos entre as autoridades locais 

e o comando central, assim como esteve condicionado ao contexto econômico e social 

daquela época, caracterizada, fundamentalmente, por uma sociedade escravocrata e 

tradicional (HOLLOWAY, 1997). 

                                                             
185  Juntamente à 1ª guarda militar em terra brasileira e que fazia a escolta do então 1° Governador-Geral da 
Colônia, Martin Afonso de Sousa. 
186 De 1822 a 1889. 
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A Intendência-Geral de Polícia da Corte187, concebida em 1808, apresentava, entre 

outras funções, a de manter a ordem, dar continência ao abastecimento da Capital188, 

perseguir malfeitores, analisar homicídios, capturar escravos fugidos, entre outras atribuições.  

O intendente-geral de polícia tinha uma ampla autoridade189, possuía o cargo de 

desembargador e, apesar de desempenhar funções de polícia, na prática, atuava como um juiz 

(COSTA, 2004). Essa informação é importante até mesmo para podermos identificar muita 

similaridade com a atuação policial nos dias atuais em relação ao período colonial. 

Outro órgão foi concebido em 1809 para incorporar o aparato policial da época e 

correspondeu à Guarda Real de Polícia, que mais tarde originou as Polícias Militares do 

Brasil. Ela tinha ampla autoridade para assegurar a ordem social e, para tanto, estava 

constituída militarmente.  

Estava sob o jugo do intendente-geral de Polícia e tinha entradas financeiras próprias, 

que eram oriundas de subsídios dos negociantes locais, impostos públicos e empréstimos 

particulares. A sua prática refletia a brutalidade que se fazia notar na sociedade em geral e nas 

ruas (HOLLOWAY, 1997). 

 
A primeira versão da polícia militar paulista nasceu em 1831, com o nome de 
batismo de Guarda Municipal Permanente. A corporação receberia outros nomes nos 
anos seguintes, como Corpo Policial Permanente e Força Pública, antes se tornar a 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 1970. A vinculação da polícia paulista ao 
Exército começou nos anos 30, como uma estratégia do governo Getúlio Vargas 
para colocar a Força Pública paulista sob seu comando e usá-las para reprimir os 
movimentos que se opunham ao seu governo. A militarização da segurança iria 
chegar ao auge na ditadura seguinte, instituída em 1964, que deu mais poderes às 
PMs ao mesmo tempo em que as colocava sob o guarda-chuva do Ministério do 
Exército. O ciclo se completou em 1969, com um decreto-lei do governo federal que 
tirou das ruas as Guardas Civis, ao declarar que o policiamento ostensivo fardado 
passaria a ser exclusivo dos policiais militares (NEME, 1999, n.p., in: FILHO, 2012, 
p.73). 
 
 

Em razão da incapacidade de conseguir administrar as crises resultantes do século 

XIX, a Guarda Real foi abolida, mas os seus oficiais foram reordenados em diversos 

departamentos do Exército. No seu lugar, foi concebido o Corpo de Guardas Municipais 

Permanente, que em 1866 passou para Corpo Militar de Polícia da Corte; a denominação 

Polícia Militar foi estabelecida em 1920.  

                                                             
187  Acabou originando as Polícias Civis ou Judiciárias que existem atualmente em nosso país, conforme consta 
no Capítulo III – Segurança Pública, artigo 144 da Constituição Federal.  
188 Na ocasião, no Rio de Janeiro.  
189 Possuía a autonomia plena para encarcerar, ajuizar, bem como penalizar todas as pessoas incriminadas por 
pequenas transgressões. 
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A sociedade brasileira era basicamente escravocrata, e todas as atividades rurais, 

urbanas, caseiras e físicas eram feitas pelos escravos. Conforme aponta Carvalho (2007), por 

volta do século XIX, a população escrava era de aproximadamente ¼ de toda a população 

brasileira. 

O período que compreende a 1ª República190 foi caracterizado por uma distinta ordem 

no âmbito político, tendo havido a reestruturação do formato repressor do Estado. Apesar de a 

República não ter representado uma transformação significante com relação à constituição da 

classe dominante, a distinta ordem política alterou substancialmente o convívio entre as 

diversas aristocracias políticas, bem como o convívio entre a camada subalterna e a 

dominadora.  

O contexto social daquele período demandava intensas transformações nas 

organizações policiais: o veloz desenvolvimento urbano das principais cidades do País, a 

supressão da escravatura, o estabelecimento de uma federação descentralizada, entre outras 

significativas mudanças. 

O fim da escravatura refletiu diretamente na atuação da Polícia. Até então, o 

desempenho policial para manter o controle social estava basicamente voltado ao zelo das 

camadas urbanas perigosas. Com o término da escravidão, o aparato policial adquiriu um 

novo significado para a sua atuação no suporte ao controle social. Uma das primeiras missões 

que lhe foram incumbidas foi a de reprimir a migração maciça da população rural aos 

principais centros urbanos.  

Com a nova realidade posta, a elaboração de distintos recursos e dispositivos para 

controlar a sociedade se fazia necessária. Com uma influência bastante acentuada do direito 

positivo, houve a reestruturação do Código Penal em 1890.  

Considerando que a atenção precisaria ser focada sobretudo no malfeitor e não 

propriamente no ato transgressor, o Código Penal começou a dar maior relevância às ações 

corriqueiras das denominadas camadas perigosas, como capoeira, vadiagem, meretrício, 

embriaguez, entre outras. O desígnio era tentar possibilitar um maior comando das 

denominadas “camadas perigosas”, na medida em que seus costumes começaram a ser 

enquadrados como crime (HOLLOWAY, 1997). 

Iniciou-se um “divisor de águas” na história nacional com o advento do golpe de 1930. 

O término do primeiro período republicano brasileiro (República Velha) deu início a uma 

distinta lógica política calcada na concepção de um Estado robusto o suficiente para 

                                                             
190 Período que compreende 1889-1930. 
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direcionar a sociedade brasileira a diferentes caminhos e sob a autoridade maior canalizada 

em Getúlio Vargas. Tratou-se de um Estado opressor solidificado em 1937 e identificado pela 

expressiva convergência na esfera federativa, bem como pela restrição das estruturas 

participativas no âmbito partidário (COSTA, 2004). 

Diante dessa nova realidade, o aparato policial precisaria adquirir atribuições 

essenciais à conservação e elaboração desse governo autoritário. Seu ofício foi intensificado, 

sendo também de sua atribuição a fiscalização dos grupos políticos divergentes que eram 

enxergados pelo Estado autoritário como sendo os opositores191 do governo que precisariam 

ser patrulhados e contidos, assim como deveria acontecer com as camadas desprivilegiadas da 

sociedade e consideradas “perigosas” (CARVALHO, 2007).  

As polícias tiveram diversas alterações para que pudessem se ajustar aos distintos 

formatos constitucionais. No começo do seu mandato, Vargas fomentou uma expressiva 

reestruturação da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como de alguns outros Estados. 

Delegados foram depostos e colocadas no lugar pessoas de absoluta credibilidade do governo 

autoritário. Essa foi a primeira ação para a reconfiguração policial brasileira.  

Em 1934, foi instalada uma expressiva reorganização na conformação da Polícia, por 

meio do Decreto n° 24.531192 que, além de definir novamente as suas tarefas e obrigações, 

ampliou a autoridade do chefe de Polícia bem como toda a estrutura policial. Como 

consequência dessas reestruturações, a chefia de Polícia sobrepujou a estrutura do Ministério 

da Justiça e desempenhou autoridade diretamente sobre os mecanismos repressores no âmbito 

federal como também no estadual (COSTA, 2004).  

A contenção política promovida pelo governo Vargas apresentava como sustentáculo 

as seguintes bases: legislação penal de crimes políticos, Tribunal de Segurança Nacional e 

Polícia. O comando de toda essa estrutura de repressão estava subordinado basicamente ao 

Presidente da República. Na esfera nacional, a vigilância política estava concentrada no 

Distrito Federal, e a Polícia Civil era quem articulava as práticas policiais para os outros 

estados (FAORO, 1997).  

Além desse vínculo formal, o Exército também fornecia equipamento às polícias e 

completava a formação da oficialidade. A partir desse período ocorre o sucateamento das 

PMs, haja vista ela só utilizar armamento e treinamento aprovado pelo Exército brasileiro, o 

que gerou uma defasagem de tecnologia que até hoje atinge as Polícias Militares.  

                                                             
191  Eram os judeus, dissidentes políticos, comunistas, entre outros. 
192  De 2 de junho de 1934. 
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Com a chegada da década de 1960, mais especificamente 1964, irrompeu o início do 

que seriam 21 sequentes e longos anos de um regime ditatorial, calcado em uma estrutura 

densamente burocrática e autoritária, comandado por militares e civis. Houve a limitação da 

atuação política e aumentou-se o poder das Forças Armadas. Esse distinto aparato político foi 

fundamentado na ideia de ter adversário internamente registrado na Doutrina de Segurança 

Nacional193 (CARVALHO, 2007).  

Utilizando o modelo da Era Vargas, a estrutura policial foi empregada para limitar a 

contestação política. Assim sendo, utilizou e excedeu do encarceramento, da tortura e da 

repressão. A hostilidade da Polícia foi o recurso empregado para combater a divergência 

política. No entanto, distintamente do que aconteceu no governo Vargas, além das polícias 

terem realizado a contenção política, as Forças Armadas atuaram conjuntamente e, nesse 

momento, mantiveram a prerrogativa da repressão político-ideológica (COSTA, 2004).  

Mas, para isso, fez-se necessário reorganizar toda a estrutura policial que havia, 

incrementando a sua habilidade e submetendo-a ao comando das Forças Armadas, sobretudo 

do Exército. A Constituição Federal de 1967, mantendo a cultura brasileira, sustentou as 

Polícias Militares como reserva e forças complementares do Exército.  

No entanto, incorporou uma singularidade: com o intuito de auxiliar o comando da 

estrutura policial, eliminou as Guardas Civis mas inseriu seus efetivos às Polícias Militares, 

que se tornariam as únicas autoridades policiais voltadas à realização da vigilância explícita 

das cidades sob a tutela do Exército nacional. “Criada como um dos braços do aparelho 

repressivo da ditadura, a Polícia Militar viria a atuar contra tudo que pudesse ser considerado 

inimigo, fossem militantes de esquerda, estudantes ou operários em greve” (FILHO, 2012,  

p. 73). 

Em meados de 1967 foi concebida a Inspetoria Geral das Polícias Militares do 

Ministério do Exército – por meio do Decreto-lei n° 317, de 13 de março de 1967, e n° 667, 

de 2 de junho de 1969 – com o propósito de inspecionar, supervisionar e comandar as Polícias 

Militares estaduais. A Inspetoria Geral determinava regras para monitorar os currículos das 

academias de Polícia Militar, estabelecer normas reguladoras da estrutura policial, adequar os 

programas de treinamento, manuais, armamentos e regulamentos empregados pelas polícias, 

além de opinar acerca das promoções dos Policiais Militares; este comando iria atuar 

significativamente na característica das polícias brasileiras (CARVALHO, 2007).  

                                                             
193  Formulada pela Escola Superior de Guerra do Exército brasileiro. 
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Para concluir toda a estrutura repressiva, em 1967 havia sido decretada a Lei de 

Segurança Nacional (LSN), em que estavam especificadas as diversas “transgressões” em 

oposição à Segurança Nacional. As consequências dessa lei foram assoladoras às liberdades 

individuais no País. Competia à Justiça Militar ajuizar as “transgressões” prenunciadas 

previstas na LSN. Sua alçada era fornecer uma característica de legalidade à estrutura 

repressiva que havia sido montada.  

Com a derrocada do governo ditatorial em 1985, começa-se a aspirar pelo anseio de 

dias melhores. Dois anos depois, é instituída a Assembleia Nacional Constituinte, que 

efetivou a Constituição Federal do Brasil de 1988 e abarcou renovações relevantes no campo 

da Segurança Pública se equiparada ao modelo convencional que havia sido integrado à 

Segurança Nacional na época de exceção.  

O padrão tradicional da Polícia brasileira define-se por uma prática basicamente 

reativa, ou seja, repressiva à questão da violência. O aparato policial somente deve atuar 

depois que a transgressão foi perpetrada, bem como nas situações em que o delito for 

realmente severo para a estrutura policial194.  

Os aperfeiçoamentos constitucionais no campo da Segurança Pública foram 

substanciais, há uma tentativa legal de transformação de mudança do padrão reativo que 

acabou dando lugar a uma prática policial mais preventiva, assim como aconteceu o início de 

uma gestão participativa na resolução das questões relacionadas com o delito e a violência, 

como é passível de ser mais bem identificado no texto do artigo 144 da Constituição Federal: 

“A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)” (BRASIL, 

2010). No entanto, há ainda muitíssimo a ser realizado. 

A natureza constitucional estabelecida com o advento da Constituição de 1988 

continha, entre suas metas mais relevantes, a reverência à dignidade da pessoa humana, a 

concepção de uma sociedade mais justa, livre e solidária, a extinção da pobreza, a inserção do 

desenvolvimento nacional, bem como a limitação das desigualdades sociais. Mas mesmo com 

o advento da Constituição Cidadã, e mesmo com o regime tendo chegado ao fim, 

 
(...) a máquina de eliminar inimigos da PM manteve-se intocada. A 
redemocratização preservou até uma unidade como as Rondas Ostensivas Tobias de 
Aguiar, a Rota195, que até hoje tem como função, pela letra da lei, “a execução de 

                                                             
194 A Polícia Comunitária é o contraponto para essa ordem, pois age de maneira preventiva. 
195  “São Paulo enfrentou o mesmo fracasso (que o Rio de Janeiro) quando tentou mexer com o legado da 
Polícia Militar, durante os governos de Franco Montoro (1983-1987) e Mário Covas (1995-1999 e 1999-2001). 
Montoro apresentou uma proposta de reforma da PM prevendo a extinção da Rota, que não foi adiante, e criou 
um programa que buscava coibir a violência policial, ao afastar por seis meses os policiais envolvidos em 
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ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, 
de ações de policiamento motorizado”, conforme o Decreto 44.447/1999. A atuação 
no período ditatorial é motivo de orgulho para o batalhão, que, em seu site, 
vangloria-se de ter feito o “combate à guerrilha urbana que atormentava o povo 
paulista” (FILHO, 2012, p. 73). 

 
Na referência democrática, a Segurança Pública é plataforma de alcance da plena 

cidadania, ao assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana bem como aos próprios 

Direitos Humanos (CARVALHO, 2007; SOARES, 2006).  

Buscou-se mostrar com o relato acima o desenvolvimento da Segurança Pública 

nacional desde a sistematização do aparato policial, identificando o contexto da sociedade em 

que foram realizadas as transformações sociais e a sua correlação com o momento atual, 

melhor dizendo: com o que precisa ser. O fato de constar no artigo 144 discriminado acima 

que “A segurança pública (...) dever do Estado (...) da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio (...)” (BRASIL, 2010) não significa que já alcançamos essa situação. A 

Constituição é um vir a ser, algo que ainda não somos, aliás, infelizmente, estamos com uma 

boa distância para nos aproximarmos do que diz a nossa Constituição Cidadã.  

 
Ao ignorar recomendações da ONU e da sociedade civil para extinguir as Polícias 
Militares, o governo brasileiro evita mexer no modelo de “segurança pública” 
herdado do regime militar. O Ministério da Justiça prefere apostar no 
“estabelecimento de uma nova cultura policial”. Enquanto isso, persistem as 
execuções em larga escala, praticadas pelas PMs em sua guerra permanente contra 
um inimigo interno: ontem, os “subversivos”; hoje, os jovens pobres, geralmente 
negros ou mulatos, que habitam as periferias das grandes cidades e regiões 
metropolitanas (FILHO, 2012, p. 71). 
 

 

A sugestão fornecida pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU foi ignorada pelo 

governo brasileiro, que não quer ouvir falar em Polícia sem militares. Segundo pronunciou o 

Ministério da Justiça, “a solução para a questão apontada no relatório da ONU – redução da 

letalidade policial – não está vinculada à extinção de alguma das polícias existentes no Brasil, 

e sim ao estabelecimento de uma nova cultura policial, que, especificamente dentro da 

estrutura militar, perpassa uma série de fatores, desde a entrada desses policiais na 

corporação” (FILHO, 2012, p. 73). 

                                                                                                                                                                                              
ocorrências com morte. Após o governo Luiz Antonio Fleury Filho (1991-1995) promover uma escalada da 
violência policial que desembocaria no massacre do Carandiru, Covas retomou as políticas de Montoro e ainda 
criou um projeto de emenda constitucional que pregava o fim da Polícia Militar, na esteira da repercussão do 
episódio da Favela Naval. Covas morreu em 2001, e junto com ele os governos tucanos enterraram a busca por 
uma polícia democrática. A execução de 12 pessoas numa emboscada da rodovia Castelinho, um ano após a 
morte de Covas, marcou uma guinada na política de segurança pública tucana, a ponto de levar o secretário de 
Segurança Pública do governo Covas, José Afonso da Silva, a fazer um desabafo que lembra o do seu colega 
brizolista. A nossa era uma política de segurança democrática, o que significava o respeito aos direitos 
fundamentais da pessoa humana” (grifo meu). (FILHO, 2012, p. 75). 
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Nos primeiros sete meses de 2012, houve uma incidência de 182 mortes provocadas 

diretamente pela Polícia Militar na cidade de São Paulo, período em que a Secretaria da 

Segurança Pública registrou um total de 907 homicídios. “Os números mostram que, a cada 

cinco pessoas assassinadas no município, uma foi vítima da polícia. Denúncias de abusos 

envolveram várias destas mortes” (FILHO, 2012, p. 72). 

Concomitantemente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU196 acordou a indicação 

de abolir a Polícia Militar como recurso para enfrentar a violência do Estado brasileiro. Em  

30 de maio de 2012, o Brasil passou pela Revisão Periódica Universal do Conselho. Naquele 

momento, o governo da Dinamarca aconselhou a abolição da estrutura separada de Polícia 

Militar com o intento de limitar a ocorrência das execuções extrajudiciais pela própria 

Polícia197 (FILHO, 2012, p. 72). 

De acordo com Locha198  
 

As polícias militares brasileiras têm por função manter a ordem e garantir a 
segurança interna, seu papel primordial é de proteção ao cidadão, e, portanto, a sua 
militarização não se justifica (...) na maioria dos países democráticos, a segurança da 
população é um trabalho para civis: soldados e coronéis são usados para combater 
inimigos externos, não para policiar ruas. As polícias militares, quando existem, têm 
funções bem diferentes (...) o caso da Gendarmerie francesa, uma força nacional que 
lida com atividades voltadas primordialmente ao controle de ameaças à segurança 
nacional (ataques terroristas, vigilância de fronteiras, proteção presidencial), que 
pode ser chamada para atuar na segurança interna, mas permanece sempre 
subordinada à autoridade local, no caso, as prefeituras de polícia, que são civis e 
responsáveis pelas guardas municipais. No Brasil, é o contrário: as polícias militares 
são consideradas forças auxiliares e reserva do Exército (FILHO, 2012, p. 72).  
 

 
As Conferências Nacionais de Direitos Humanos, em 2008, bem como a de Segurança 

Pública, em 2009, também haviam na ocasião aconselhado que houvesse a desmilitarização 

das polícias. A Rede Nacional de Familiares e Amigos de Vítimas da Violência do Estado, 

constituída por organizações que visam combater a violência policial em diversos estados 

nacionais199, resolveu utilizar os conselhos da ONU como bandeira para divulgar a campanha 

pela desmilitarização das polícias. Segundo o próprio texto da campanha, formulado pelo 

                                                             
196 Além da recomendação acima, em 2007, em relatório, a ONU “sobre execuções extrajudiciais no Brasil 
sugeriu que o Brasil abandonasse o registro das resistências, consideradas uma ‘carta branca’ para os abusos da 
polícia. Mas esta recomendação (também) foi ignorada” (FILHO, 2012, p. 77). 
197 “É natural que um olhar estrangeiro se choque com a existência de uma PM como a que há no Brasil” 
(FILHO, 2012, p, 72). 
198 Adriana Alves Locha é consultora do Banco Mundial para prevenção do crime e da violência em áreas 
urbanas. 
199  Como o Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
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grupo Mães de Maio200, “um dos principais entulhos do período escravocrata e, mais 

recentemente, da ditadura civil-militar, é a violência sistemática de agentes do Estado contra a 

nossa própria população” (FILHO, 2012, p. 73). 

Uma outra ação coletiva com os mesmos desígnios ocorreu na periferia através da 

Campanha contra o Genocídio da Juventude Negra, em que se formaram grupos como a Rede 

Nossa São Paulo bem como o Fórum Municipal de Hip Hop, que manifestam a mesma 

acusação. Segundo A Rede Nossa São Paulo, 

 
(...) a PM ainda está estruturada para cumprir a função social de controle da 
população mais pobre e carrega uma cultura profundamente violenta e muito pouco 
apropriada de valores democráticos. O atual modelo de policiamento, que passou 
intacto por mais de duas décadas de governos democráticos, foi implantado pela 
Ditadura Militar como parte do aparelho repressivo destinado a eliminar os inimigos 
do regime. O policiamento à brasileira, contudo, sempre enfrentou uma divisão em 
duas instâncias, uma civil e outra militar, que remonta ao período regencial (FILHO, 
2012, p. 73). 
 

Segundo André Rosemberg201, “(...) uma das hipóteses que explicam a emergência e a 

força de um modelo militarizado de policiamento afirma que as relações de disciplina e 

hierarquia inerentes às instituições militares permitem um controle maior dos soldados, 

recrutados da mesma base social sobre a qual deveria recair a vigilância mais estreita” 

(FILHO, 2012, p. 73). 

 
Com os novos tempos, contudo, era hora de buscar outros inimigos, sem deixar de 
lado as práticas recorrentes de torturas e execuções sumárias. Na Ditadura, a polícia 
adotou a estratégia de combate ao inimigo interno, baseado na doutrina de segurança 
nacional. Com a redemocratização, a lógica de guerra interna foi redirecionada para 
o jovem pobre e negro das periferias202. Quando a lógica militar penetra no 
policiamento, os agentes passam a pensar mais em termos de inimigos a serem 
destruídos do que em garantir a segurança de uma comunidade (FILHO, 2012,  
p. 74). 
 

Logo nos primeiros anos em que acabou a ditadura, alguns governadores que tinham 

se envolvido com a resistência do governo autoritário tentaram quebrar a ordem do aparato 

repressivo que naquele momento estavam controlando.  

 

                                                             
200 “Uma luta difícil, já que há uma série de obstáculos para punir os crimes praticados pelos policiais. Temos 
pouco controle sobre as nossas polícias. Existem as corregedorias, que podem punir os policiais mas não têm 
independência, e há as ouvidorias, que têm independência mas não poder de punição” (FILHO, 2012, p. 77). 
201  Pesquisou em seu doutorado a história da Polícia no Império. 
202 “Daí que as mortes de suspeitos, em vez de serem exceções, passam a ser a regra e podem até ser exibidas 
como troféu. Há PMs que fizeram carreira política divulgando o número de suas vítimas, como o coronel 
Ubiratan Guimarães, que adotou os 111 homicídios da chacina do Carandiru como seu número de campanha, ou 
o capitão Conte Lopes, da Rota, que dizia ter mais de 100 mortes no currículo. Mais recentemente, o tenente-
coronel da Rota Paulo Telhada, com 36 mortes assumidas, candidatou-se a vereador pelo PSDB. Quando a morte 
passa a ser motivo de orgulho, abre caminho para que cada homicídio praticado pela PM seja considerado 
legítimo, mesmo com provas em contrário” (FILHO, 2012, p. 74). 
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O “outro rumo” tomado pela política de segurança paulista chegou ao seu nível mais 
brutal em maio de 2006, quando o Estado comandou uma suposta reação aos ataques 
da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que haviam matado 43 
agentes públicos. A reação da polícia e dos grupos de extermínio elevou para 493 o 
número de mortos, revelando que o regime democrático podia, em nove dias, matar 
tantas pessoas quanto a Ditadura Militar em duas décadas (tomando-se como 
referência o número de mortos e desaparecidos políticos reconhecidos oficialmente 
até agora). Boa parte da opinião pública se mostrou favorável ou indiferente aos 
crimes, por considerá-los uma reação necessária contra o PCC, o monstro do 
momento203 (FILHO, 2012, p. 77). 
 

 

Com o intuito de poder oferecer uma exatidão quantitativa e numérica da gravidade da 

situação com a qual nos deparamos atualmente, mostramos alguns dos casos mais 

emblemáticos dos crimes que o aparato da Polícia Militar brasileira vem efetuando no âmbito 

local204. 

 Outro assunto que urge ser destacado refere-se à resistência atual do aparato militar 

quanto à investigação dos crimes cometidos na ditadura. Cada vez mais, mecanismos 

internacionais têm realizado pressão para que o Brasil possa de uma vez por todas investigar e 

punir os crimes da ditadura militar.  

A Organização das Nações Unidas, com a Anistia Internacional e o Tribunal Penal 

Internacional têm pressionado o Brasil para que os militares que cometeram os mais bárbaros 

atos (mortes, torturas e sequestros) no período férreo da ditadura sejam punidos. Bem, mas 

como serão punidos os militares que cometeram atrocidades tamanhas quando muitos deles 

ainda estão no poder e na ativa? Vários que integraram os mecanismos repressivos da ditadura 

militar ocupam cargos públicos atualmente. 

 
Vários integrantes dos órgãos de repressão da ditadura militar (1964-1985) ocupam 
cargos públicos atualmente. O aparato repressivo dos tempos da ditadura militar 
continua praticamente intacto no Brasil. Nenhum torturador foi punido, os arquivos 
dos porões do regime não foram abertos, o monitoramento de organizações e 
ativistas sociais continua e vários torturadores estão na ativa205 206 207, 

                                                             
203 “Nem todo mundo se lembrou de que o Estado havia participado da gênese do monstro, ao estimular a 
política de encarceramento em massa sem resolver os problemas de abusos nos presídios, que deram ao PCC a 
força necessária para se legitimar entre os presos, como afirma o relatório ‘São Paulo Sob Achaque’, produzido 
em 2011 pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard em parceria com A 
ONG Justiça Global. Os crimes de maio de 2006 revelam de novo a PM agindo com uma lógica de Exército em 
plena guerra, buscando causar o maior número possível de baixas no que considera ser o campo inimigo” 
(FILHO, 2012, p. 77).  
204 Está nos Anexos do respectivo trabalho. 
205 “No Ceará, o ex-delegado da Polícia Federal, José Armando da Costa, é o corregedor dos Órgãos de 
Segurança Pública do Estado. Ele é acusado de torturar presos políticos durante os anos de chumbo. Entre as 
atribuições do cargo que exerce atualmente está, por exemplo, a responsabilidade pela fiscalização dos casos de 
tortura praticados pelos policiais cearenses” (RODRIGUES, 2010, n.p.). 
206 Outro caso: “Carlos Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha, é delegado plantonista do Departamento de 
Investigações do Crime Organizado do DEIC. Nos anos 70, integrou a equipe do delegado-torturador Sérgio 
Paranhos Fleury, no Departamento de Ordem Política e Social (Dops). Hoje, é um dos protetores do Cabo 
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desempenhando funções na administração pública ligadas à área da segurança 
pública (RODRIGUES, 2010, n.p.). 
 

 

A não punição dos torturadores é uma postura inaceitável para muitos dos defensores 

dos Direitos Humanos. Para Abraão208, “Nós lidamos na Comissão de Anistia com os relatos 

dos crimes que foram cometidos. O sentimento é de um acúmulo de injustiça histórica” 

(RODRIGUES, 2010, n.p.).  

O sentimento de impunidade e indiferença em relação aos Direitos Humanos também 

pode ser presenciado no Estado de São Paulo, onde ex-torturadores trabalham diretamente na 

área da Segurança Pública209. Mas o fato é que eles ainda sentem-se devidamente respaldados 

pela Lei de Anistia, que lhes possibilita continuarem com as suas respectivas funções. 

Na compreensão de Hélio Bicudo, a Lei de Anistia tem sido interpretada de forma 

oportunista para incorporar algozes e vítimas. 

 
Basta uma leitura com alguma atenção para perceber que não é uma lei de duas 
mãos. A lei abrange apenas os adversários do regime, que foram punidos, 
cumpriram penas de vários anos. Agora é a vez dos torturadores. (...) a tortura é 
crime contra a humanidade e, portanto, imprescritível. Infelizmente, nossos tribunais 
têm falhado, os torturadores não cometeram crimes políticos. Dizem que a lei 
buscou a paz. Mas a paz sem justiça não existe. Enquanto não se fizer justiça, esse 
clamor vai continuar. Esse clamor passa pela punição dos torturadores210 
(RODRIGUES, 2010, n.p.).  

 

 

                                                                                                                                                                                              
Anselmo, militar que agia infiltrado em organizações de esquerda durante a ditadura” (RODRIGUES, 2010, 
n.p.).  
207 Mais um caso: “(...) Dirceu Gravina ou JC, como era conhecido nos porões em alusão a Jesus Cristo (usava 
cabelos compridos na época), acabou descoberto depois de ter aparecido na mídia em função de um caso que sua 
delegacia estava investigando. Hoje, está lotado na sede do Departamento de Polícia do interior 8, em Presidente 
Prudente, região oeste do Estado. O delegado também foi promovido em 01 de janeiro de 2010” (RODRIGUES, 
2010, n.p.). 
208 Foi o presidente da Comissão de Anistia e, atualmente, é o Secretário Nacional de Justiça. 
209 “O torturador da Operação Bandeirantes (OBAN) e do Destacamento de Operações de Informações – Centro 
de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) Aparecido Laertes Calandra, acaba de ter a aposentadoria 
publicada no Diário Oficial do dia 13 de março. Antes disso, em 1 de janeiro de 2010, foi promovido a delegado 
de 1ª classe. O capitão Ubirajara, como era conhecido nos porões do regime, ganhou projeção quando o 
governador tucano Geraldo Alckmin o nomeou, em 2003, para a chefia do Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil paulista, órgão responsável, por exemplo, pelo serviço de escutas telefônicas. A contragosto 
Alckmin teve de recuar na decisão por pressão das entidades de direitos humanos e de ex-presos políticos 
torturados pelo policial. O ex-torturador do DOI-CODI se aposentou na Unidade de Inteligência Policial do 
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil de São Paulo” (Rodrigues, 2010, n.p.).  
210 Há também casos de ex-torturadores que, mesmo após o governo ditatorial, permaneceram com cargos 
proeminentes no governo. Exemplo pode ser citado do então senador Romeu Tuma. Sua carreira política foi 
derivada de um passado ativo na época da ditadura militar, quando atuou no DOPS na qualidade de “analista de 
informações” sob a tutela de Sérgio Paranhos Fleury; também atuou ferozmente no enfrentamento às 
organizações de esquerda. Foi investigador, e passou a ser delegado e diretor de polícia especializada na 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 1983, assumiu a Superintendência da Polícia 
Federal paulista e em seguida se tornou diretor-geral da PF, onde ficou até 1992. Mas mesmo com o término do 
governo autoritário, Tuma acumulou os cargos de Secretário da Polícia Federal e Secretário da Receita Federal. 
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Em 15 de março de 2012, em resposta às bárbaras violações aos Direitos Humanos 

efetuadas no governo ditatorial, a Anistia Internacional denunciou o Brasil por ainda se 

manter atrasado em relação aos outros países latino-americanos. 

Dos países que fizeram parte da denominada “Operação Condor”211, somente o Brasil 

ainda não deu início às punições de militares que realizaram violações de lesa-humanidade. 

A “justificativa” dos mais distintos atores sociais, como dos próprios militares e da 

Justiça, se dá em razão de ter sido ratificada a Lei de Anistia em 1979212, que incorporou os 

“dois lados”, melhor dizendo: dos que cometeram crimes em nome do Estado ou contra ele.  

Essa alegação tem sido exaustivamente recusada pelas vítimas da ditadura, pelos 

descendentes dessas vítimas, bem como pela comunidade internacional, já que “(...) o Estado 

não pode se igualar ao criminoso. Se um criminoso tortura, o Estado não pode torturá-lo. Até 

mesmo para aplicar pena de morte, onde ela existe, exige-se um julgamento e diversos outros 

ritos legais” (GUIMARÃES, 2012, n.p.). 

 
Outro fator que torna insuportável a Lei da Anistia que a ditadura brasileira aprovou 
em benefício próprio, a exemplo do que fizeram outras ditaduras da região, é que 
foram punidos os acusados pelos ditadores de terem cometido sequestros, assaltos e 
assassinatos, seja com o exílio, com prisão, com torturas ou até com a morte. Já os 
agentes do Estado que cometeram crimes, esses jamais responderam por nada. Não 
há um só caso de punição de membros da ditadura, ao passo que há centenas de 
casos de punições formais de membros da resistência àquele regime (GUIMARÃES, 
2012, n.p.). 
 

Houve leis de anistia similares às dos nossos vizinhos latino-americanos213, mas que 

foram legitimamente abolidas em razão da concepção internacionalmente aceita – o Estado 

não pode praticar violação alguma, nem mesmo sob a “alegação” de combater possíveis 

“inimigos”. 

Então ficamos assim: após a ditadura punir duramente todos os que conseguiu, fosse 
por meios legais ou ilegais, o último ditador, João Figueiredo, conseguiu garantir 
que, à diferença dos que enfrentaram os que usurparam o poder ilegalmente, nenhum 
integrante daquela ditadura jamais respondesse por nada. Ao nos tornarmos o único 
país-membro da Operação Condor no Cone Sul a não punir crimes da ditadura, 
passamos ao mundo mensagem de que o Brasil ainda não consolidou a sua 
democracia, de que o que temos é um simulacro (...) (GUIMARÃES, 2012, n.p.). 
 

 

                                                             
211 Acordo secreto entre Brasil, Argentina, Chile e Uruguai que foi planejado entre 1960 e 1970 pelos Estados 
Unidos para combater movimentos esquerdistas. 
212 Lei 6.683. 
213 Como na Argentina, no Chile ou no Uruguai. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DA MÍDIA 

 

4.1. Metodologia: Análise de Conteúdo  

 

A análise de conteúdo fez parte desde os primeiros indícios da humanidade para 

decifrar as escrituras antigas, na intenção de compreender os livros sagrados. Porém, foi 

somente em meados de 1920 que a análise de conteúdo foi organizada como método de 

investigação (TRIVINOS, 1987). 

Segundo Bardin (1994, p. 18), o significado de análise de conteúdo dá-se no final de 

1940-1950, quando Bernard Berelson214, assessorado por Paul Lazarsfeld215, afirmou ser a 

análise de conteúdo um recurso de investigação que apresenta como objetivo a descrição 

sistemática, objetiva bem como quantitativa do conteúdo expresso da comunicação.  

Mais tarde, houve outras experiências de aperfeiçoamento e de investigação minuciosa 

quanto às regras, ao significado bem como aos princípios da metodologia. Por volta de 

meados de 1977, foi lançada uma obra específica sobre análise de conteúdo e que é utilizada 

ainda nos dias de hoje. Trata-se da obra – em que será embasada a metodologia que foi 

calcada para a realização do presente capítulo – de Laurence Bardin, “Análise de Conteúdo”. 

Sequencialmente, a análise de conteúdo tem como definição tratar de um agrupamento 

de recursos de análise de comunicações, que empregam objetivos para descreverem o 

conteúdo das mensagens, o emprego de um modo sistemático, bem como indicadores 

(quantitativos ou qualitativos) que possibilitem a conexão com conhecimentos concernentes 

às circunstâncias de produção e recepção das variáveis que foram aludidas naquelas 

mensagens (BARDIN, 1994). Na compreensão de Trivinos (1987), esse modo de 

compreender de Bardin refere-se ao aprendizado das comunicações entre os indivíduos, 

enaltecendo as características do método, bem como o conteúdo das mensagens. 

De acordo com Bardin (1994), a análise de conteúdo precisaria ser feita de modo que 

pudesse ser extensiva a todos os tipos de comunicação que apresentam duas atribuições que 

podem ou não se desarticular quando postas em prática.  

A primeira refere-se à atribuição heurística, ou seja, a análise de conteúdo contribui 

com o experimento exploratório, bem como auxilia em uma maior propensão à descoberta. A 

segunda diz respeito à condução da prova, quais suposições, sob a estrutura de questões ou de 
                                                             
214 Bernard Rúben Berelson (1912-1979) foi um cientista americano comportamental, conhecido por seu trabalho 
em comunicação e mídia de massa.  
215 Paul Lazarsfeld, sociólogo e teórico da comunicação; seus estudos foram calcados no método da pesquisa 
social bem como no aprimoramento dos institutos de investigação e formação nas ciências sociais.  



159 
 

afirmações momentâneas, podem contribuir como caminho, recorrendo à metodologia de 

análise de uma autenticação ou de uma informação. 

Diante do que foi exposto, é possível sustentar que a análise de conteúdo corresponde 

a uma metodologia que apresenta condições para ser aplicada tanto na investigação qualitativa 

quanto na pesquisa quantitativa, porém, com aplicações diferenciadas (BARDIN, 1994). 

Há necessidade que seja feita certa sistematização da pesquisa, não propriamente 

como uma estrutura rígida, mas sim como um possível sinalizador do trabalho de pesquisa. A 

primeira etapa à realização do conteúdo depende da posse dessas informações que foram 

consideradas necessárias.  

Uma vez estando com os dados, a próxima etapa será analisar as informações que 

foram coletadas para, então, chegar-se à etapa final, que são as interpretações do material 

coletado que se fizerem necessárias. 

As informações no formato bruto apresentam a necessidade de serem preparadas para 

que possam ser empregadas na construção de saberes. Haverá, em determinado momento, a 

apresentação numérica dos dados com o auxílio dos recursos estatísticos. 

A escolha da metodologia calcada na pesquisa qualitativa para o presente trabalho é 

por que ela apresenta um conjunto de técnicas relevantes que auxiliam na compreensão dos 

dados coletados que serão na sequência analisados, uma vez que a realização de inferências só 

é possível se tivermos noção dos conceitos básicos das teorias apresentadas por Bardin e que 

estarão abastecendo o conteúdo das mensagens. 

Pretende-se utilizar as três fases indicadas por Bardin (1994), por serem sinalizadas 

como elementares nas pesquisas que envolvem a análise de conteúdo. Esta pesquisa realizará 

as três fases recomendadas pela autora.  

A primeira fase corresponde à pré-análise, que se refere ao agrupamento do material, 

melhor dizendo, de todos os materiais que serão empregados na coleta dos dados, e ao 

estabelecimento do corpus da investigação, que será onde a pesquisa será centrada. É nessa 

etapa que se inicia o primeiro contato com as matérias jornalísticas que serão pesquisadas, ou 

seja, com todo o expressivo conteúdo.  

Também será nessa fase que será realizada a definição das matérias que irão compor a 

demarcação do universo de documentos nos quais a análise será procedida e, dessa forma, 

compor o corpus, que segundo Bardin (1994) refere-se ao conjunto de documentos que foram 

devidamente coletados para que possam dar sequência aos procedimentos analíticos. 

Ainda nessa etapa, tem-se a possibilidade de elaborar hipóteses e objetivos, no 

entanto, não há a obrigatoriedade do estabelecimento de hipóteses como um possível guia 
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condutor. Também nessa fase será estabelecido o recorte das reportagens em unidades 

passíveis de serem comparadas por categorização, para que se possa realizar a análise 

temática, bem como a modalidade de codificação, e assim obter o registro dos dados. Cabe 

ainda a essa etapa reunir todo o conteúdo a ser pesquisado. 

A segunda fase, que acontece na sequência da pré-análise, refere-se à descrição 

analítica. Uma vez estando de posse de todo o material necessário – e que forma o corpus da 

pesquisa – este deverá ser mais aprofundado, sendo conduzido primeiramente pelo referencial 

teórico e pelas possíveis hipóteses que serão ao longo da investigação apresentadas.  

Trata-se de uma fase mais extensa, em que se faz necessário debruçar em cima de 

critérios a princípio formulados e estabelecer classificações, enumerações, agregações, 

operações de codificação, entre outros.  

É nessa etapa que as matérias jornalísticas serão codificadas, melhor dizendo,  

submetidas a um processo em que os dados brutos são convertidos sistematicamente e 

agrupados em identidades que possibilitam um relato preciso das características relacionadas 

ao conteúdo (BARDIN, 1994). Para ordenar a codificação, fazem-se necessárias as seguintes 

escolhas: a) o estabelecimento do recorte216; b) a enumeração217; e c) o agrupamento e a 

classificação218.  

Quanto à última etapa, refere-se ao tratamento dos resultados obtidos por meio da 

interpretação e inferência referencial; diz respeito à fase analítica propriamente dita. Como se 

trata de uma análise de conteúdo qualitativa, os resultados brutos são importantes, uma vez 

que por meio deles se fará possível a realização de operações estatísticas simples e o 

estabelecimento de tabelas/gráficos referentes aos resultados identificados. Uma vez estando 

com essas significativas informações, serão realizadas as devidas interpretações e inferências 

com relação aos objetivos esperados (BARDIN, 1994).  

Pretende-se que as ponderações, as inflexões e os desdobramentos, com o devido 

respaldo nos materiais empíricos coletados, possam estabelecer conexões com a realidade, 

aprofundando as conexões das ideias e os possíveis ponderamentos decorrentes.  

Pretende-se ainda com essa modalidade de metodologia que possa haver uma 

interação dos materiais pesquisados, não apresentando, a princípio, a ideia de limitar a análise 

ao conteúdo expresso da documentação. A ideia primeira é buscar aprofundar a análise e 

                                                             
216 Refere-se à escolha das unidades. 
217 Diz respeito à escolha das regras de contagem. 
218 Trata da classificação das categorias.  
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revelar o conteúdo velado, com a pretensão de expor possíveis inclinações das características 

dos fenômenos sociais que serão analisados. 

Acreditamos que a análise de conteúdo seja a metodologia que pode melhor atender às 

expectativas da presente pesquisa, pelo fato de ela poder ser aplicada nos dados que se 

apresentam como discurso e que abarcam textos e conteúdos extraídos de distintos 

documentos como possíveis respostas obtidas às questões a serem apresentadas. 

Na realidade, um trabalho de análise já foi iniciado com a coleta dos materiais e a 

primeira organização, uma vez que essa coleta não corresponde à concentração aleatória ou 

automática, na medida em que, com a união de informações, auxilia na formulação da 

compreensão do fenômeno e pode se conduzir pelas peculiaridades do material escolhido.  

Espera-se que, nessa etapa, haja a devida competência para dar sentido aos dados, 

conseguir compreendê-los bem como possuir a aptidão para discernir quais são pertinentes ou 

não à pesquisa em questão. Os pesquisadores das ciências sociais têm empregado esse recurso 

para incrementar o conhecimento científico das sociedades.  

A metodologia adotada neste estudo alicerçou-se predominantemente na pesquisa 

qualitativa – apesar de se terem utilizado também esforços de cunho quantitativo como 

complementares na tentativa de proporcionar uma leitura e interpretação singulares em todas 

as fases.  

Utilizou-se a técnica de pesquisa de análise documental a partir das matérias 

jornalísticas publicadas. Optou-se por adotar uma mostra probabilística que foi 

antecipadamente escolhida segundo as conveniências bem como os interesses da presente 

pesquisa.  

Assim sendo, pelas razões anteriormente apresentadas, pretende-se aplicar como 

abordagem para o presente trabalho a pesquisa qualitativa, por esta possuir características que 

podem possibilitar um melhor resultado a ser obtido. Seguem algumas dessas características: 

enfoque indutivo com valoração das percepções do pesquisador; aprofundamento do conteúdo 

a ser investigado; costuma ser direcionada ao longo do seu desenvolvimento219; tem caráter 

descritivo, seu foco de interesse é extenso; não se pauta em etapas rígidas, mas sim na 

reconstrução simultânea das percepções do pesquisador;  entre outras. 

No que concerne ao tipo de pesquisa, é identificado por haver um mix de pesquisa 

descritiva e exploratória, já que haverá a familiarização e em certa medida a descrição das 

características do fenômeno; será observada, registrada e analisada a frequência do fenômeno, 

                                                             
219 Diferente da pesquisa quantitativa, que costuma se enveredar com determinado rigor em diretrizes 
previamente formadas e estabelecidas, calcadas em hipóteses devidamente sinalizadas. 
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sua natureza, bem como suas características; haverá a descrição do evento a ser investigado, 

entre outros. 

Quanto aos meios, haverá o emprego da pesquisa bibliográfica e documental. Quanto 

às fontes de dados, serão pautadas fundamentalmente nas secundárias, por serem calcadas em 

jornais. A técnica de coleta de dados utilizada foi basicamente por meio da observação do 

material a ser pesquisado.  

No que se refere às etapas que serão procedidas nesta pesquisa, já foram anteriormente 

discriminadas, mas resumidamente consistem na fundamentação teórica focada em Laurence 

Bardin; na definição da amostra; na construção dos instrumentos de coleta de dados; no 

levantamento de dados e na tabulação, análise e explanação dos resultados obtidos. 

 

4.2. Análise dos Jornais220 

 

Uma vez esclarecida a metodologia, neste subtópico estaremos propriamente 

realizando a análise do material, no entanto, algumas informações prévias se fazem 

necessárias. Pretende-se destacar como a mídia impressa, mais especificamente os jornais “O 

Estado de S.Paulo” (OESP) e a “Folha de S.Paulo”, trataram e cobriram o PNDH-3, e 

investigar como ambos os jornais perceberam e identificaram o referido Programa. 

O período em que se pretende analisar essa cobertura será a partir da divulgação do 

Programa pelo então ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Paulo de Tarso 

Vannuchi, até três meses depois de sua divulgação, especificamente do período de 21 de 

dezembro de 2009 a 21 de março de 2010. 

Em um primeiro momento, pensou-se em utilizar em ambos os jornais as seguintes 

palavras-chave como mecanismo de busca: 1) Programa Nacional de Direitos Humanos,  

2) PNDH-3 e 3) Vannuchi. No entanto, dessas três possibilidades, foi necessário descartar a 

primeira221. 

                                                             
220 Similar pesquisa foi realizada por Vandson João Meneses Lima, na monografia “Programa Nacional de 
Direitos Humanos – PNDH-2 e PNDH-3 – quando a notícia se torna pauta eleitoral”, apresentada como  
pré-requisito à obtenção do grau de bacharel em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. Nesse trabalho, o pesquisador optou por abarcar a cobertura do PNDH-3, que no 
caso específico incluiu também o jornal O Globo em dois distintos subtópicos. Num primeiro momento, optou 
por analisar todas as reportagens dos três jornais do dia 22/12/2009 a 07/01/2010, tendo sido o novo visual de 
Dilma Rousseff, bem como a Comissão da Verdade, os únicos pontos sinalizados por Vandson que foram 
tratados pela imprensa. O segundo momento por ele mencionado foi a partir de 08 a 17/01/2010. A  
palavra-chave fundamental da pesquisa foi “PNDH-3. .  
221 Não foi possível a inclusão da expressão de busca “Programa Nacional de Direitos Humanos” em ambos os 
jornais. No jornal “Folha de S.Paulo”, acessamos tanto a edição digital 
(http://edicaodigital.folha.com.br/home.aspx) como também o acervo digital (http://acervo.folha.com.br/), mas 
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Para a realização do recorte do material, faz-se necessária a leitura dele bem como a 

demarcação dos "núcleos de sentido", ou seja, das unidades de significação. Essas unidades 

também podem ser denominadas “unidades de registro”, que nada mais são do que um 

segmento de conteúdo a ser considerado como unidade de base, visando à categorização e à 

contagem frequencial. 

Será considerada a totalidade dos textos nas matérias pesquisadas no período acima 

discriminado, percorrendo pela classificação e quantificação, segundo a frequência de 

presença ou ausência das unidades de sentido e de significação constitutivas da mensagem.  

No caso da presente análise temática, o tema é a unidade de significação que se liberta 

em um primeiro momento do texto analisado. Utilizar o recurso de uma análise temática 

consiste em desvendar os temas que correspondem às unidades de registro nesse tipo de 

técnica de análise; trata-se de uma regra para o recorte.  

Na etapa do recorte dos conteúdos, foram realizados quatro cruzamentos, 

especificadamente: a) com a palavra-chave “PNDH” no jornal “Folha de S.Paulo”; b) com a 

palavra-chave “Vannuchi” no mesmo jornal; c) com a primeira palavra-chave no jornal “O 

Estado de S.Paulo”; e d) com a segunda palavra-chave no mesmo jornal. 

Na sequência, efetuou-se a contagem das unidades de significação, de acordo com as 

regras estabelecidas pelo codificador que passará a classificá-las e a agregá-las em categorias. 

Para facilitar a visualização in loco das matérias identificadas, foi empregada a cor amarelo 

neon em todas as incidências de ambos os jornais da palavra-chave “PNDH”, e a cor verde 

neon em todas as incidências da palavra-chave “Vannuchi”222.  

A seguir, serão discriminadas as várias classificações que foram categorizadas. A 

primeira diz respeito à quantidade total das palavras-chave encontradas nos dois jornais. A 

segunda especifica a quantidade das palavras-chave “PNDH-3” que foi encontrada tanto no 
                                                                                                                                                                                              
ambas as tentativas foram frustradas. Na edição digital (com informações a partir de 1900), ao colocar a 
expressão de busca, apareceu uma quantidade em milhares com a qual não seria possível trabalhar. A título de 
informação, a média de sinalizações diárias da referida expressão foi de 190 ocorrências, no entanto, mesmo 
assim, quando se tentou investigar cada uma individualmente, pôde-se perceber a dificuldade no contato com o 
material, pois apesar de o jornal ter no acervo digital (desde 1921) o recurso de pesquisas avançadas do emprego 
da frase exata, quando se tentou utilizar esse recurso, especificando o período a ser pesquisado, o acervo digital 
do jornal “Folha de S.Paulo” sinalizou que não foi encontrado nenhum termo de busca. A mesma situação 
ocorreu com o jornal “O Estado de S.Paulo”, porém, ainda foi identificada limitação maior. Primeiramente, 
tentou-se acessar a edição digital (http://digital.estadao.com.br/home.asp, com informações dos últimos 5 anos) e 
igualmente apareceram milhares de ocorrências, no entanto, com as palavras individualizadas e não a exata 
expressão. Depois, também acessamos o acervo digital do jornal (http://acervo.estadao.com.br/, desde 1875) e 
nele sequer há algum mecanismo de busca mais refinado – como há no jornal “Folha de S.Paulo”. O máximo que 
existe é um espaço para inserir a palavra/expressão de busca e uma data específica a ser pesquisada, mas o 
resultado foi igual – trouxe a pesquisa individualizada e não da expressão exata. Foi realizado um print screen de 
ambas as situações como registro do ocorrido, que consta nos Anexos. 
222 É possível de serem mais bem identificados e observados nos Anexos ambos os blocos das matérias 
encontradas na íntegra dos dois jornais. 
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jornal “Folha de S.Paulo” como também no “Estado de S.Paulo”. A terceira categoria 

pretende indicar a quantidade de matérias em que ambas as palavras-chave aparecem juntas e 

individualmente.  

A quarta pretende conhecer a evolução mensal da ocorrência de ambas as  

palavras-chave nos respectivos jornais. A quinta categoria visa identificar a evolução diária da 

ocorrência de ambas as palavras-chave. A sexta, mostrar a incidência das palavras-chave nos 

cadernos de ambos os jornais. A sétima especificará em quais partes do Primeiro Caderno 

ambas as palavras-chave são identificadas.  

A oitava categoria visa identificar em qual temática principal cada uma das  

palavras-chave aparece nas reportagens. A nona pretende identificar os quadrantes em que 

ambas as palavras-chave foram encontradas. A décima terá o objetivo de identificar a 

modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens contendo as palavras-chave 

em ambos os jornais.  

E, por fim, a última, décima primeira, pretende proporcionar um detalhamento da 

modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens contendo as palavras-chave 

em ambos os jornais. 

 

Tabela 6 – Quantidade total das palavras-chave por jornal 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH 28% 39 43% 121 

Vannuchi 72% 100 57% 158 

Total 100% 139 100% 279 

Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 1 – Quantidade das palavras-chave em ambos os jornais simultaneamente  

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

Gráfico 2 – Quantidade das palavras-chave por jornal 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 7 – Quantidade das palavras-chave por jornal que se referem especificamente ao 

PNDH-3 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH-3 33 111 

Fonte: autoria própria. 
 

 

 

Gráfico 3 – Quantidade das palavras-chave por jornal que se referem especificamente 

ao PNDH-3 

Fonte: autoria própria. 
 

Tabela 8 – Quantidade de matérias em que ambas as palavras-chave aparecem juntas e 

individualmente 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH 23% 16 34% 35 

Vannuchi 68% 47 51% 53 

Aparecem juntas 9% 6  15% 15 

Total 100% 69 100% 103 

Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 4 – Quantidade das palavras-chave em ambos os jornais simultaneamente que se 

referem especificamente ao PNDH-3 

Fonte: autoria própria 
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Gráfico 5 – Quantidade de matérias nas quais ambas as palavras-chave aparecem juntas 

e individualmente 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 9 – Evolução mensal da ocorrência de ambas as palavras-chave 

 

 Dez/2009 Jan/2010 Fev/2010 Mar/2010 

Folha de 

S.Paulo 

PNDH 

0 

Vannuchi 

16 

PNDH 

25 

Vannuchi 

62 

PNDH 

11 

Vannuchi 

10 

PNDH 

3         

Vannuchi 

12 

O Estado de 

S.Paulo 

 

5 

 

23 

 

89 

 

98 

 

14 

 

21 

 

13  

 

16 

Total 5 39 114 160 25 31 16 28 

Fonte: autoria própria 
 

 

 

 

Gráfico 6 – Evolução mensal da ocorrência de ambas as palavras-chave em ambos os 

jornais simultaneamente  

Fonte: autoria própria 
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Gráfico 7 – Evolução mensal da ocorrência de ambas as palavras-chave no jornal 

“Folha de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria 
 
 
 
 

 

Gráfico 8 – Evolução mensal da ocorrência de ambas as palavras-chave no jornal “O 
Estado de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 10 – Evolução diária da ocorrência de ambas as palavras-chave 

 

 “FOLHA DE S.PAULO” “O ESTADO DE S.PAULO” 
PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
 D

ez
em

br
o 

– 
20

09
 

21 - - - 1 
22 - - - 3 
23 - - - - 
24 - - - - 
25 - - - - 
26 - - - - 
27 - - - - 
28 - - - - 
29 - - - - 
30 - 3 2 14 
31 - 13 3 5 

Total  - 16 5 23 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ja
ne

ir
o 

– 
20

10
 

01 - 2 - - 
02 - 3 2 4 
03 - 6 - - 
04 - - - - 
05 - - - - 
06 - - - 2 
07 - - - 7 
08 - - - - 
09 - - - - 
10 - - 3 2 
11 3 10 - 8 
12 2 4 5 15 
13 10 6 1 7 
14 - 10 2 15 
15 1 6 8 1 
16 1 3 4 4 
17 - 1 16 13 
18 - - 9 3 
19 1 - 9 - 
20 - - 7 - 
21 - - 2 2 
22 - - 6 - 
23 1 - - - 
24 - - 3 - 
25 - - 2 1 
26 1 - - - 
27 - 2 3 3 
28 3 4 6 7 
29 1 2 1 - 
30 - 3 - - 
31 1 - - 4 

Total  25 62 89 98 

    
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
 

F
e

ve re
i 01 - - 2 - 

02 - - - - 



171 
 

03 - 2 - - 
04 - 1 - - 
05 1 - - 2 
06 - - - - 
07 - - - - 
08 - - 3 - 
09 - - - - 
10 3 1 - - 
11 1 1 2 2 
12 - - - 1 
13 - - - - 
14 - - 3 - 
15 - - - - 
16 - - - - 
17 5 1 - - 
18 - - - 1 
19 - - - - 
20 - - - - 
21 - - - - 
22 - - 2 - 
23 - 2 - - 
24 - - - 8 
25 - 1 1 3 
26 - 1 - 1 
27 - - 1 - 
28 1 - - 3 

Total  11 10 14 21 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  M

ar
ço

 –
 2

01
0 

01 - - - - 
02 - 4 - 2 
03 - - 3 3 
04 - - - - 
05 - - - - 
06 - - - 1 
07 - - - - 
08 - - - - 
09 - - - - 
10 - 1 - - 
11 - - - - 
12 - - - 1 
13 - 1 1 - 
14 - - - - 
15 - - 2 - 
16 - 2 - - 
17 - - 4 8 
18 - 3 - - 
19 - - 3 - 
20 - - - - 
21 3 1 - 1 

Total  3 12 13 16 
Total Geral  39 100 121 158 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 11 – Os cadernos nos quais ambas as palavras-chave aparecem nos dois jornais 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

A Aliás – A Semana Revista – 
J223 

- - 15 3 

Caderno 2224 - - - 2 

Cidades/Metrópole225 - - - 2 

Cotidiano – C226 - 2 - - 

Economia – B227 - - 6 - 

Primeiro Caderno – A228 39 98 100 151 

Total 39 100 121 158 
Fonte: autoria própria 
 
 
 
 

 

Gráfico 9 – A participação nos cadernos nos quais ambas as palavras-chave aparecem 

no jornal “Folha de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria 
 

                                                             
223 Idem. 
224 Ibidem. 
225 É um dos cadernos do “Estado de S.Paulo”. 
226 É um dos cadernos da “Folha de S.Paulo”. 
227 Ibidem. 
228 O Primeiro Caderno existe tanto no jornal “Folha de S.Paulo” como no “Estado de S.Paulo”. 
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Gráfico 10 – A participação nos cadernos nos quais ambas as palavras-chave aparecem 

no jornal “O Estado de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria 
 

 

 

Tabela 12 – Especificação do Primeiro Caderno em que ambas as palavras-chave 
aparecem nos dois jornais 

Primeiro 
Caderno A 

“Folha de S.Paulo” Primeiro 
Caderno 

“O Estado de S.Paulo” 

PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

Brasil 7 69 Nacional 23 126 

Capa  2 Capa  8 

Mundo - 3 Internacional  b- 3 

Opinião – A2 15 13 Espaço 
Aberto – A2 

34 7 

Painel do 
Leitor 

4 9 Fórum dos 
Leitores 

46 11 

Tendências e 
Debates 

13 4 Notas & 
Informações 

18 3 

Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 11 – Especificação do Primeiro Caderno em que ambas as palavras-chave 

aparecem no jornal “Folha de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 12 – Especificação do Primeiro Caderno em que ambas as palavras-chave 

aparecem no jornal “O Estado de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 13 – A temática principal sob a qual cada uma das palavras-chave aparece nos 
respectivos jornais 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

 PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

Aborto 1 8 2 - 

Agronegócio 6 - 12 - 

Comentários gerais229 11 7 19 35 

Comissão da Verdade 7 40 11 37 

“Controle da imprensa” 2 - 10 2 

Críticas generalizadas 3 6 42 49 

DOI-CODI 3 5 - 2 

Forças Armadas230 1 15 6 14 

Lei de Anistia 1 6 6 9 

Liberdade religiosa/laicidade 1 3 4 - 

Outros231 - 10 - 9 

Reforma Agrária 3 - 2 1 

Transgênicos - - 5 - 

União homoafetiva - - 2 - 
Fonte: autoria própria. 

 

 

                                                             
229 São reportagens em que há menção das palavras-chave relacionadas ao Programa, mas de forma generalizada, 
seja a respeito dos pontos polêmicos, seja de outras questões que envolveram a referida temática. 
230 “Crise militar”. 
231 São reportagens em que há a menção das palavras-chave, no entanto, estão descontextualizadas em relação ao 
Programa Nacional de Direitos Humanos. 
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Gráfico 13 – A temática principal sob a qual cada uma das palavras-chave aparece no 

jornal “Folha de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria 
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Gráfico 14 – A temática principal sob a qual cada uma das palavras-chave aparece no 

jornal “O Estado de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 14 – Os quadrantes nos quais as palavras-chave estão localizadas em cada um 

dos dois jornais  
 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

1º Quadrante superior 
esquerdo 

15 33 25 43 

1º Quadrante superior direito 7 15 33 38232 

2º Quadrante inferior 
esquerdo 

13 27 36 33 

2º Quadrante inferior direito 4 25233 27 44 
Fonte: autoria própria. 

 

                                                             
232 Três estão nas capas. 
233 Uma capa. 
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Gráfico 15 – Os quadrantes nos quais as palavras-chave estão localizadas no jornal 

“Folha de S.Paulo” 

 Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 16 – Os quadrantes nos quais as palavras-chave estão localizadas no jornal “O 

Estado de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 15 – Modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens contendo as 

palavras-chave em ambos os jornais234 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 

PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

Charge  17 11 36 5 

Fotografias diversas - 34 20 110 

Infográficos - - 2 9 

Notas informativas 
variadas235 

- 2 - - 

Propagandas diversas 7 30 6 20 
Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 17 – Modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens contendo 

as palavras-chave no jornal “Folha de S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 

                                                             
234 Houve uma quantidade expressiva de palavras-chave que não estavam localizadas próximas de charges, 
infográficos, fotografias e propagandas; isso ocorreu de forma mais notória, sobretudo, com a palavra-chave 
“PNDH” no jornal “O Estado de S.Paulo”. 
235 Da VIVO, do Governo do Estado do Ceará, do Banco Pine, da ANEEL e da SABESP. 
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Gráfico 18 – Modalidade de informações publicadas ao lado das reportagens contendo 

as palavras-chave no jornal “O Estado S.Paulo” 

Fonte: autoria própria. 
 
 

Tabela 16 – Detalhamento da modalidade de informações publicadas ao lado das 

reportagens contendo as palavras-chave em ambos os jornais 

 

 “Folha de S.Paulo” “O Estado de S.Paulo” 
PNDH Vannuchi PNDH Vannuchi 

Charge  17 11 36 5 

Fotografia de ônibus queimados  1   

Fotografia violenta    2 

Fotografia de funcionária assistindo ao 
filme no cinema 

 3   

Fotografia comemorativa  5   

Fotografia de Lula e/ou Dilma / 
ministro/políticos 

 8  
2 

 
14 

Fotografia de um desabrigado  6   

Fotografia de filhos de políticos exilados  1   

Fotografia de vítimas do ataque em Albina  2   
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Fotografia de Paulo Vannuchi e/ou 
políticos 

 3 2 36 

Fotografia de políticos  4 4 46 

Fotografia de amenidades    2 

Fotografia de proprietária lesada pelo 
Bancoop 

 1   

Fotografia de desmoronamento    2236 

Fotografia de paisagem urbana    1 

Fotografia da Copa Africana    1 

Fotografias das vítimas da ditadura   10 2 

Fotografia de representantes da umbanda e 
do candomblé 

  2  

Fotografia do Fórum Social    1 

Fotografia de vacas cow parede    1 

Fotografia de investigação    2 

Infográficos   2 9 

Notas informativas variadas237  2   

Propaganda de viagem/turismo 5 5   

Propaganda de banco  1 1 7 

Propaganda de Novela   3   

Propaganda de carro 2 9 1 2 

Propaganda de diária de hotel  1   

Propaganda de Faculdade  2   

Propaganda de operadora de 
celular/telefone 

 3   

Propaganda da TV por assinatura  1   

Propaganda de grandes lojas varejistas  2 1 3 

Propaganda de cursos preparatórios para 
concurso público 

 3   

Propaganda federal238      

Propaganda de restaurante    2 

Propaganda de empreendimento 
imobiliário 

  1 1 

Propaganda de motocicleta e encomendas 
expressas 

   1 

Propaganda aérea   2  

Propaganda de uma grande mineradora    4 
Fonte: autoria própria. 

                                                             
236  Duas capas. 
237 Da VIVO, do Governo do Estado do Ceará, do Banco Pine, da ANEEL e da SABESP. 
238 “Quando for dirigir, não beba. Quando beber, não dirija”. 
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4.3 Interpretações de Dados 
 

 

Uma vez tendo realizado a análise segundo as palavras-chave discriminadas de ambos 

os jornais diante da temática objeto do presente trabalho, passamos para a terceira e última 

fase orientada por Bardin (1994), que se refere à interpretação dos dados. Pretende-se nesta 

última etapa atingir um significado profundo do conteúdo ou, ao menos, das ideias mais 

relevantes.  

Os elementos que foram recortados e fragmentados constituirão nesta etapa as 

unidades de análise, melhor dizendo, as unidades de registro ou classificação. As unidades são 

embasadas nas frações do discurso que foi manifestado nas incidências das palavras-chave 

(localizações nos cadernos, nas matérias e nos quadrantes posicionados do jornal) em que elas 

estão inseridas juntamente a expressões, palavras e ideias relacionadas aos temas recortados, 

frases, entre outros. 

Na presente análise empírica do conteúdo, por meio da relevância quantitativa239 e 

qualitativa dos dados colhidos, uma vez já tendo sido realizado o devido levantamento dos 

dados, a tabulação, resta efetivar as devidas interpretações. 

Neste subtópico, pretende-se identificar, por meio dos dados coletados, quais foram as 

sinalizações, bem como os argumentos, que ambos os jornais – que são bastante 

representativos – utilizaram, e confrontar a maneira como eles se referenciaram a respeito do 

PNDH-3, bem como apresentaram os seus aspectos controversos. Buscou-se abranger toda a 

cobertura de ambos os jornais (“Folha de S.Paulo” e “O Estado de S.Paulo”) no período de 

21/12/2009 a 21/03/2010 com base nas palavras-chave “PNDH” e “Vannuchi”, com 

predominância das matérias informativas, reportagens e cartas dos eleitores, em razão da 

riqueza de detalhes. 

Ao observar o resultado indicado na tabela 6, é notório identificar que o jornal “O 

Estado de S.Paulo” cobriu 49,8% a mais em relação à “Folha de S.Paulo” acerca do PNDH-3, 

no entanto, em um olhar mais individualizado, enquanto o “Estado de S.Paulo” apresentou 

uma incidência praticamente equiparada em ambos os termos de busca240, a “Folha de 

S.Paulo”241 apresentou o tema (PNDH-3) mais por meio do então ministro Paulo Vannuchi. 

                                                             
239 Refere-se à quantidade total das unidades que foram registradas e distribuídas no conjunto da análise. 
240 De 21/12/2009 a 31/03/2010 houve 121 incidências da palavra “PNDH” e 158 incidências da palavra 
“Vannuchi”. 
241 Houve 39 incidências da palavra “PNDH” e 100 incidências da palavra “Vannuchi”. 
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Nessa primeira observação já é possível afirmar que ambos os jornais mostraram o Programa 

mais por meio do então ministro do que propriamente pela palavra “PNDH-3”. 

Da quantidade total de vezes que a palavra “PNDH” apareceu no jornal “Folha de 

S.Paulo” (39), a tabela 7 mostra que 84,61% se referiram especificamente à expressão 

“PNDH-3”. Quanto ao “Estado de S.Paulo”, das vezes que apareceu (121), 91,73% estavam 

especificamente relacionadas com o “PNDH-3”. 

Na identificação da quantidade de matérias em que ambas as palavras-chave 

apareceram juntas e isoladamente (tabela 8), no jornal “Folha de S.Paulo” 9% (6) estiveram 

juntas, 68% (47) das vezes foi identificada a palavra “Vannuchi” e 23% (16) a palavra 

“PNDH”. 

 Quanto ao “Estado de S.Paulo”, 15% (15) estiveram juntas, em 51% (53) das 

incidências pode ser identificada a palavra-chave “Vannuchi” e em 34% (35) a palavra-chave 

“PNDH”. Essa informação mostra que o PNDH-3 foi contemplado em ambos os jornais mais 

na pessoa do então ministro do que propriamente no emprego da palavra-chave “PNDH-3”. 

A tabela 9 tentou retratar como se apresentou a evolução mensal de ambas as  

palavras-chave nos jornais analisados. A participação que o assunto em questão apresentou no 

mês de dezembro em relação aos três meses subsequentes foi da ordem de 10,73%, percentual 

este compreensível, considerando-se que a divulgação do Programa iniciou-se propriamente a 

partir do dia 21 e ainda não tinham sido levantados todos os pontos polêmicos.  

Mesmo com esse início modesto, nos 11 dias que finalizaram dezembro, a única 

cobertura que o jornal “Folha de S.Paulo” fez foi com a incidência da palavra “Vannuchi” 

(16), mas nenhuma do “PNDH” (0). Apesar de pouco mais expressiva, o “Estado de S.Paulo” 

teve uma participação em dezembro de 2009 totalizando 28 incidências242, 57,10% a mais em 

relação à “Folha de S.Paulo”.  

O mês de janeiro de 2010 foi o período em que o assunto ganhou um destaque e 

repercussão muito maiores, fato este que é expressado pela maior representatividade de 

ocorrências de ambas as palavras de busca. O primeiro mês de 2010 teve a participação dos 

dois jornais na ordem de 65,39% se comparado com dezembro de 2009, fevereiro e março  

de 2010.  

A cobertura da “Folha de S.Paulo” ficou em 46,52% (87) se comparada com a do “O 

Estado de S.Paulo” (187) nesse período, quase a metade. A “Folha de S.Paulo” também 

apresentou uma cobertura pouco expressiva – se comparada com “O Estado de S.Paulo” na 

                                                             
242 Cinco da palavra “PNDH” e vinte e três da palavra “Vannuchi”. 
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participação individualizada, já que 40,32% (25) foram destinados ao termo “PNDH” e 

59,68% (62) a “Vannuchi”. Já no “Estado de S.Paulo”, foram identificados 89 registros do 

termo “PNDH” e 98 de “Vannuchi”. A cobertura das duas palavras-chave em janeiro de 2010 

no “Estado de S.Paulo” praticamente se equiparou, no entanto, “O Estado de S.Paulo” 

apresentou uma expressiva participação, quase quatro vezes a mais, da incidência da palavra 

“PNDH” do que a “Folha de S.Paulo”. A participação do termo “Vannuchi” foi maior na 

ordem de 57% em relação à “Folha de S.Paulo”. 

O mês seguinte (fevereiro de 2010) já dá significativos indícios da queda da curva, 

tendo havido uma participação de ambos os jornais em relação aos outros meses de 13,36%. 

A participação da “Folha de S.Paulo” (21) nesse mês, em relação ao “Estado de S.Paulo” (35), 

foi de 60% a menos.  

Especificamente nesse mês houve uma equiparação da incidência da palavra “PNDH” 

em ambos os jornais; na “Folha de S.Paulo” houve 11 ocorrências, enquanto no “O Estado de 

S.Paulo” houve 14. Quanto ao termo “Vannuchi”, a diferença manteve-se similar aos meses 

anteriores, em quase 50%, já que houve a incidência de 10 no jornal “Folha de S.Paulo” e 21 

no “Estado de S.Paulo”. 

Por fim, no quarto e último mês (março de 2010), a redução da cobertura também foi 

perceptível. Se comparado com os meses anteriores, o mês de fevereiro teve uma participação 

em ambos os jornais de 10,50%. Se comparada a incidência da palavra “PNDH” entre ambos 

os jornais, a “Folha de S.Paulo” apresentou uma participação de 23% (3) em relação ao “O 

Estado de S.Paulo” (13), e praticamente o mesmo percentual caso fosse comparada com a 

palavra-chave “Vannuchi” na própria “Folha de S.Paulo”. No entanto, esse foi o único mês 

em que houve uma equiparação na incidência da palavra “Vannuchi” em ambos os jornais, já 

que na “Folha de S.Paulo” houve uma participação de 12 vezes e, no “O Estado de S.Paulo”,  

de 16. 

Na tabela 10 há uma apuração igual à anterior só que de forma diária, sinalizando um 

retrato mais pontual e com maiores detalhes. É notório observar que, apesar de o Programa ter 

sido lançado no dia 21 de dezembro de 2009, houve uma única cobertura no próprio dia 21 

realizada pelo jornal “O Estado de S.Paulo” com a denominação “Vannuchi” e no, dia 

seguinte, com três incidências do mesmo termo de busca. Depois, ele só volta a cobrir acerca 

do PNDH-3 a partir do dia 30 de dezembro, em que há 14 incidências do termo e 2 da palavra 

“PNDH”. A cobertura pelo jornal “Folha de S.Paulo” somente ocorre a partir do dia 30 de 

dezembro de 2009 e, mesmo assim, de forma um tanto quanto modesta: houve 3 incidências 

da palavra-chave “Vannuchi” e nenhuma da expressão de busca “PNDH”. 
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Em janeiro de 2010, por se tratar do pico da divulgação de ambos os jornais, a 

“fotografia” é outra. Mesmo assim, é possível identificar com mais precisão que a incidência 

da palavra-chave “Vannuchi” para designar o PNDH-3 é uma recorrente se comparada ao 

próprio termo de busca “PNDH”. Também é notório haver nos dois jornais alguns dias 

sequenciais de cobertura, depois outros sem cobertura alguma e uma nova retomada do tema, 

como se fossem movimentos ondulares. Não há uma cobertura constante, diária, sequencial, 

mas sim volátil e instável; porém, pode-se averiguar que, em ambos os jornais, há uma 

constância maior a partir do dia 11, revelando que há uma maior e melhor cobertura a partir 

dessa data.  

Em fevereiro de 2010, como foi anteriormente discriminado, começou a declinar 

significativamente a cobertura de ambos os jornais, inclusive, a “fotografia” das frequências, 

que havia ocorrido no mês anterior, não permaneceu neste. A divulgação continuou em uma 

frequência ondular, com dias presentes e outros não, inclusive quando houve as ocorrências as 

incidências mostraram-se um tanto quanto modestas. Em todo o mês, a cobertura maior foi 

realizada no dia 25/02 pelo jornal “O Estado de S.Paulo”, com 8 incidências da palavra 

“Vannuchi”. A grande maior parte dos dias em que foi coberto, ambos os jornais fizeram 

entre 1 a 3 incidências243 para se referir ao PNDH-3. 

E, por fim, no último mês244 permaneceu a inclinação da cobertura decrescente em 

ambos os jornais. É possível notar que, a partir do dia 6 de março, quando há menção acerca 

do Programa eventualmente e de forma alternada245, pode-se notar uma única incidência mas 

de forma um tanto quanto rarefeita. 

Na tabela 11 é possível de se observarem os cadernos de cada um dos dois jornais que 

em alguma medida cobriram acerca do PNDH-3 no período pesquisado. O jornal “Folha de 

S.Paulo” possui respectivamente 26 cadernos246. Desses, dois abarcaram a cobertura: 

Cotidiano – C e Primeiro Caderno – A; no entanto, praticamente a totalidade ficou 

concentrada neste último, já que houve somente 2 incidências da palavra-chave “Vannuchi” 

no caderno Cotidiano – C se comparado com as 98 incidências da mesma palavra para o 

Primeiro Caderno – A e 39 incidências da palavra “PNDH”.  

                                                             
243 De ambas as palavras-chave. 
244 E o período da análise foi até o dia 21. 
245 Seja com relação aos dois jornais e com ambas as palavras-chave. 
246 Que correspondem a: Primeiro Caderno – A; Mercado – B; Cotidiano – C; Esporte – D; Ilustrada – E; 
Ilustríssima; Revista São Paulo; Classificados – Negócios; Empregos e Carreiras; Mercado 2; Cotidiano 2; 
Folhinha – F; Classificados – Imóveis; Classificados – Veículos; Folhainvest – B; Tec – F; New York Times; 
Equilíbrio; Especial; Comida; Gazeta Russa; Guia da Folha; Especial – Balanço SP; Turismo; Guia da Folha, e 
Folha Ribeirão – C. 
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Quanto ao jornal “O Estado de S.Paulo”, possui 23 cadernos247. Desses, 5 fizeram a 

cobertura: Aliás – A Semana Revista – J; Caderno 2; Cidades/Metrópole; Economia – B e 

Primeiro Caderno. Apesar de nos quatro primeiros cadernos ter havido cobertura, assim como 

ocorreu com o jornal “Folha de S.Paulo” a concentração foi predominantemente no Primeiro 

Caderno. Dos quatro primeiros cadernos mencionados, com exceção feita ao Primeiro 

Caderno, os únicos que se referenciaram ao Programa pela palavra “PNDH” foram os 

cadernos Aliás – A Semana Revista – J, que teve 15 incidências da palavra-chave “PNDH” 

contra 3 de “Vannuchi”, e o caderno Economia – B, que apresentou 6 incidências da palavra 

“PNDH”.  

Em compensação, os outros dois cadernos – Cidades/Metrópole e Caderno 2 – tiveram 

em cada um duas únicas incidências da palavra “Vannuchi” para mencionarem acerca do 

Programa. Conforme aludido, a concentração majoritária esteve no Primeiro Caderno, que 

concentrou 100 incidências da palavra-chave “PNDH” e 151 incidências da palavra-chave 

“Vannuchi”. 

Uma vez tendo sido possível averiguar que o caderno que concentrou 

preponderantemente a cobertura em ambos os jornais correspondeu ao Primeiro Caderno, por 

meio da tabela 12 foi possível adentrarmos em quais temas desse caderno foi mais 

condensada a cobertura acerca do PNDH-3.  

Antes mesmo de nos adentrarmos nessa especificidade, pôde-se perceber também que 

há bastante similaridade entre as denominações fornecidas aos cadernos que abarcaram a 

cobertura do PNDH-3 em ambos os jornais. O único caderno que possui a mesma 

nomenclatura é o Primeiro Caderno. No jornal “Folha de S.Paulo”, a temática “Brasil” 

equivale no jornal “O Estado de S.Paulo” à temática “Nacional”, enquanto no primeiro jornal 

há a temática “Mundo”, no segundo há a temática “Internacional”.  

Na “Folha de S.Paulo”, há “Opinião”, e no “O Estado de S.Paulo”, o “Espaço Aberto”. 

Na “Folha de S.Paulo”, há o “Painel do Leitor”, e no “O Estado de S.Paulo”, o “Fórum dos 

Leitores” e, como última temática que abarcou o PNDH-3, enquanto no primeiro jornal há 

“Tendências e Debates”, no segundo há “Notas & Informações”. 

Salientando especificamente concentração que houve em ambos os “Primeiros 

Cadernos”, podemos notar o seguinte: a quantidade de vezes que apareceu a palavra-chave 

“PNDH” no jornal “Folha de S.Paulo” (39), se comparada à do jornal “O Estado de São 

                                                             
247 Que correspondem a: Primeiro Caderno; Economia & Negócios; Metrópole; Caderno 2; Esportes; Divirta-se e 
Oscar; Salas e Cinemas; Viagem; C2 Domingo; Aliás; Casa; Jornal do Carro/Classificados; Empregos; Link; 
Negócios; Jornal do Carro; Paladar; Imóveis; Oportunidades; Especial; C2 Música; Esportes; Estadinho e 
Sabático. 
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Paulo” (121), correspondeu a 32,23%. A diferença da palavra “Vannuchi” foi um pouco 

menor, correspondeu 58% a menos no jornal “Folha de S.Paulo” (100) em relação ao jornal 

“O Estado de S.Paulo” (158). 

O tema que mais concentrou a cobertura do PNDH-3 foi o “Brasil/Nacional”, se forem 

somadas ambas as palavras-chave. No jornal “Folha de S.Paulo”, houve uma participação de 

54,67% diante das demais temáticas. No entanto, se formos ter um olhar singular para cada 

uma das palavras-chave, podemos identificar que a palavra “PNDH” foi a mais referida para 

cobrir acerca do PNDH-3 nas seções “Opinião” e “Tendências e Debates”.  

Naquela primeira, teve uma participação de 38,46% (15) e, na segunda seção, de 

33,33%; a terceira seção mais representativa foi “Brasil”, que teve uma participação de 

17,94%, e a quarta e última seção foi o “Painel do Leitor”, com 10,25% (4). Com relação à 

palavra-chave “Vannuchi”, ela obteve uma concentração bastante expressiva da ordem de 

69% na seção “Brasil”. O segundo lugar coube à seção “Opinião”, que teve 13% (13), e o 

terceiro à seção “Painel do Leitor”, com 9% (9). No entanto, houve algumas incidências na 

seção “Mundo” (3) e duas na “Capa”, averiguação esta que não se constatou com a outra 

palavra-chave. 

Já no jornal “O Estado de S.Paulo”, a palavra-chave “PNDH” teve uma maior 

cobertura na seção “Fórum dos Leitores”, com 38% (46) em relação às demais. Em segundo 

lugar, a seção “Espaço Aberto” teve uma participação de 28,09% (34); em terceiro lugar, a 

seção “Nacional”, com 19% (23), e o quarto e último lugar coube à seção “Notas & 

Informações”, com 14,87% (18).  

Quanto à palavra-chave “Vannuchi”, pôde-se constatar que foi 79,74% referenciada na 

seção “Nacional” em relação às demais. O segundo lugar coube à seção “Fórum dos 

Leitores”, com uma participação de 6,96% (11), e o terceiro lugar à “Capa”, em que houve 

uma incidência de 5,06% (8); em quarto lugar, está a seção “Espaço Aberto”, com uma 

incidência de 4,43% (7), e tanto a seção “Internacional” como a seção “Notas & Informações” 

tiveram uma participação de 1,89% (3). 

Dessas averiguações, é possível afirmar que, enquanto no jornal “Folha de S.Paulo” há 

uma menor concentração, seja da incidência de ambas as palavras-chave nas seis seções do 

“Primeiro Caderno”, seja da própria participação individual de cada uma das duas  

palavras-chave nas seis seções, já no jornal “O Estado de S.Paulo” é perceptível haver uma 

concentração maior, sobretudo da incidência da palavra-chave “Vannuchi” na seção 

“Nacional”.  
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No entanto, diferentemente do jornal “Folha de S.Paulo”, a seção “Fórum dos 

Leitores” contou com uma incidência da palavra “PNDH” bastante significativa (46), 

inclusive com participação expressiva dentro do próprio jornal “O Estado de S.Paulo”, já que 

correspondeu à seção que mais cobriu o tema PNDH-3 por meio da palavra-chave “PNDH”; 

já a seção “Nacional” foi a que mais cobriu o tema PNDH-3 por meio da palavra-chave 

“Vannuchi”. 

Uma vez tendo sido possível realizar a análise da tabela acima referida, neste 

momento faremos uma comparação textual de como o assunto (PNDH-3) foi coberto, 

utilizando, para esse intento, alguns fragmentos das matérias na ocasião publicadas. O critério 

que se pretende adotar será com base no percentual identificado na cobertura dos dois jornais 

com ambas as palavras-chave para as respectivas seis seções discriminadas. 

Iniciando pelo jornal “Folha de S.Paulo”, averiguaremos a equivalência percentual da 

cobertura que houve nas seções do “Primeiro Caderno”, isso significa dizer que serão 

analisadas quatro incidências da palavra-chave “PNDH” na seção “Opinião”248, três na seção 

“Tendências e Debates”249, duas no “Brasil”250, e 1 na seção “Painel do Leitor”251. 

Na primeira reportagem, que foi averiguada na seção “Opinião”, o PNDH-3 é visto 

como um programa excêntrico, megalomaníaco, com muitas ideias estapafúrdias, assim como 

o Programa anterior (RODRIGUES, 2010-a, p. A2).  

De forma mais pontual, a reportagem critica especificamente três proposições que, na 

compreensão do jornalista, tendem a certo controle da mídia e a uma certa brandura com 

determinados movimentos sociais; mas ela faz referência ao fato de que esses aspectos já 

estavam presentes desde o PNDH-2, quando coloca ipsis litteris a proposta de ação 

governamental de nº 101, tópico “Garantia do Direito à Liberdade – Opinião e Expressão”, e 

também as propostas de ação governamental de nºs 413 e 414, tópico “Acesso à Terra”, 

enfatizando neste último a importância da função social da propriedade. Faz também uma 

crítica reflexiva que “(...) para o bem e para o mal, a tradição no Brasil é mais retórica do que 

prática” (RODRIGUES, 2010-a, p. A2). 

                                                             
248 Seção esta em que houve uma cobertura de 38,46% e, pela representatividade, serão avaliadas 4 incidências 
com a palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
249 Nesta seção houve uma cobertura de 33,33%, tendo assim arredondado para três incidências que serão 
analisadas com a palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
250 Já nesta seção, foi identificada uma cobertura de 17,94%, tendo assim arredondado para duas incidências que 
serão analisadas com a palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
251 E, na última seção, foi constatada uma cobertura de 10,25%, tendo arredondado para uma incidência a ser 
analisada com a palavra-chave “PNDH”. 
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Por outro lado, o PNDH-3 é visto como positivo basicamente quando se refere à 

abertura dos arquivos para que se possa aclarar no presente o recente período ditatorial 

brasileiro. Como colocou-se abaixo: 

 
Como ensinou ontem Carlos Heitor Cony sobre a obscura ditadura militar (1964-
1985), “todos temos o direito de saber como as coisas se passaram, quem fez isso e 
aquilo, quais as estruturas contaminadas pelo crime, como foi possível tanta e 
tamanha degradação” (RODRIGUES, 2010-a, p. A 2). 

 

A segunda matéria – de cunho editorial – começa tratando que pouco importa se Lula 

realmente leu ou não as 30.000 palavras contidas no Programa, uma vez que, para essa tarefa, 

existem ministros que podem fazer a análise, verificação e submissão ao próprio chefe de 

governo. Mas a ênfase maior está nas críticas, havendo as seguintes denominações para 

designar o Programa: vespeiro, mais polêmica versão, acúmulo de defeitos, descoordenações 

e emaranhado de farpas; e destaca que 

 
(...) um dos seus piores vícios é a marca característica do governante brasileiro, que 
o lulo-petismo cultiva com especial denodo: o mau costume de atravancar a já 
copiosa legislação nacional com dilemas inócuos, declarações de intenções talhadas 
para contemplar públicos específicos. Encarado desse ângulo, o PNDH-3 surge 
como compêndio das mesuras que o governo Lula se acha obrigado a fazer diante de 
movimentos sociais, grupos de pressão e organizações não-governamentais 
abrigados na máquina pública. De militantes de direitos humanos a invasores de 
terras e de feministas a representantes do movimento negro, todos ficaram suas 
bandeiras na Esplanada e no decreto (grifo meu) (Entrevero Palaciano, 2010,  
p. A2). 

  

“(...) Dilemas inócuos, declarações de intenções talhadas para contemplar públicos 

específicos”? Os dilemas – que são sobretudo oriundos de nosso país – não são “privilégios” 

deste ou dos dois programas anteriores, são históricos. Os Direitos Humanos não visam 

contemplar públicos específicos. Contemplam a todos especificamente.  

 Faz-se necessário observar também a denominação “invasores de terras” àquela 

minoria que pretende dar uma função social à propriedade; esse preceito já consta desde a 

nossa Constituição Federal de 1988, no Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, quando há a seguinte 

menção: “(...)XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”.  

Há também menção, no Capítulo I – Dos Princípios Gerais da Atividade 

Econômica do Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, ao seguinte: “Art. 170. A 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da 
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propriedade (...)” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

1988). Ainda nesse mesmo Capítulo I, há várias passagens com maiores detalhes a esse 

respeito: 

 
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: 
I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 
proprietário não possua outra; 
II – a propriedade produtiva. 
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará 
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 
I – aproveitamento racional e adequado; 
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; 
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 
 

Essa matéria ainda suscita a intencionalidade de ter colocado à deriva as Forças 

Armadas em razão da ausência da assinatura do ministro da Defesa, possivelmente por conta 

da Lei de Anistia. “É falta de bom senso cogitar uma Comissão da Verdade para apurar 

violações de Direitos Humanos na ditadura sem articulação prévia com a Defesa” (Entrevero 

Palaciano, 2010, 2). Ele finaliza a matéria expondo que 

 
Coordenar ministérios e zelar pela qualidade das normas é atribuição da Casa Civil. 
Lula apontou Dilma Rousseff como pré-candidata do PT e lhe interessa mantê-la 
longe da controvérsia. Se antes a ministra errou por omitir-se, e assim contribuiu 
para a confusão, agora é por necessidade que evita o assunto (Entrevero Palaciano, 
2010, p. A2). 
 

A terceira matéria faz algumas críticas diretas ao Programa, referindo-se a ele ter 

“muita coisa imprópria”, possível imagem de descoordenação e mau gerenciamento, voltando 

a fazer menção à questão do “controle da mídia”, quando comenta que: 

(...) o despautério de uma comissão ou organismo estatal para monitorar o conteúdo 
editorial da mídia, produzir um ranking e aplicar punições a empresas que não se 
enquadrem no modelo proposto pelo governo. O fato é que esse tipo de bobagem 
frequenta os PNDHs há anos e nunca havia chamado tanto a atenção como agora 
(RODRIGUES, 2010-b, p. A2). 

  

Apesar disso, critica que ainda estamos no processo de institucionalização da lei que 

classifica tortura como crime252, já que “(...) o país continua refém de vários hábitos e 

costumes incompatíveis com um regime democrático pleno.  

                                                             
252 Faz menção ao PNDH-1, pois quando foi formulada a primeira edição, o Brasil não tinha a lei que 
classificava tortura como crime. 
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Por essa razão, foi boa a crise sobre a política de Direitos Humanos provocada com a 

divulgação do documento contendo as propostas do governo Lula” (RODRIGUES, 2010-b,  

p. A2). Mas a ênfase se dá mais no próprio título, que se refere ao Programa como sendo 

“Uma boa crise”, já que coloca como vantagem a crise que se estabeleceu em razão de o 

assunto estar sendo debatido.  

Há tempos a mídia não veiculava tantas reportagens sobre temas como 
descriminalização do aborto, retirada de símbolos religiosos de prédios públicos ou 
o acesso à documentação ainda secreta da ditadura militar (1964-1985). (...) O saldo 
provável desse episódio não será uma política ideal de direitos humanos. (...) Mas o 
processo de melhorar as instituições – inescapavelmente lento – deu um passo à 
frente. Discutiu-se nos últimos dias como o país deve ser para aprimorar a 
democrática praticada (RODRIGUES, 2010-b, p. A2). 
  

A quarta matéria faz uma crítica ao PNDH-3 em que o jornalista já afirma que sequer 

leu o Programa – para depois tentar reduzir a nossa mestiçagem a uma única categoria: 

negros; e ainda finaliza, com certo tom irônico, “(...) Oba! Branco de araque, como todo 

brasileiro, devo ter litros de sangue negro nas veias. Donde, se essa medida pega, vou 

correndo alterar meus documentos e me candidatar aos benefícios” (CASTRO, 2010, p. A2).  

 
(...) A exemplo do presidente Lula, ainda não li o Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH-3), lançado pelo próprio presidente. Antes disso preciso terminar 
minhas coleções de Balzac e Dickens, obras que em volume e magnitude, competem 
com o dito programa e exigem uma vida para ser apreciadas. Mas amigos me 
alertam para um item do PNDH-3 (...) Pois parece que o PNDH-3 também pretende 
resumir a nossa mestiçagem, feita de mulatos, caboclos, cafuzos e outras misturas 
finas, a uma só categoria: negros. O pretexto é o de “ampliar os benefícios” 
estendidos a estes (CASTRO, 2010, p. A2).  
 

A primeira matéria a ser vista da próxima seção – “Tendências e Debates” –, de 

autoria de Kátia Abreu253, é pura crítica, a começar pelo próprio título do artigo – “Direitos 

humanos ou gato por lebre?”. Ela afirma ser o PNDH-3 uma plataforma totalitária, com 

equívocos inaceitáveis, uma tentativa típica de camuflar delírios de dominação autoritária 

com aparentes demonstrações democráticas, e que, na realidade, a justiça, a tolerância e o 

consenso foram alijados para dar vazão à “(...) velha visão esquerdista e ideológica que a 

humanidade enterrou sem lágrimas nas últimas décadas, depois de muito sofrimento e muita 

miséria” (ABREU, 2010, p. A3).  

Afirma ainda que “Direitos humanos na forma aprovada pelo decreto 7.037, paerce ser 

apenas a máscara benigna e traiçoeira que oculta a face terrível dos demônios que grupos 

radicais e sectários se recusam a sepultar” (ABREU, 2010, p. A3). 

                                                             
253 Que pôde ser referendada no capítulo anterior por intermédio de Sérgio Adorno. 
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Ela faz uma comparação do atual Programa com a época do governo ditatorial; no 

parecer dela, assim como ocorreu nos anos de chumbo, em que várias medidas “legais” 

impediram o cidadão de recorrer à Justiça254, ela qualificou que com o PNDH-3 estamos 

igualmente assistindo ao que ela denominou como sendo uma nova “conspiração”. “Trata-se 

da ameaça explícita do governo de criar versão própria da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da ONU, de 1948” (ABREU, 2010, p. A3). Ela coloca ser o Programa  

 
(...) um pretexto para estabelecer atalhos e criar entraves ao reconhecimento até de 
direitos humanos consagrados, como a propriedade e a liberdade de imprensa, que, 
de princípios indiscutíveis, passam a depender de instâncias administrativas ou 
sindicais, antes que a Justiça possa reconhecê-los ou preservá-los. A propriedade 
privada, um dos 17 artigos da primeira Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, da Revolução Francesa, de 1789, perderá a proteção da Justiça brasileira se 
persistir a versão do decerto (ABREU, 2010, p. A3). 
 
 

Como já foi anteriormente mencionado, a própria Constituição Federal de 1988 faz 

menção ao direito à propriedade contextualizando-o na sua função social. É “natural” que a 

atual senadora, como pecuarista e líder dos agropecuaristas255, criticada por possivelmente 

permanecer com dois terrenos improdutivos que abarcam 2500 hectares de terra (Os Inimigos 

da Reforma Agrária, s.d., n.p.) – ação que vai de encontro com a função social da 

propriedade – faça tamanhas críticas ao PNDH-3. Ela quer e pretende proteger com unhas e 

dentes as suas propriedades, bem como a de mais de um milhão de produtores rurais 

espalhados pelo território nacional. 

As críticas a Kátia Abreu são também expressivas, sobretudo dos vários ativistas 

ambientalistas e ecologistas que a têm denominado “Miss Desmatamento” (FIGUEIREDO, 

2009, n.p.). Em meados de junho de 2010, o Ministério Público Federal encomendou a 

realização da campanha de TV e rádio "Carne Legal"256, e a senadora contratou a organização 

Contas Abertas para saber quem produziu a campanha, bem como quanto ela custou.  

                                                             
254 Uma das maneiras que Kátia Abreu cita como exemplo para impedir que o cidadão possa ter alijado o seu 
acesso à Justiça para defender os seus direitos: “(...) os brasileiros conhecem bem, foi ensinada aos militares pelo 
jurista Chico Campos em abril de 1964: consiste em, pura e simplesmente, decretar que é vedada à Justiça 
apreciar os atos em que o governo ditatorial alegar estar exercendo poderes revolucionários” (ABREU, 12 jan 
2010, A3). 
255 Tornou-se presidente do Sindicato Rural de Gurupi (município localizado ao sul de Tocantins), e foi eleita 
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, atuação que desempenhou por  
10 anos ininterruptos (nos quatro mandatos consecutivos que exerceu entre 1995 e 2005). Foi também eleita no 
triênio de 2008 a 2011 para presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – entidade que 
representa a grandeza de 27 federações estaduais e 2.142 sindicatos rurais espalhados por todo o território 
nacional com número superior a um milhão de produtores sindicalizados. 
256  A campanha naturalmente deixou o setor produtivo da região amazônica apreensivo. A “Carne Legal” tinha 
31 segundos lecionando “receitas culinárias” formadas por respectivamente três partes distintas, denominadas:  
a) "Filé de lavagem de dinheiro", b) "Churrasco de desmatamento" e c) "Picadinho de trabalho escravo". “O 
objetivo é orientar que não se compre carne de regiões nas quais se duvide da legalidade ambiental da 
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Além dos aspectos discriminados anteriormente, que são a bandeira que a senadora 

defende relutantemente, também integra o rol de suas defesas em prol do agronegócio a 

política de utilização de sementes que foram geneticamente transfiguradas257 em laboratórios, 

patenteadas pelas grandes multinacionais de biotecnologia258. 

Em uma entrevista que realizou para criticar as políticas para o “seu” agronegócio, e 

que estão diretamente vinculadas aos ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Trabalho e 

do Meio Ambiente do então presidente Lula, soltou a seguinte “pérola”: 

 
Quero fazer um desafio aos ministros: administrar uma fazenda de qualquer tamanho 
em uma nova fronteira agrícola e aplicar as leis trabalhistas, ambientais e agrárias 
completas na propriedade. (...) Se depois de três anos eles conseguirem manter o 
emprego e a renda nessa propriedade, fazemos uma vaquinha, compramos a terra 
para eles e damos o braço a torcer, reconhecendo que estavam certos (SCHELP, 
2010, p. 25). 
 

Mas além desse aspecto relativo à propriedade, ela foi também uma ferrenha crítica à 

temática do “controle da mídia”, quando faz referência a haver no PNDH-3 um “(...) ranking 

dominado por grupos sindicais e administrativos para avaliar se os órgãos de comunicação 

podem receber propaganda ou patrocínios, numa confissão (...) de que a distribuição de verbas 

publicitárias oficiais não é feita por critérios técnicos em que se avaliam a eficácia dos 

veículos” (ABREU, 2010, p. A3). 

A senadora ainda afirma que “Assim, não avançamos. Democracia é privilégio de 

sociedades desenvolvidas que compreendem o valor da tolerância, a importância dos Direitos 

Humanos e a necessidade de respeitar o princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a 

lei” (ABREU, 2010, p. A3). Essa afirmação faz lembrar o velho dito “faça o que eu digo, mas 

não faça o que eu faço”. 

Apesar de a senadora elogiar os dois PNDHs anteriores e reconhecer que são 

continuidades da atual versão, parece que pouca relevância ela deu ao fato de que o PNDH-3 

corresponde a uma sucessão de ideias e proposições que já foram formuladas anteriormente. 

                                                                                                                                                                                              
propriedade. (...) os que ‘aprontam’ devem pagar o preço. No entanto, também é válido lembrar que a 
inconstância da legislação ambiental fez muitos legais se tornarem ilegais do dia para a noite”  (Picadinho de 
Escravidão, 2010, p. 37).  
257 A utilização dessas sementes gera diversas polêmicas pela razão de ainda não estar esclarecido o quanto que 
podem ser danosas à população. Diversos países (como Índia, Haiti, Peru, Guatemala, França, Alemanha, 
Áustria, Grécia, Hungria, Luxemburgo, entre outros) limitam ou proíbem a sua utilização, uma vez que há várias 
pesquisas que apontam que elas podem acarretar uma série de problemas de saúde tanto aos consumidores como 
aos próprios produtores, em razão da ocorrência da dependência do produtor com as empresas de biotecnologia, 
da utilização de aditivos nocivos e agrotóxicos bem como da extinção de sementes naturais e do monopólio das 
empresas de biotecnologia (Lucha contra Monsanto – Resistencia de los Movimientos de Base al Poder 
Empresarial del Agronegocio en la Era de la “Economía Verde” y un Clima Cambiante, 2012). 
258 Como a Basf, a Monsanto, que “(...) está avaliada na bolsa de valores em US$ 44 bilhões e vendeu, no ano 
fiscal 2009, US$ 7,3 bilhões de sementes, frente aos US$ 4 bilhões comercializados pela concorrente imediata, a 
DuPont” (Monsanto é a Empresa do Ano segundo a Forbes, 2010, n.p.). 



194 
 

Inclusive, ambas as críticas apontadas pela própria senadora259 já foram contempladas nas 

duas versões anteriores do Programa. Nos dizeres de Abreu, 

(...) sob o comando do então ministro da Justiça José Gregori, nosso país conquistou 
prêmio internacional, conhecido pela ONU, por ter feito, de forma competente, a 
implantação, em 1996, de um consistente programa nacional de Direitos Humanos. 
Em 2002, o segundo programa deu continuidade aos avanços, reconhecidos 
internacionalmente (grifos meus) (ABREU, 2010, p. A3). 
 
 

A segunda matéria a ser vista da seção “Tendências e Debates” foge um pouco às 

críticas que foram até então realizadas – o que já é possível de se notar com a própria 

chamada do artigo: “Sem medo dos direitos humanos”. Em uma lógica bastante distinta da 

senadora suprarreferida, o autor desse artigo destaca que “a violência sem limites, o 

coronelismo, a insegurança jurídica e a exclusão sempre foram marcas persistentes na história 

do meio rural brasileiro. Habituamo-nos a conviver com massacres, pistoleiros, grilagem e a 

existência absurda do trabalho escravo” (CASSEL, 2010, p. A3). 

Cassel expõe que, apesar de ainda persistir e se manter nos dias atuais, essa lógica vem 

paulatinamente sendo alterada nos últimos anos em razão de medidas que estão sendo 

devidamente atreladas e dos governos federal e estaduais, bem como do Judiciário e também 

do Ministério Público, que estão conseguindo diminuir a quantidade de confrontos, 

minimizando os seus efeitos e construindo outra ambiência no campo, maior segurança 

jurídica e proteção de direitos. Como identificou o então ministro do Desenvolvimento 

Agrário, “uma agenda civilizatória por um ambiente de paz e produção” (CASSEL, 2010,  

p. A3). 

Mas, para ilustrar essa agenda civilizatória com a ambiência acima mencionada, 

Cassel pormenoriza cronologicamente as várias iniciativas que têm contribuído para isso no 

período de 2003 a 2009 e que têm sido responsáveis pela redução de 80% dos conflitos 

agrários, conforme detalha a seguir: 
 

1) Em 2003, o governo federal criou o Programa Paz no Campo e, em 2004, o Plano 
Nacional de Combate à Violência no Campo, com ações para estruturar instituições 
de prevenção e combate à violência e tornar mais eficiente a resolução de conflitos;  

2) Em 2006, o governo federal criou a Comissão Nacional de Combate à Violência 
no Campo, incluindo os ministérios da Justiça, do Meio Ambiente e dos Direitos 
Humanos. Com a colaboração de procuradores-gerais da Justiça, do Ministério 
Público Federal e do Trabalho, entre outros, a comissão estimula o diálogo e a 
negociação para alcançar soluções pacíficas;  

3) Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça criou o Fórum Nacional para 
Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários Rurais e Urbanos. Composto 
por magistrados, atua para dar efetividade aos processos judiciais e prevenir 
conflitos,  

                                                             
259  Referente à propriedade e ao “controle da mídia”. 
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4) Em 12 Estados, tribunais de Justiça baixaram atos recomendando aos magistrados 
ouvir o Ministério Público, o Incra e os institutos de terras antes de decidir sobre 
liminares em ações possessórias rurais coletivas,  

5) Nos últimos anos, foram criadas seis varas agrárias federais, em oito funcionam 
delegacias agrárias e em quatro atuam defensorias públicas agrárias (CASSEL, 
2010, p. A3). 
 

Faz-se notar que a tal “conspiração” reiterada pela senadora Kátia Abreu, com críticas 

agudas ao PNDH-3 no quesito das  

 
(...) liminares, um dos instrumentos jurídicos mais essenciais no caso de invasões de 
terra por terem efeito imediato, só poderão ser concedidas depois de realizados 
procedimentos administrativos e “conciliatórios”. (...) os procedimentos padrão ser 
tão numerosos que tornarão inócuas as providências de urgência reclamadas quando 
há desrespeito ao direito de propriedade (...) dificultar a reintegração de posse é 
estimular invasões de terra260. Não podemos esquecer, igualmente, que os 
procedimentos “conciliatórios” e burocráticos estariam à mercê de integrantes do 
MST, que hoje controla, acintosamente, postos de comando no Incra e no Ministério 
do Desenvolvimento Agrário261 (grifos meus) (ABREU, 2010, p. A3). 
 
 

Cassel anteriormente apontou que esse movimento de conciliação com soluções 

pacíficas – que a senadora denomina como procedimentos administrativos e “conciliatórios” 

de forma um tanto quanto negativa e como se fosse uma proposição exclusiva oriunda do 

PNDH-3 – já vem ocorrendo desde 2003, muito antes do advento do Decreto nº 7.037, uma 

vez que 

Todas essas instituições vêm trabalhando com os movimentos sociais para substituir 
a cultura de violência e imunidade por um ambiente de respeito aos direitos 
constitucionais. Uma união de esforços pautada pela compreensão comum de que 
mediação e negociação são procedimentos modernos e adequados ao 
tratamento democrático dos conflitos (grifos meus) (CASSEL, 2010, p. A3). 
 
 

Cassel ainda elogia sob esse aspecto o PNDH-3, que apoia uma ambiência compassiva 

onde o diálogo e a negociação entre as partes envolvidas para a resolução dos confrontos 

agrários possam ser valorizados, algo, como bem lembrou o então ministro, que já estava 

previsto desde o Código de Processo Civil262 – um pensar democrático em que não se deve 

dissociar desenvolvimento com os Direitos Humanos. Também lembrou que esses aspectos 

não são de forma alguma “novidades” ao PNDH-3, pois  

 
(...) os programas anteriores, de 1996 e 2002, já recomendavam ações conjuntas dos 
Poderes Executivo e Judiciário e do Ministério Público para evitar a realização de 
despejos forçados. Propunham, inclusive, mudanças na legislação, para tornar 

                                                             
260 Faz-se notar que a denominação “invasão/invasores de terra” é uma recorrência no vocábulo linguístico da 
senadora, sinalizando que ela é favorável à criminalização de determinados movimentos sociais. 
261 A senadora faz nesta citação uma crítica direta ao então ministro do Desenvolvimento Agrário – Guilherme 
Cassel. 
262 Como sendo um dever do juiz. 
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obrigatória a presença de juiz ou do Ministério Público no cumprimento de 
reintegração de posse, condicionar a concessão de medida liminar à comprovação da 
função social da propriedade e ouvir previamente o Incra. Sobre esses dois 
programas não se registrou nenhuma reação como a que se vê agora. Achar que 
juízes, promotores e desembargadores comprometidos com os direitos humanos e 
que valorizam a mediação prévia estariam a serviço de causas autoritárias ou da 
construção de um ambiente de insegurança jurídica no campo beira o ridículo. Ao 
reconhecerem a legitimidade desses conflitos e a pluralidade de interesses, eles 
assumem o desafio da vida democrática e da superação das desigualdades sociais,. 
Governo federal e estaduais, ao lado do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
têm conseguido, nos últimos anos, substituir a violência pelo diálogo e pelo bom 
senso. Ou melhor, a violência dos poderosos pela justiça da razão. Isso incomoda a 
uns poucos, mas abre um caminho de paz e produção para milhares de brasileiros 
que vivem e trabalham no meio rural (CASSEL, 2010, p. A3). 
 
 

Caso seja possível responder às pontiagudas críticas da ala defensora das grandes 

multinacionais do agronegócio, da biotecnologia, das sementes transfiguradas nos 

laboratórios, do trabalho escravo, da flexibilização da mão de obra no campo, da 

flexibilização das leis ambientais e agrárias – em troca, naturalmente, de dezenas de bilhões e 

bilhões de dólares, como bem disse Cassel (2010), “não é por acaso que a exigência do 

cumprimento do dispositivo constitucional da função social da propriedade da terra ainda 

suscita tantas reações” (CASSEL, 2010, p. A3). 

A terceira incidência da palavra-chave “PNDH” na seção “Tendências e Debates” do 

jornal “Folha de S.Paulo” é destacada por Navarro (2010) com uma reflexão que tem como 

ponto de partida o próprio Programa. Não pende exatamente para um lado nem para o outro – 

como ocorreu com as duas reportagens anteriores –, mas por meio de uma certa centralidade 

alude à relevância do advento do atual decreto e sob quais aspectos ele nos convida a refletir e 

rever nossas ações (ou inações) políticas. 

 
O episódio do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos encerra outras lições, 
além da ruidosa polêmica recente. Sugere também existir um imenso fosso político, 
talvez ainda ignorado. Refiro-me à insuficiente qualidade da democracia brasileira e 
ao desinteresse, generalizado entre os atores políticos, em aperfeiçoá-la. (...) uma 
“democracia realmente democrática” floresce quando anima um jogo político que 
gradualmente entranha mais tolerância em relação aos conflitos sociais, cuja 
resolução assim delimitará o espaço fundados mais decisivo da política 
(NAVARRO, 2010, p. A3). 
 

Navarro chega a fazer uma crítica em prol de uma reflexão positiva ao Programa 

quando destaca que faltou ter havido uma maior participação da sociedade nos processos 

políticos que pudessem assegurar a devida pluralidade de opiniões, e vincula uma sociedade 

democrática  

(...) pela produção irrestrita de conhecimento e informação pelo e para os cidadãos 
(...) a crescente inclusão social (...) não pode abafar, de um lado, a necessidade de 
assegurar o pluralismo das opiniões, decorrente da diversidade organizativa e dos 
interesses distintos, muitas vezes opostos; de outro, não pode constranger uma 
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cidadania virtuosa e republicana que só o enraizamento do civismo poderá ver 
nascer (NAVARRO, 2010, p. A3). 
  

Na compreensão de Navarro (2010), o PNDH-3 acabou desconsiderando essas 

premissas e, não tendo como se opor ao que ele denominou “infantil estridência ideológica e 

ao arcaísmo político de alguns”, acabou incorporando várias proposições denominadas por ele 

como “absurdas”. Ocorre, porém, que o PNDH-3 foi fruto de um incessante debate político 

com diversos atores sociais ao longo de todo o processo que acabou culminando no Decreto 

nº 7.037263.  

Mas Navarro destaca uma questão sobre a qual se faz necessário refletir – a tirania da 

maioria. E, nesse aspecto, critica a fala anterior de Cassel que ameniza a complexa situação 

dos conflitos rurais por meio da “mediação serena da Justiça”. Explicando melhor: para 

Navarro, essas diversas promessas consideradas insensatas que constam no PNDH-3 o são em 

grande medida por ameaçarem a democracia. E ele explica da seguinte forma: 

 
(...) a democratização brasileira, especialmente nas duas últimas décadas, observou a 
aceleração do plebeísmo, mas em claro detrimento do pluralismo e, especialmente, 
da qualidade democrática expressa no civismo. Nessa equação desequilibrada, todos 
perdem, pois as chances de produção da “boa sociedade” se esvaem nessa incerta 
trajetória na qual prevalece, sobretudo, o peso de quem grita mais- nunca a 
racionalidade argumentativa (...) Se o sumo do plano e a ampliação plebéia devem 
ser saudados, com entusiasmo, pelos verdadeiros democratas, o rebaixamento das 
outras faces compromete o futuro político. Nesse sentido, não é ridículo, como foi 
pressurosamente indicado (...) acentuar que aquela proposta produz mais 
insegurança no campo (...) o proprietário ameaçado, incapaz de mobilizar força 
social equivalente para contrapor-se, simplesmente submergirá ante o poder da 
maioria e a nova versão plebeia de realizar a Justiça pela vontade de assembleias, 
como na Grécia antiga. Essa é a intenção contida no plano (...) (NAVARRO, 2010, 
p. A3). 
 
 

Talvez, o que Navarro esteja sinalizando seja ainda, em um plano idealizado, “um vir 

a ser” – assim como é a nossa Constituição Cidadã. O fato de possuir 245 artigos, de ser 

considerada a mais completa no sentido de definir, garantir e proteger os direitos do povo 

brasileiro – sejam eles sociais, individuais, políticos ou coletivos –, bem como estabelecer os 

limites para o poder dos governantes, não significa dizer que, passados 25 anos, efetivamente 

já tenhamos conseguido implementar em todas as esferas sociais essas benesses. No entanto, o 

                                                             
263 Foram realizadas diversas discussões, debates e seminários para atualizar o que seria a terceira edição do 
PNDH. A revisão do programa atual foi fruto de demandas crescentes da sociedade e da realização da 11ª 
Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em que estiveram aproximadamente 1.200 delegados e  
800 convidados reunidos em Brasília. A 11ª Conferência foi também fruto da realização precedente de 50 
conferências nacionais realizadas por temáticas263 desde 2003. Assim sendo, fica a dúvida para compreender 
melhor em que medida Navarro entende que o PNDH-3 acabou ignorando tais premissas por ele anteriormente 
citadas, quando houve um movimento prévio na tentativa de promover uma maior e melhor participação da 
sociedade com mecanismos plurais, democráticos e republicanos. Se foi e aconteceu a contento não corresponde 
ao propósito neste momento, mas que houve esse intenso movimento e ação, houve. 
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fato de a nossa Constituição ainda estar na forma de “um vir a ser” não desqualifica, em 

absoluto, o expressivo avanço rumo à democracia e o esforço diário e contínuo que se faz em 

cada ator social para conseguirmos a efetivação dos preceitos que nela estão dispostos.  

A impressão que se tem é que Navarro apresenta essa visão já tendo chegado no fim 

do horizonte”, ou seja, com as proposições já realizadas e com a sociedade que se espera e 

vislumbra sendo a que se configura de fato na prática; mas sabemos que a realidade é muito 

mais complexa, paradoxal, contraditória e confusa do que a nossa pretensão de como 

gostaríamos que ela fosse.  

Mas como primeiro precisamos “sonhar”, elucubrar para que os projetos e os ideais 

possam ganhar algum contorno, algum formato mais concreto, quem sabe os ideais 

defendidos por Navarro não possam ser um convite para a aproximação efetiva dessas boas e 

tão necessárias aspirações sociais. 

 
Direitos humanos não se transformam em práticas sociais em função de planos e 
leis. Somente são concretizados se a densidade democrática se enraizar em sua 
plenitude, em todos os poros da sociedade, e o delicado balanço político sugerido 
acima se torna realidade. O ideal democrático, quando existente, é que cria direitos, 
e não o inverso. Não perceber tal fato apenas ilumina intenções subterrâneas ou 
algum viés autoritário daqueles que desejam mudanças sem o crivo livre dos 
cidadãos (NAVARRO, 2010, p. A3). 
 
 

E como fazer para que a “densidade democrática” possa se enraizar em sua plenitude 

por todas as aberturas e fendas sociais? Como se faz para efetivar o ideal democrático? Como 

poderia ser possível, naquele momento em que recém havíamos saído de uma longa ditadura, 

aguardar pela efetivação do ideal democrático para que então fossem criados os direitos?  

O ideal seria que houvesse primeiramente a plenitude de uma sociedade democrática 

para então haver a concepção dos direitos, mas as necessidades e circunstâncias históricas 

acabaram dando outros rumos às idealizações. E o que fazer quando ocorre a “inversão”? 

Como continuar, mesmo “invertido”, a galgar ao encontro dessa aspiração democrática? O 

que e quem delimita essa liberdade? Qual seria a sua extensão e amplitude? E, por acaso, 

essas delimitações poderiam significar alguma forma de cerceamento da própria liberdade? 

Somente perguntas, nenhuma resposta. 

A primeira matéria que foi averiguada na seção “Brasil” faz uma breve análise do 

Programa comparando-o com os seus antecessores. Primeiramente, faz uma crítica tanto ao 

governo FHC quanto ao Lula, de que em ambos o tratamento dado à temática dos Direitos 

Humanos foi esmaecido, e que muito da razão dos Programas Nacionais de Direitos Humanos 

terem forte semelhança, na explicação de Schwartsman (2010), deve-se aos militantes de 
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Direitos Humanos, os quais, mais do que se aterem às divisões partidárias, têm como mote as 

convicções humanitárias e, por elas, “(...) cultivam o salutar hábito de não transigir sobre o 

que consideram ser princípios” (SCHWARTSMAN, 2010, p. A7). 

Outra razão apontada pelo articulista das semelhanças dos programas diz respeito à 

sua própria concepção, uma vez que têm origem nas orientações da ONU, mais 

especificamente na Declaração de Viena de 1993264. A redação alude diretamente aos direitos 

das crianças, das mulheres e das populações indígenas, à gravidade da tortura, ao racismo, às 

persecuções às minorias sociais, à pobreza, entre outras densas temáticas. Schwartsman 

(2010) acredita que, em grande medida, essa é uma das maiores justificativas pelas quais os 

programas possuem uma pauta “inchada”. Adiciona também que,  

 
(...) à medida em que eram tratados como projetos de baixa prioridade dos governos, 
ganhavam ainda mais capítulos e acréscimos retóricos. Quando se deram conta de 
que os planos tinham mais o objetivo de dar um lustro humanitário à administração e 
satisfazer a militância do que de converter-se em políticas de Estado, seus 
formuladores sentiram-se livres para avançar com propostas cada vez mais ousadas 
(SCHWARTSMAN, 2010, p. A7). 
 
 

Mas um aspecto a ser destacado referente a este artigo diz respeito a toda a polêmica 

que foi criada em razão da criação da Comissão da Verdade, o que, no parecer de 

Schwartsman (2010), acabou colocando o PNDH-3 em um olhar pormenorizado a que até 

então não tinha sido submetido. Fica a reflexão, porém, que Schwartsman (2010) incita: 

 
É bom para a democracia e para os direitos humanos que esses temas sejam 
discutidos e que as boas propostas do PNDH sejam separadas dos exageros e 
delírios. Não deixa de ser inquietante, porém, a constatação de que direitos tão 
básicos como o de conhecer o passado e esclarecer crimes cometidos sob a égide 
do Estado ainda provoquem polêmica” (grifos meus) (SCHWARTSMAN, 2010, 
p. A7). 
 

Quanto à segunda matéria que foi investigada na seção “Brasil” em que houve a 

incidência da palavra “PNDH”, ela faz alusão especificamente às réplicas que o então 

ministro Paulo Vannuchi deu às diversas críticas referentes ao Programa, destacando alguns 

aspectos específicos deste: a temática do aborto, do DOI-CODI265 e do agronegócio. 

                                                             
264 Conforme aponta Guilherme Assis de Almeida, “o Brasil foi o terceiro país do mundo a criar um desses 
planos, em 1996” (SCHWARTSMAN, 2010, p. A7). 
265 O Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) foi na 
época da recente ditadura militar brasileira um órgão, submetido ao Exército, de inteligência e repressão do 
governo do regime autoritário estabelecido com o golpe militar nos denominados “Anos de Chumbo”. 
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Vannuchi reconheceu que o Programa apresentou erros em determinados pontos e que 

há porosidade em dialogar com a sociedade para que eles possam ser reparados266, no entanto, 

há que se considerar que várias críticas são oriundas do que ele denominou como “surto de 

ataque conservador”.  

No caso em questão, a referência foi às intensas críticas que na ocasião o jurista Ives 

Gandra Martins realizou por meio do jornal “Folha de S.Paulo”267 a diversos aspectos do 

Programa, mas no caso desta matéria, especificamente, Vannuchi salienta que o jurista  

 
(...) chega a dizer [sobre o PNDH], fazendo piada com a história de um livro, 
‘queime o livro de poesia e, se o autor insistir, queime o autor’. Ou seja, eu não tinha 
lido nos últimos anos uma confissão tão clara de que, se for preciso construir o DOI-
CODI de novo, vamos construir o DOI-CODI de novo (FLOR, 2010, p. A11). 
 
  

E, ainda no próprio artigo publicado, Gandra Martins destaca que “(...) não há 

necessidade de adotar a segunda parte do conselho”, ou seja, de se queimar o autor, no caso 

do Programa em questão, o próprio Vannuchi.  

Diante desses e de tantos outros ataques diretos que ocorreram logo após o lançamento 

da última edição do Programa, o então ministro “(...) afirmou que sobreviveu a um momento 

com características de linchamento (...) o momento abriu muitas chances de debate sobre as 

divergências” (FLOR, 2010, p. A11). 

O artigo que foi apreciado na seção “Painel do Leitor” faz uma crítica à matéria que 

havia sido publicada no dia anterior (15/01) de Rosângela Aparecida Talib, que denominou 

que somente “(...) as forças mais retrógradas do país se posicionam contrariamente a este 

programa268, incluindo ruralistas, militares e Igreja Católica (...) mais uma vez unidos contra 

os direitos mais elementares da população brasileira” (TALIB, 2010, A3). 

Na concepção do leitor, classificar como retrógrado quem não compartilha com 

determinados ideais, princípios e comportamentos de um grupo é ser arrogante. No entanto, 

acabou complementando com o que ele mesmo havia criticado na autora do artigo acima, ao 

acrescentar que “o PNDH-3 veio apenas para polemizar, para gerar discussões estéreis. Não 

é para menos. Programas feitos por fundamentalistas, quaisquer que sejam suas tendências, 

dão nisto: geram apenas calor e instabilidade jurídica” (grifos meus) (PEREIRA, 2010,  

p. A3).  

                                                             
266 No caso da matéria em questão, Vannuchi se referiu que a forma como a descriminalização do aborto foi 
inserida recebeu diversas críticas da Igreja e que esse ponto de vista precisaria ser reformulado para que não 
fosse especificamente privilegiada a “bandeira” do movimento feminista, já que correspondeu a um ponto de 
vista (FLOR, 2010). 
267 O artigo foi publicado pelo jurista em 22 de janeiro de 2010. 
268 Fazendo referência específica à questão do aborto. 
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Atendo-se ainda ao jornal “Folha de S.Paulo” quanto à outra palavra-chave – 

“Vannuchi” –, seguindo o percentual da cobertura que houve nas seis seções do “Primeiro 

Caderno”, averiguaremos a equivalência de sete incidências na seção “Brasil”269, uma (1) na 

seção “Opinião”270, uma (1) na seção “Mundo”271, uma (1) em “Tendências e Debates” 272 e 

uma (1) na “Capa”273.  

A primeira matéria analisada na seção “Brasil” foi uma semana depois da divulgação 

do Programa – expõe os “ânimos” exaltados seja de um lado (Exército e Aeronáutica) como 

do outro (ministro Paulo Vannuchi).  

Na concepção do Exército e da Aeronáutica, é revanchismo o Programa intencionar 

apurar torturas e desaparecimentos na época da ditadura e, caso a Comissão da Verdade 

permanecesse literalmente, comandantes ameaçavam se demitir. Tal peso, tal medida, o 

“secretário de Direitos Humanos também diz que se demite se houver recuo (...)” 

(CANTANHÊDE & IGLESIAS, 2009-a, p. A5). 

O então ministro da Defesa Nelson Jobim, juntamente aos comandantes do Exército e 

da Aeronáutica, “(...) classificaram o documento como excessivamente insultuoso, agressivo e 

revanchista às Forças Armadas” (CANTANHÊDE & IGLESIAS, 2009-a, p. A5) e na versão 

militar, em um gesto de solidariedade, teria ameaçado também se demitir caso não houvesse 

um recuo do governo. 

 
(...) Jobim disse que não tinha sido consultado sobre os termos do plano, que não 
concordava com tentativas de revanchismo e iria falar com Lula a respeito. Com 
isso, acabou colocando o presidente entre dois polos de pressão: militares, de um 
lado, e o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o secretário de Direitos Humanos, 
Paulo Vannuchi, do outro (CANTANHÊDE & IGLESIAS, 2009-a, p. A5). 
 

                                                             
269 Nesta seção houve uma cobertura de 69%, arredondada para 7 incidências que serão analisadas com a 
palavra-chave “Vannuchi” em matérias distintas. 
270 Já nesta, a cobertura foi de 13%, arredondada para uma (1) incidência a ser analisada com a palavra-chave 
“Vannuchi”. 
271 Nesta seção, apesar de ter sido identificada uma cobertura de apenas 3%, optou-se por contemplar ao menos 
uma (1) incidência com a palavra-chave “Vannuchi”. 
272 Nesta seção pôde ser identificada uma cobertura da ordem de 4%, que acabou arredondada para uma (1) 
incidência com a palavra-chave “Vannuchi”. 
273 A última seção teve o menor percentual em relação às demais (2%), mas por se tratar de incidência na capa, 
optou-se por proporcionar essa referência. 
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A reportagem ainda traz as possíveis saídas de meio-termo274 de Lula diante da então 

intransigência de alteração por parte de Paulo Vannuchi, tentando convencê-lo sobre a 

“fórmula de conciliação”275. 

O âmago da crise estava concentrado no 6º capítulo do PNDH-3 denominado “Direito 

à Memória e à Verdade”, basicamente referindo-se às duas proposições que deixaram os 

ânimos da ala militar mais exaltados e um tanto quanto irritadiços: “(...) identificar e tronar 

públicas as ‘estruturas’ utilizadas para violações de Direitos Humanos durante a ditadura e 

criar uma legislação nacional proibindo que ruas, praças, monumentos e estádios tenham 

nomes de pessoas que praticaram crimes na ditadura” (CANTANHÊDE & IGLESIAS, 2009-

a, p. A5). 

 
Na leitura dos militares isso significa que o governo do PT, formado por muitos 
personagens que atuaram “do outro lado” no regime militar, está querendo jogar a 
opinião pública contra as Forças Armadas. Imaginam que o resultado dessas 
propostas seja a depredação ou até a invasão de instalações militares que 
supostamente tenham abrigado atos de tortura e não admitem o constrangimento da 
retirada de nomes de altos oficiais de avenidas pelo país afora (CANTANHÊDE & 
IGLESIAS, 2009-a, p. A5). 
 

 

 

 

 

 

A segunda matéria verificada na seção “Brasil” com a incidência da palavra-chave 

“Vannuchi” sinaliza que Lula é quem deverá arbitrar o impasse encravado entre o Ministério 

da Defesa e o de Direitos Humanos referente à concepção da Comissão da Verdade. Mas a 

reportagem se ateve, sobretudo, à entrevista que o jornal “Folha de S.Paulo” havia realizado 

com o então ministro um dia após a divulgação da 3ª edição do Programa.  

Vannuchi afirmou que, para ele, era elementar que a Comissão da Verdade passasse 

como projeto de lei, no entanto, como reiterou, “eu concordo que um programa desses sempre 

envolve composição (...) a redação não é a que eu faria se pudesse decidir sozinho (...) 

evidentemente terá pontos de discordância de outros ministros. Na ação de governo é isso, o 

presidente equilibra e arbitra” (FLOR, 2009, p. A4). 

Quando indagado sobre quais seriam as ações que deveriam ser tomadas com os 

resultados da Comissão da Verdade, se eles poderiam conduzir pessoas à Justiça, Vannuchi 

comentou que, entre os vários objetivos da Comissão da Verdade, certamente um deles  

refere-se ao Judiciário averiguar cada caso que resultou da Comissão, mas entre outros 

objetivos que se pretendem também estão o resgate da memória e da verdade. Como ele 

                                                             
274 “Até ontem (29/12/2009), a opção de Lula para amenizar a crise era uma saída de meio-termo: não mexer no 
texto, mas orientar as comissões técnicas encarregadas de executá-lo a ignorar na prática os pontos mais críticos” 
(CANTANHÊDE & IGLESIAS, 2009-a, p. A5). 
275 Em 30 de dezembro de 2009, Lula embarcou em sua folga de final de ano e esse assunto seria resolvido na 
sua volta das férias. 
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comentou, “divulgação para as novas gerações conhecerem o que aconteceu, para que o país 

solidamente esteja prevenido contra qualquer risco de reedição” (FLOR, 2009, p. A4). 

No confronto que houve no Ministério da Defesa e dos Direitos Humanos com relação 

às buscas no Araguaia, Vannuchi esclareceu que, em um primeiro momento, houve um 

afastamento, mas o presidente acabou dando sua decisão ao entendimento. Para Vannuchi, 

porém, “o problema de origem que existia, e permanece, é que eles não obtêm informações 

diretamente de oficiais que comandaram aquela operação anti-guerrilha, que estão vivos, que 

podem ser localizados, que deveriam se convencer a falar pelo bem do Brasil” (FLOR, 2009, 

p. A4).  

E, por fim, quando questionado quanto a qual seria o posicionamento pessoal dele 

acerca do que deveria ser feito com os agentes do Estado que foram autores de violações 

durante o regime militar, o então ministro expressou que 

 
Minha opinião pessoal é que eles devem ser processados, que haja processamento 
judicial, que sejam condenados. Por exemplo, o coronel Ustra foi condenado em 
primeira instância da Justiça Cível. Ele é declarado torturador, seu nome fica 
registrado numa sentença judicial como torturador, responsável pela morte sob 
tortura de tal pessoa. Para mim, isso quebra o maior problema – a impunidade. Se o 
Judiciário considerar que essa pessoa tem de ir para a cadeia também, eu confesso 
que não vou protestar. Mas meu empenho não é esse. É preciso criar o maior 
consenso possível” (FLOR, 2009, p. A4). 
 
 

Na terceira matéria que foi averiguada na seção “Brasil”, a temática ainda permeia a 

Comissão da Verdade. Nela, o então ministro reitera que não houve uma natureza revanchista 

no Programa e que a Comissão da Verdade não visa abolir o que já tinha sido estabelecido na 

Lei de Anistia. Nessa reportagem foram mencionados novamente aqueles dois pontos que 

especificamente deixaram a ala dos militares mais irritadiços. 

 
O programa não é contra a Lei da Anistia. Não se trata nem de revisão nem de 
anular a Lei da Anistia. Está lá, no item que propõe a ação programática 23, que 
propõe a elaboração de um projeto de lei, até abril, instituindo uma comissão 
nacional da verdade, nos termos definidos pela Lei da Anistia. Não há nenhum 
sentido revanchista. (...) a Comissão da Verdade é a favor das Forças Armadas, que 
são formadas por oficiais dedicados à pátria, ao serviço público, com sacrifícios 
pessoais, que não podem ser misturados com uma dúzia de pessoas que torturavam 
opositores políticos (Vannuchi diz que Comissão da Verdade não vai Anular 
Anistia, 2010, p. A5). 

 

A quarta matéria analisada também traz como pauta a controvérsia acerca da 

Comissão da Verdade. Ela aponta como o governo veio articulando para tentar chegar em 

uma solução consensual para essa questão. A solução meio-termo encontrada foi, ao invés de 

incorporar a sugestão das Forças Armadas no texto da diretriz 23: “(...) apuração da esquerda 
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armada praticada no contexto de conflitos políticos e da repressão política (...)”, excluir as 

referências de ambos os lados e deixar a discussão para o Congresso decidir.  

Já que “Jobim não aceita uma comissão unilateral, focada apenas na apuração das 

violações praticadas pelos militares. E Vannuchi não admite a investigação da esquerda 

armada. Sem referência aos dois lados, a questão poderá ser resolvida pelo Congresso 

Nacional” (CANTANHÊDE, 2010-b, p. A4). 

O texto final poderia ficar assim “(...) violações de Direitos Humanos praticadas no 

período (...) [da ditadura militar]” sem mencionar nenhuma das duas vertentes. Segundo 

Cantanhêde, “(...) a questão seria resolvida semanticamente, sem especificar a apuração de 

excessos de nenhum dos dois lados. O texto passaria a prever a apuração da violação aos 

Direitos Humanos durante a ditadura, genericamente, sem especificar de quem e de que lado” 

(CANTANHÊDE, 2010-b, p. A4). Cantanhêde (2010) expõe que  

 
O plano for formalizado como decerto presidencial prevendo a formação de um 
grupo de trabalho do Executivo para elaborar um projeto de lei ao Congresso, 
criando a Comissão da Verdade. Com o decreto revisado, se houver o acordo, o 
projeto ficaria mais flexível para o debate parlamentar (...) Vanucchi não abre mão 
de exigir uma narrativa sincera, honesta e humilde do Estado brasileiro sobre as 
circunstâncias dos desaparecimentos e o local onde os corpos estão” 
(CANTANHÊDE, 2010-b, p. A4). 
 

 

A quinta matéria da seção “Brasil” com incidência da palavra-chave “Vannuchi” trata 

do desconforto de entidades de proteção aos Direitos Humanos em oposição à tortura, bem 

como de familiares de assassinados e desaparecidos políticos diante das alterações no 

Programa.  

Os grupos alegam que, ao longo do governo ditatorial, os identificados como 

“esquerda armada” já foram devidamente punidos e julgados, o oposto aos militares e 

torturadores. Para Maria Amélia276 (2010), “o novo texto deixa tudo aberto. Violações de 

Direitos Humanos seriam apuradas tanto as cometidas por organizações da esquerda armada 

quanto pela repressão política. Como se fosse igual. E não é” (CAPRIGLIONE, 2010, p. A6). 

Segundo Alípio Freire277 (2010), 

 
Quem é o agente da repressão política que já foi punido por seus atos? Nenhum 
torturador ou estuprador que agiu nos porões da repressão respondeu pelos crimes de 
lesa-humanidade que cometeu. Nós sim, os militantes, fomos punidos. Muitas vezes. 
Fomos sequestrados, levados para cárceres clandestinos [dos quais muitos 
desapareceram], mantidos incomunicáveis, presos, torturados, mortos, condenados, 
forçados ao exílio (CAPRIGLIONE, 2010, p. A6). 

                                                             
276 Integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 
277 Integrante da extinta organização “Ala Vermelha” e preso durante 5 anos, um mês, um dia e 18 horas entre 
1969 e 1974 (CAPRIGLIONE, 2010, p. A4). 
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Outra entidade que manifestou seu repúdio às alterações do Programa foi o Grupo 

Tortura Nunca Mais de São Paulo. Na confluência dos grupos anteriores, defende que “os 

militantes contra a ditadura já foram punidos, inclusive, à luz da legislação do regime 

ditatorial existente na época no Brasil. O que é preciso fazer, até porque nunca foi feito antes, 

é apurar as responsabilidades daqueles que de dentro do Estado, torturaram e mataram” 

(CAPRIBLIONE, 2010, p. A6). 

A sexta matéria da seção “Brasil” tratou de outro tema que também foi polêmico – a 

descriminalização do aborto. Assim como ocorreu com a controvertida Comissão da Verdade, 

o então presidente recuou com relação à defesa do aborto e determinou que o polêmico trecho 

do Programa fosse revisto, “(...) alegando que o texto não traduz a posição do governo”278 

(CANTANHÊDE, 2010-c, p. A4). 

 No texto alterado, prevaleceu a defesa generalizada ao aborto no âmbito da saúde 

pública. Na redação original, o Programa focava-se em “(...) apoiar a aprovação do projeto de 

lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre 

seus corpos”. No texto modificado, será retirada a parte que faz menção à autonomia por ser 

identificada como apoio a uma determinação íntima de impedir a gestação. 

 
Em discurso pelo Dia Internacional da Mulher, em março de 2009, ele (Lula) 
declarou ser, como cristão, contra o aborto. A legislação atual só permite o 
aborto, desde que praticado por médico, nos casos de estupro ou de risco de morte 
da mãe. Nos demais casos, a gestante que aborta pode ser punida com detenção de 
até três anos, e o médico ou outra pessoa que provoque o aborto pode ter pena de 
reclusão de até 20 anos (grifo meu) (CANTANHÊDE, 2010-c, p. A4). 
 
 

Somente a título de reflexão, cabe na afirmação acima do então presidente aquela 

questão que já foi anteriormente tratada no capítulo 3.3 Estado Laico e Liberdade Religiosa. 

Como pessoa singular com suas convicções e ideários próprios, é possível ter a liberdade de 

ser e defender qualquer credo que se deseje e, inerente a isso, optar ou não de forma pessoal 

pelo aborto (e outras opções).  

No entanto, caberia ao Presidente da República de um Estado, que está configurado 

em sua própria Constituição como sendo laico, misturar as suas convicções religiosas e 

posicionamentos pessoais como sendo decisões de Estado?  

O então presidente adotou esse posicionamento – e vários outros – em um momento de 

decisões e direcionamentos de extrema importância para a nação brasileira. Como também foi 

relatado no capítulo anterior, no discurso que o presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, realizou em uma igreja em Las Vegas no 1º semestre de 2012 sobre o Estado laico, 

                                                             
278 Apesar de ter sido o próprio presidente Lula quem assinou o decreto e instituiu o 3º PNDH. 
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mesmo ele tendo se unido formalmente a uma igreja279 e se declarar religioso, suas escolhas 

individuais não são consideradas como escolhas do Estado americano.  

No seu discurso, enfrentou os mais fundamentalistas quando se referiu à religião e ao 

secularismo. Em seu pronunciamento, “(...) a democracia exige que aqueles que são 

motivados pela religião traduzam suas preocupações em valores universais e influenciáveis 

pela razão” (HOUGLAND, 2012, n.p.).  

O parecer de Zylberstajn (2009), contribuição incorporada anteriormente, também 

sinalizou que, independendo do presidente dos Estados Unidos ser religioso, no quesito 

costumes de Estado, a religião não deve se sobrepor. Conforme ela mesma afirmou, “(...) a 

cisão aí não é pessoal”. No entanto, também se faz necessário ponderar que mesmo com esse 

discurso proferido por Barack Obama,  

 
A Constituição dos EUA proíbe o governo federal de estabelecer uma igreja 
ou credo nacional, mas, no dia a dia das decisões políticas em Washington, 
os grupos religiosos são sempre considerados, impactando decisões que vão 
desde o acesso ao aborto e casamento entre homossexuais até pesquisa com 
células-tronco e ensino de ciência em salas de aula de escolas públicas 
(grifos meus) (HOUGLAND, 2012, n.p.). 
 
 

Qualquer semelhança não é mera coincidência. 

A última matéria que foi averiguada na seção “Brasil” com incidência da  

palavra-chave “Vannuchi” trata também de outro tema polêmico e que vai ao encontro do que 

já foi acima ventilado: a questão da ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos da 

União, trazendo o debate da temática do Estado laico e, na “cauda”, a polêmica da 

descriminalização do aborto bem como da união homoafetiva. 

Uma parte do mote da reportagem são as críticas pronunciadas pela CNBB280 que, por 

meio de uma nota, “(...) classificou de ‘intolerante’ a proposta do 3º Programa Nacional de 

Direitos Humanos de impedir a ‘ostentação’ de símbolos religiosos em estabelecimentos 

públicos da União” (...) “A proposta é justificada no programa (...) por Lula, como sinal de 

respeito ao Estado laico281” (Plano de Direitos Humanos é ‘Intolerante’, critica CNBB, 

2010, p. A7).  

Na nota divulgada pela CNBB, esta foi imperativa ao informar que “(...) a medida 

ignora nossas raízes históricas (...) o programa contém elementos de consenso que podem e 

devem ser implementados imediatamente, mas avalia que há também pontos de dissenso que 
                                                             
279 Igreja da Trindade Unida em Cristo. 
280 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
281 Mas, se trata-se de respeito ao Estado laico, então por que a interferência da afirmação do então presidente 
quando incorporou o seu credo religioso e suas convicções pessoais como critérios para decisão no âmbito de 
Estado quanto à questão da descriminalização do aborto? 
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requerem mais diálogo” (Plano de Direitos Humanos é ‘Intolerante’, critica CNBB, 2010, 

p. A7). 

O Brasil tem influência cultural direta dos africanos, e ainda da intensa troca cultural 

que ocorreu entre os indígenas, os escravos africanos e os europeus. Indubitavelmente, essas 

trocas culturais que ocorreram por séculos ao longo do período colonial brasileiro 

possibilitaram a constituição de uma cultura híbrida e muito rica. A contribuição africana – 

sem contar as várias outras – é notória, seja na dança, na culinária, na língua e na música, seja 

na religião.  

Se for tal como diz a nota divulgada acima pela CNBB, que as proposições do  

PNDH-3 ignoram as nossas raízes históricas, então, nos estabelecimentos da União, faz-se 

necessário também enaltecer outras simbologias religiosas, que tiveram importância ímpar 

para as raízes históricas brasileiras e sequer constam nos espaços públicos, não somente, de 

forma unilateral, as simbologias da religião cristã. 

Além da crítica ao impedimento à ostentação de símbolos religiosos em 

estabelecimentos da União, a CNBB igualmente se opôs quanto à descriminalização do 

aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo bem como à adoção para casais gays. 

Os pontos levantados nessa reportagem acerca da descriminalização do aborto já 

foram contemplados anteriormente em outra matéria; nessa reportagem também mencionou-

se a investida contra o agronegócio, polêmica que também foi bastante explorada nas matérias 

iniciais. 

A matéria que foi averiguada na seção “Opinião” traz como referência a data 31 de 

março282, fazendo uma alusão que possivelmente seria recebida naquele ano (2010) com 

tensão em razão da relação hostil das Forças Armadas com a área de Direitos Humanos por 

causa da concepção da Comissão da Verdade. 

Essa reportagem traz o fato de que, naquele contexto, a então ministra-chefe da Casa 

Civil, Dilma Rousseff283, retirou-se de sua atuação para ingressar na campanha presidencial. 

Simultaneamente, o general de Exército Maynard Marques de Santa Rosa também sai da ativa 

para entrar na reserva. E a razão desse afastamento se deu em razão de o jornal “Folha de 

S.Paulo” ter divulgado fragmentos de uma carta do general denominando a “(...) Comissão da 

                                                             
282 A data – 31 de março de 1964 – é frequentemente sinalizada e “comemorada festivamente” a cada ano pelos 
militares em razão do “êxito” do que eles denominam “Revolução”. No entanto, o golpe de fato aconteceu 
somente no dia 1º de abril com a renúncia de Jango e as intervenções militares. Transcorridos 25 anos, 
surpreendentemente, as “comemorações” são realizadas todo ano por representantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica, inclusive, em 2012, a “festa” foi comemorada no Clube Militar antecipadamente, no dia 
29/03/2012 (FERNANDES, 2012, n.p.). 
283 Denominada “ex-guerrilheira” pelos setores fardados. 
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Verdade de ‘comissão de calúnias’, cheia de ‘fanáticos que, no passado recente, adotaram o 

terrorismo, o sequestro de inocentes e o assalto a bancos’”284 (CANTANHÊDE, 2010-d,  

p. A2). 

A reportagem comenta as reações ao PNDH-3, bem como “(...) ao desdém de Lula 

pelos dissidentes em Cuba285. É como se ele escrevesse uma coisa aqui e fizesse outra lá, ao 

sabor das conveniências políticas e ideológicas” (CANTANHÊDE, 2010-d, p. A2). Faz ainda 

defesa explícita ao então ministro Paulo Vannuchi, quando comenta que 

 
Justiça seja feita: depois do cerco da Igreja, dos ruralistas, dos militares, do setor de 
comunicação e dos ministérios da Defesa e da Agricultura, o ministro de Direitos 
Humanos, Paulo Vannuchi, que não é nenhum xiita, vem lapidando cuidadosamente 
o 3º PNDH para que o diamante bruto, que visa o futuro, possa caber no presente. Se 
Lula orientou Vannuchi para ouvir e rever, que os comandantes militares também 
controlem seus subordinados, como convém. Vale hoje o mesmo equilíbrio proposto 
na distensão: “Você segura os seus radicais que eu seguro os meus” 
(CANTANHÊDE, 2010-d, p. A2). 
 

  

A matéria da seção “Mundo” que traz a incidência da palavra-chave “Vannuchi” vem 

ao encontro do que foi ventilado anteriormente com relação à não intervenção do governo 

brasileiro pelos dissidentes cubanos. O então286 assessor especial para assuntos internacionais 

da Presidência da República,  

 
(...) afirma que criticar o regime castrista é ‘contraproducente’ e que a melhor 
forma de ajudar é ‘não tomar partido’ (...) o governo brasileiro ‘não é uma 
ONG’ e que não irá intervir na atual crise dos direitos humanos em Cuba porque ‘se 
relaciona com outros governos, e não com dissidentes (grifos meus) (Brasil não 
Intervirá por Cubanos, diz Garcia, 2010, p. A11). 
 
 

A matéria salientou o pronunciamento do então presidente Lula de que a Justiça 

cubana precisa ser respeitada por encarcerar pessoas com respaldo na lei do país, e sinalizou 

que a greve de fome não poderia ser empregada como argumento de Direitos Humanos para 

                                                             
284 A referência acima foi direta à Dilma Rousseff. 
285 No caso em questão, a situação remete a fevereiro de 2010, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva havia visitado Havana “(...) um dia depois da morte do prisioneiro político Orlando Zapata Tamayo, no 
hospital Amejeiras, após jejuar por 85 dias. Ele era considerado como um ‘prisioneiro de consciência’ pela ONG 
de Direitos Humanos, Anistia Internacional. (...) O governo cubano não reconhece o estatuto de preso político, 
considerando os opositores como ‘mercenários’ que operam contra o regime em nome dos Estados Unidos (...) 
Na época, Lula foi bastante criticado por não ter condenado o fato nem enviado um sinal aos prisioneiros 
políticos. Informados da viagem de Lula a Cuba, cerca de 50  presos políticos ou com ‘licença penal’ (...) 
redigiram uma carta  a ele, para que intercedesse a seu favor quando encontrasse os irmãos Castro. Eles 
escreveram que Lula poderia ser ‘um magnífico interlocutor para fazer com que o governo cubano decida fazer 
as reformas econômicas, políticas e sociais que o país necessita com urgência, avançar no respeito aos direitos 
humanos, conseguir a reconciliação nacional e tirar a nação da profunda crise em que se encontra’” (Como 
Lula em 2010, Dilma Visita Cuba após Morte de Dissidente, 2012, n.p.). No entanto, enquanto assinou o 
decreto para o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, esquivou-se quanto aos direitos humanitários 
cubanos. 
286 E ainda vigente. 
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soltar os presos. A comparação do então presidente287 foi a seguinte: “Imagine se todos os 

bandidos presos em São Paulo entrarem em greve de fome e pedirem liberdade” (Brasil não 

Intervirá por Cubanos, diz Garcia, 2010, p. A11). 

Na ocasião, o dissidente Guilherme Fariñas havia começado a greve de fome logo 

após o falecimento do preso político Orlando Zapata Tamayo. Segundo Fariñas, “(...) Lula é 

‘cúmplice’ da tirania do regime castrista”. Na concepção do assessor da Presidência para 

Assuntos Internacionais, os cubanos dialogam “na base da exigência”; ele tentou justificar a 

inação por parte do governo brasileiro dando como exemplo os procedimentos políticos 

adotados nos EUA quando dizem que a situação ficou exacerbada não “somente” “(...) com 

cem dissidentes, mas com milhões de pessoas (...) o país faz defesa intransigente dos Direitos 

Humanos, mas só debate nos ‘fóruns multilaterais’”. No parecer de Paulo Vannuchi, “(...) 

qualquer situação entre vida e morte é um problema de todos nós” (Brasil não Intervirá por 

Cubanos, diz Garcia, 2010, p. A11). 

A matéria analisada na seção “Tendências e Debates” com a incidência da  

palavra-chave “Vannuchi” já havia sido referendada anteriormente em razão da crítica 

pronunciada do leitor Marcos Bastos Pereira com relação à polêmica da descriminalização do 

aborto.  

Mas, ainda nesse artigo, Talib faz menção de o começo de 2010 poder vir com bons 

agouros em razão de várias relevantes proposições do PNDH-3, entre elas, a temática da 

união civil homoafetiva bem como a adoção por esses casais; a concepção da Comissão da 

Verdade; a proibição de ostentar símbolos religiosos em estabelecimentos públicos288, bem 

como a descriminalização do aborto. Como bem denominou Talib, “são questões de justiça e 

de respeito aos princípios internacionalmente reconhecidos dos Direitos Humanos” (TALIB, 

2010, p. A3). 

O artigo focou-se predominantemente nesta última proposição, em que Talib elogia o 

pensar progressista da 3ª versão do Programa por reconhecer que “(...) os direitos das 

mulheres como Direitos Humanos ao incluir a clara determinação governamental de 

reconhecer que, sem as mulheres, os direitos não são humanos (...) sem o acesso a serviços 

públicos que permitam às mulheres exercer com liberdade seus direitos no campo 

                                                             
287 Nos anos 80, o então presidente também praticou o jejum como um dos atos de repúdio e forma de se rebelar 
contra o regime autoritário brasileiro. 
288 “(...) demonstrando claro compromisso com o aprofundamento da laicidade do estado, com a cultura de 
respeito aos diferentes credos religiosos e aos ateus, com a liberdade de expressão das diversas formas de fé 
características do país” (TALIB, 2010, p. A3). 
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reprodutivo, não há cidadania para nós” (TALIB, 2010, p. A3). Ainda contextualiza, 

afirmando que 

No Brasil, as mulheres católicas são as que compõem o maio número das que 
recorrem ao aborto. É também a população católica que em número significativo 
apoia leis que permitem às mulheres interromper o processo gestacional, ao menos 
em casos extremos, de risco para suas vidas, de gravidez resultante de estupro e de 
gestação de fetos sem condições de sobrevivência, conforme indicam pesquisas 
recentes da Um e do Ibope (TALIB, 2010, p. A3). 
 
 

Faz também referência ao fato de que as pesquisas acima realizadas não seriam 

necessárias caso os padres e também os bispos efetivamente dessem ouvidos às suas fiéis no 

momento do confessionário.  

No entanto, destaca que, em razão da estrutura estabelecida, diversos segmentos 

católicos optam por desconsiderar a situação de suas próprias fiéis, para manter um 

posicionamento implacável, e desprezar componentes da mesma doutrina católica que 

legitimam o parecer das mulheres a esse respeito. Conforme informou Talib (2010), 

 
(...) desde o século 17 até hoje, podem-se encontrar teólogos e teólogas, mesmo no 
Brasil, defensores da possibilidade de escolha por um aborto. Na Espanha, 130 
padres reunidos em um foro de curas acabam de assinar manifesto público 
reconhecendo a legitimidade do Estado para legislar sobre o aborto. Deixar mulheres 
católicas ignorarem as discussões internas da igreja a esse respeito, impedindo-as de 
saber que podem ter sua decisão pelo aborto apoiada religiosamente, é jogar contra 
suas vidas, é permitir que carreguem por anos, ou mesmo por toda a vida, um 
sentimento de culpa que as tortura (TALIB, 2010, p. A3). 

 

Mas, como bem disse e parecia prever, “infelizmente, a democracia brasileira sobre 

ainda uma fragilidade estrutural. Apesar dos mais de cem anos de definição constitucional da 

laicidade do Estado, os governantes se curvam às pressões da Igreja Católica” (TALIB, 2010, 

p. A3).  

A matéria que foi apurada na seção “Painel do Leitor” faz uma crítica ao 

posicionamento do governo brasileiro de se manter inerte diante dos dissidentes cubanos que 

acabaram morrendo.  

No caso específico desse painel, Ricardo Celso Ulisses de Melo faz menção à morte 

de Tamayo e afirma que “como intransigentes defensores dos Direitos Humanos, os 

professores Fábio Konder Comparato e Maria Victória Benevides certamente se manifestarão 

contra a morte de Orlando Zapata Tamayo. Ou será que a afirmação histórica dos Direitos 

Humanos só vale para os mortos da esquerda?” (MELO, 2010, p. A3). 

A incidência da palavra-chave “Vannuchi” que apareceu na capa do jornal “Folha de 

S.Paulo”  está localizada no cantinho inferior do lado direito, quase que imperceptível. Consta 

juntamente uma fotografia de depredação e situação caótica (outra matéria), mas que em certa 
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medida ressoa com a chamada do minúsculo artigo de capa: “Presidente faz o que fez no caos 

aéreo: não decidir”. Cantanhêde (2010) critica a inação do então presidente tendo viajado de 

férias e deixado a pendenga estabelecida com o Ministério da Defesa e as áreas dos Direitos 

Humanos por causa da Comissão da Verdade.  

Quanto ao segundo jornal – “O Estado de S.Paulo” – averiguaremos também a 

equivalência percentual da cobertura que houve nas seções do “Primeiro Caderno”, o que 

significa dizer que com a palavra-chave “PNDH” serão analisadas quatro incidências na seção 

“Fórum dos Leitores”289, três em “Espaço Aberto”290, duas na seção “Nacional”291 e uma (1) 

em “Notas & Informações”292. 

A primeira matéria na seção “Fórum dos Leitores” que foi verificada faz uma crítica à 

reação hostil dos militares diante do PNDH-3. Segundo Khair (2010), “(...) quem não deve 

não teme” (KHAIR, 2010, p. A2). 

No mesmo fórum, logo abaixo do que foi anteriormente mencionado, há um 

comentário pronunciado por outro leitor, Francisco Ferro, que vai de encontro ao Programa. 

Em sua opinião, o então ministro Vannuchi  

 
(...) quer se sobressair em meio a tantos colegas. (...) porém, se mais essa medida 
(...) for necessária, que seja justa e tenha a mesma face para toda a questão. Que se 
julguem também os militantes da esquerda que pegaram as armas, assaltaram, 
mataram e também torturaram. E quantos deles estão por aí em cargos públicos, até 
da maior relevância?! E dentre outras coisas, como o tal programa também fala em 
“taxação de grandes fortunas”, que se analisem o patrimônio e as contas bancárias 
de centenas que recebem indenizações e salários por conta da verdadeira “caderneta 
de poupança” que fizeram de sua militância política293 (...) (FERRO, 2010, p. A2 e 
A3). 
 
 

Na terceira matéria na mesma seção, intitulada “Palavra e Honra”, o leitor é direto e 

objetivo na sua fala, nada compassiva. Segundo Fernandes, “o ministro Paulo Vannuchi disse 

que se demitiria sumariamente se mudassem uma só linha do PNDH-3. Estamos esperando” 

(FERNANDES, 2010, p. A3). 

A quarta matéria na seção “Fórum dos Leitores” consiste na pura crítica não somente 

ao PNDH-3 em si, mas ao governo Lula, sobretudo, com a aproximação das eleições 
                                                             
289 Nesta seção houve uma cobertura de 38% e, pela representatividade, serão avaliadas 4 incidências com a 
palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
290 Nesta seção houve uma cobertura de 28%, arredondada para três incidências que serão analisadas com a 
palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
291 Já nesta seção, foi identificada uma cobertura de 19%, arredondada para duas incidências que serão analisadas 
com a palavra-chave “PNDH” em matérias distintas. 
292 E, na última seção, foi constatada uma cobertura de 14,87%, arredondada para uma incidência a ser analisada 
com a palavra-chave “PNDH”. 
293 O leitor também está se referindo indiretamente a Lula, que “em 1985, obteve do Ministério do Trabalho uma 
aposentadoria especial, que em 1996 foi convertida em indenização pela Comissão de Anistia. O benefício rende 
hoje (com base em 2010) ao presidente R$ 4,2 mil por mês” (grifos meus) (SALOMON, 2010, n.p.). 
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presidenciais daquele ano. Segundo o leitor, “(...) não há como não ficar amedrontado com a 

sequência de fatos que se vêm descortinando nas ‘entrelinhas’ do governo Lula, de maneira 

mais escancarada à medida que a eleição presidencial vai se aproximando” (GASPARINI, 

2010, p. A2). 

Gasparini (2010) também tece críticas a outros assuntos não propriamente 

relacionados ao Programa mas à gestão Lula, como a “paquera” com ditaduras 

sanguinárias294, o status de polícia dado à Receita; e críticas à liberdade de imprensa, havendo 

o que ele denominou como sendo “xadrez macabro que o atual grupo político dominante vem 

jogando na tentativa de implantar no Brasil um estado policial sob o disfarce de ‘democracia 

popular’”. E, não muito animador, o leitor aconselha que “(...) aquela porção da sociedade 

brasileira que não compactua com esse estado de coisas deve preparar-se para o pior, ou seja, 

tempos sombrios se aproximam” (GASPARINI, 2010, p. A2). 

A primeira matéria a ser investigada na seção “Espaço Aberto” do jornal “O Estado de 

S.Paulo” com a incidência da palavra-chave “PNDH” corresponde a um artigo de opinião que 

faz alusão à 3ª edição do Programa promovendo primeiramente uma breve contextualização 

das duas vertentes que estão diretamente atreladas à sua concepção. 

Faz também uma breve passagem dos tempos vividos na ditadura para expor que, 

apesar de ter havido vários integrantes da luta armada no enfrentamento à ditadura, 

almejavam estabelecer no Brasil outra, “(...) só que de esquerda e nem pensavam em 

restabelecer as instituições democráticas” (CHAVES, 2010, p. A2). 

Houve também aqueles que desejassem restaurar as liberdades e os direitos alijados da 

sociedade civil nem que para isso fosse necessário adotar o caminho dos saques, dos 

sequestros, da agressão, dos atentados, dos assassinatos, dos assaltos e dos fuzilamentos com 

a alegação de buscar destituir o regime militar.  

E Chaves (2010) complementa que o fato das pessoas terem se envolvido com ações 

da luta armada, como acima discriminadas, não desqualifica a honesta motivação idealista e 

patriota pela qual estavam engajados. 

No entanto, também destaca que, além do perfil acima mencionado, há outra 

conformação de pessoas – não menos patriotas e idealistas – que optaram por trilhar por 

                                                             
294 A referência do leitor, nesse caso, diz respeito a que, sob o comando do então presidente Lula, a diplomacia 
brasileira e sobretudo o próprio então presidente começou a flertar com vários regimes autoritários, como: os 
irmãos Castro; o ex-ditador líbio coronel Muammar Kadaffi; o falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez; 
o ditador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (que está no poder da Guiné Equatorial há 34 anos); o presidente 
do Irã, Mahmoud Ahmadinejad; o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko; o presidente do 
Uzbequistão, Islam Karimov; o presidente da República de Camarões, Paul Biya (há 31 anos no poder); e o 
presidente do Gabão, Omar Bongo Ondimba (governou o país rico em petróleo por 42 anos). 
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outros caminhos ao restabelecimento da democracia, utilizando outros recursos que não foram 

propriamente a luta armada, mas por meio do convencimento, da persuasão, “(...) pelo esforço 

da articulação política, pelo discurso público ou pela metáfora nas artes295” (CHAVES, 2010, 

p. A2).  

O jornalista enfatiza que foi essa segunda categoria de idealistas e patriotas, e não 

aquela primeira (que intencionalmente optou por se utilizar da violência direta), que foi 

responsável pelo movimento das “diretas já” e que contribuiu efetivamente com a 

redemocratização brasileira. 

Chaves (2010) denomina alguns dos vários idealistas e patriotas que, na compreensão 

dele, fazem parte dessas duas categorias distintas296 e que possuem “(...) dois estilos bem 

diferentes (...) e de duas visões bem diversas do que seja democracia” (CHAVES, 2010, p. 

A2). E é nesse momento que introduz o PNDH-3, relatando que 

 
Nesse sentido, o PNDH-3 repõe uma verdade histórica fundamental: desfaz a 
confusão, que se fazia entre os dois grupos de patriotas e idealistas brasileiros que 
lutavam pela democracia durante a ditadura militar. Pois desde a redemocratização 
do País esses grupos se misturaram muito entre si – tanto quanto com o dos adesistas 
do regime militar que combateram. No fundo, porém, jamais perderam sua visão 
própria de democracia – visão essa que andava muito enrustida e disfarçada. Assim, 
o secretário dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, prestou um excelente serviço à 
Nação indicando, neste ano eleitoral, uma das visões de democracia que estarão 
disputando a Presidência da República daqui a nove meses (CHAVES, 2010, p. A2). 
 
 

Chaves (2010) ainda faz uma crítica à então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 

Rousseff, pela responsabilidade inerente à sua precípua função de averiguar, apreciar, 

analisar, organizar e direcionar programas do governo, bem como de ter realizado a devida 

revisão do texto do programa governamental e não Lula, que assinou o documento na 

confiança da função delegada. Chaves ainda denominou o PNDH-3 como o PAC dos Direitos 

Humanos e que competia exclusivamente à Dilma Rousseff naquele momento não ter deixado 

passar por todos os entraves políticos querelas ocorridas entre os distintos ministérios.  

O autor do artigo tece algumas pontuais críticas ao PNDH-3 em determinadas 

diretrizes – em que são feitas “recomendações” aos magistrados para que julguem dessa ou 

daquela forma – e na temática da formulação de critérios de monitoramento editorial para a 

                                                             
295 “(...) buscando brechas para burlar a rígida censura – e enfrentando, publicamente, as ameaças do regime, sem 
esconder-se (...)” (CHAVES, 2010, p. A2). 
296 Entre alguns dos integrantes que Chaves denomina terem feito parte da categoria que se pautou sobretudo na 
luta armada, destacou os seguintes: “Carlos Marighella, Carlos Lamarca, Iara Iavelberg, José Dirceu, Dilma 
Rousseff, José Genuíno, Tarso Genro, Franklin Martins”, etc. Quanto a alguns dos que integraram a segunda 
categoria que não se pautou pela modalidade da violência, Chaves destaca: “André Franco Montoro, Mário 
Covas, Marcos Freire, Almino Affonso, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, dom Paulo 
Evaristo Arns, Chico Buarque, Gianfrancesco Guarnieri, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Gasparian, Jarbas 
Vasconcelos”, etc. (CHAVES, 2010, p. A2). 
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concepção de um ranking local de veículos engajados com a temática dos Direitos Humanos 

e, da mesma forma, dos que praticam violações, bem como criticou a temática das invasões de 

terras. Como reiterou Chaves, “independentemente das ‘correções’ determinadas pelo 

presidente Lula, aí está pequena amostra do tipo de democracia que a candidata Dilma 

Rousseff pretende implantar no País, se eleita presidente. Pela transparência que ofertou ao 

eleitorado, salve Paulo Vannuchi” (CHAVES, 2010, p. A2). 

A segunda matéria da seção “Espaço Aberto” do jornal “O Estado de S.Paulo” em que 

há a incidência da palavra-chave “PNDH”, ao contrário da anterior, corresponde à pura 

crítica, a começar pela própria intitulação: “Plano demole soberania e democracia”. Nela, o 

autor do artigo de opinião alude que o PNDH-3 oferece sérias fragilidades à soberania bem 

como à totalidade do território nacional.  

Paiva busca respaldar o seu argumento na compreensão obtida do Programa que “(...) 

considera os indígenas nacionais pertencentes a povos indígenas, como se os brasileiros não 

fossem um único povo297 (...)”, bem como alerta ao que denominou serem “armadilhas 

semânticas”, destacadas no mesmo Programa quando resguarda que “(...) o desenvolvimento 

deve ‘garantir a livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania sobre seus 

recursos e riquezas naturais” (PAIVA, 2010, p. A2). Na compreensão de Paiva,  

 
(...) o PNDH propõe ratificar na Constituição federal que os índios no Brasil 
pertençam a povos indígenas distintos do povo brasileiro, constituam outras nações 
com organização política própria e, em suas terras, exerçam os direitos 
supracitados298 e a soberania sobre recursos e riquezas existentes, mesmo com 
prejuízo dos demais brasileiros (PAIVA, 2010, p. A2). 
  

Talvez o autor acima não devesse ficar tão preocupado com os possíveis “prejuízos” 

que os povos indígenas possam dar aos demais brasileiros, ainda mais se tratando dos recursos 

e das riquezas existentes, já que é exatamente o contrário – se não fossem os índios, quiçá 

teríamos ainda um pouco do que restou do nosso verde nativo que tão bem o “homem branco” 

                                                             
297 Pela história, sabemos que o povo brasileiro tem em suas raízes e constituição a contribuição de diversos e 
distintos povos, como os portugueses, os indígenas, os africanos e os imigrantes italianos, japoneses, árabes, 
alemães... A população brasileira tem como característica bastante marcante a miscigenação. E ela se deu em 
razão da convivência e da combinação desses diversos outros grupos e povos em nosso país. Dessa forma, apesar 
de haver a denominação “povo brasileiro”, a sua formação está intrinsecamente vinculada à mistura e a diversos 
outros grupos humanos. Assim sendo, pode ser compreensível referir-se de forma singular, única, com suas 
características tão peculiares, também ao povo indígena, sem no entanto descontextualizá-lo como integrante e 
um dos povos que compõem o povo brasileiro. Mas parece que Paiva (2010) não teve similar entendimento.  
298 Paiva refere-se aos direitos estabelecidos na Declaração de Direitos dos Povos Indígenas que confere a esses 
povos o direito ao autogoverno e à autodeterminação.  
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soube e continua a decepar. E talvez não devesse ficar intrigado com o artigo 9299 da 

Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas de 2007, pois essa ação não quer dizer 

que os povos indígenas estão dissociados do povo brasileiro, aliás, nem mesmo se quisessem 

isso seria possível. Ademais, na própria Declaração da ONU, há uma incidência de 14 

(quatorze) palavras “discriminação” para somente 2 (duas) direcionadas a “nação”.  

O que faz ao menos pensar é que se trata de povos que vêm sofrendo diversas 

privações, injustiças e violências institucionalizadas, desigualdades e muitas discriminações. 

Tanto que foi necessário na própria Declaração da ONU reforçar 14 vezes a necessidade que 

se faz de não haver discriminação em um compacto documento de 3,5 páginas contendo 46 

artigos, porque a realidade que se impõe é essa.  

A impressão que dá é que o autor está com receio que a autodeterminação, o 

autogoverno bem como os sistemas jurídicos próprios dos povos indígenas possam 

comprometer a soberania nacional, o que ele denominou como  

 
(...) estariam concretizados os fundamentos para o reconhecimento internacional de 
dezenas de potenciais Estados-nação dentro de nossas fronteiras, no futuro. É a 
atomização do Brasil (...) os defensores da posição adotada (...) no artigo 46 da 
Declaração, onde consta que ela não será usada contra a soberania das nações (...) 
basta ler os direitos nela concedidos, que caracterizam uma renúncia voluntária à 
soberania por um país (...) (PAIVA, 2010, p. A2).  
 
 

Os direitos constitucionais dos índios também estão manifestados em um capítulo 

próprio de nossa Constituição ("Ordem Social", capítulo VIII, "Dos Índios"), bem como em 

outros instrumentos ao longo de seu texto e em um artigo do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Há duas inovações conceituais relevantes nela, se comparada 

com as constituições passadas e ao denominado Estatuto do Índio.  

A primeira é que se deixou a ideia assimilacionista, que compreendia os índios como 

sendo uma categoria social efêmera, passageira. A segunda é o entendimento de que os 

direitos indígenas sobre suas terras tratam-se de direitos originários, ou seja: vêm antes 

mesmo da concepção do Estado brasileiro, já que há o reconhecimento histórico de que foram 

os índios que primeiro ocuparam o Brasil.  

E, dessa forma, a Constituição de 1988 estabeleceu novos apontamentos às relações 

que envolvem o Estado, os povos indígenas e a sociedade brasileira. E, nessa configuração, 

                                                             
299 “Artigo 9 – Os povos e as pessoas indígenas têm o direito de pertencer em uma comunidade ou nação 
indígenas, em conformidade com as tradições e costumes da comunidade, ou nação de que se trate. Não pode 
resultar nenhuma discriminação de nenhum tipo do exercício desse direito” (Declaração da ONU sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas 2007, p. 2). 
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pode-se assegurar aos povos indígenas o respeito aos seus costumes, tradições, crenças, 

línguas e organização social.  

Admite-se, pela primeira vez, o direito à diferença, como estabelece o artigo 231 de 

nossa Constituição. Se Paiva adentrasse ao que desde 1988 rege o tópico “Terras Indígenas”, 

talvez não tivesse ficado com tamanho receio do PNDH-3, que foi formulado 21 anos depois 

de nossa Constituição. Entre alguns pontos, destacam-se: 

 

Capítulo VIII – Dos Índios 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando 
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum 
do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 
Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 
risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (...) 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 
 

 

Paiva (2010) sugere ainda que o PNDH-3 “(...) fez cair a máscara da esquerda radical 

do governo” e que depois de três derrotas consecutivas, questiona se apesar do PT ter 

compreendido que o discurso bem como as proposições voltados a um regime socialista 

radical300 eram repelidos pela população brasileira301, se não houve uma intenção estratégica 

para postergar e assim, consolidar esforços, aguardando o momento devido para “desvendar o 

véu”.  

                                                             
300 Que, segundo Paiva, trata-se de um “(...) modelo ultrapassado e desagregador (...)” (PAIVA, 2010, p. A2). 
301 Em razão de apreciar a paz, bem como a liberdade, e ser contrária à intransigência e ao totalitarismo (PAIVA, 
2010, p. A2). 
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Parece que o autor também está receoso das relevantes ocupações decisórias do 

governo que o PT, “(...) cuja identidade original é, sem dúvida, a corrente radical”, tem 

ocupado nos últimos tempos. E põe às claras o seu parecer acerca do PNDH-3: 

 
O lançamento do PNDH desvendou o propósito desse setor do governo de implantar 
um regime totalitário no Brasil, bem como sua força. O plano materializa a 
estratégia de tomada do poder pela revogação, de fato, da Constituição federal e 
procura travestir de legalidade instrumentos ilegítimos de pressão e controle da 
sociedade, como tem sido mostrado detalhadamente na mídia. As reações das 
instituições da imprensa, de setores democráticos do próprio governo e a 
repercussão na sociedade implicam a tomada de uma decisão pelo presidente da 
República, havendo apenas três alternativas (...) (PAIVA, 2010, p. A2). 
 

 
O autor também fornece três possibilidades que, no parecer dele, Lula estaria 

adotando. A primeira seria a de cancelar o decreto do PNDH-3 e diminuir assim 

significativamente a participação da esquerda radical no poder, o que corresponde à saída que 

Paiva defende302.  

A segunda alternativa seria revisar determinados pontos do PNDH e deixar que o 

confronto fosse resolvido no momento apropriado. E, quanto à terceira opção, seria deixar o 

Programa tal qual está, ou mesmo se houver alguma alteração, que ela não interfira nas 

proposições originais “(...) de preparar o terreno para a tomada do poder”. E sintetiza a 

respeito do PNDH-3 afirmando-o ser “(...) uma bomba-relógio ao estilo dos grupos radicais, 

de quaisquer matizes, e seu conteúdo tem explosivo para demolir a soberania nacional e a 

democracia” (PAIVA, 2010, p. A.2).  

 Na terceira matéria da seção “Espaço Aberto” que foi analisada no jornal “O Estado 

de S. Paulo” com a incidência da palavra “PNDH”, o mote, na realidade, são as reflexões 

acerca de uma das ocorrências mais visíveis de um expressivo esquema de corrupção303, no 

caso em questão, do próprio governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda304.  

Di Franco (2010) concentra praticamente a metade de seu artigo acerca desse assunto, 

quando, então, introduz a temática do PNDH-3, que textualmente denomina como o “(...) 

estratégico veneno da ‘democracia direta’ destilado no 3º Programa (...)”. E compara o então 

governo de Hugo Chávez com os articulistas do governo Lula, quando “(...) propõem a 

valorização de instrumentos como ‘lei de iniciativa popular, referendo, veto popular e 

                                                             
302 Paiva acredita que essa possibilidade seria justificada, pois no seu entendimento a esquerda radical do PT 
“traiu” a confiança do então presidente ao tê-lo feito assinar um decreto sem alertá-lo do seu conteúdo polêmico 
– como se o Presidente da República Federativa do Brasil não tivesse noção do teor do documento que estava 
assinando.  
303 Episódio ocorrido no 2º semestre de 2009.  
304 Em 2001, já havia também ocorrido um episódio em que o próprio Arruda havia adulterado o painel de 
votação do Senado. 
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plebiscito’. É a instalação do populismo autoritário, uma fachada de democracia que se apoia 

em três colunas: fisiologismo político, currais eleitorais e autoritarismo ideológico” (DI 

FRANCO, 2010, p. A2).  

Primeiramente, os pontos acima criticados por Di Franco correspondem à 6ª ação 

programática da Diretriz 1305, do Objetivo Estratégico I306; apesar de não constarem 

explicitamente essas exatas palavras na 1ª e na 2ª edição do Programa elas, no entanto, foram 

devidamente contempladas desde 1988 em nossa Constituição Cidadã, especificamente no 

artigo 14 do Capítulo IV – Dos Direitos Políticos, conforme segue: 
 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL, 1988). 

 

Ele, por outro lado, faz assertivas críticas quando questiona a coerência de uma ação 

conjunta no mesmo palanque entre Lula, José Sarney, Fernando Collor e Renan Calheiros. E a 

única resposta a essas notórias incoerências a que o autor chega é porque estão 

simbioticamente atrelados a puros interesses, guiados e motivados somente por eles.  

E traz esse assunto para explicar que “(...) os fisiologistas têm carta branca para gozar 

as benesses do poder. Os ideológicos, lenientes e tolerantes com apetite dos fisiológicos, 

recebem deles o passaporte parlamentar para avançar no seu projeto autoritário (...) a 

arquitetura democrática de fachada recebe a certidão do ‘habite-se’ na força cega dos currais 

eleitorais” (DI FRANCO, 2010, p. A2).  

O autor tece também incisivas críticas aos sistemas educacionais brasileiros e atribui 

como responsabilidade aos jornalistas conduzirem os candidatos ao campo das “verdadeiras 

discussões”: educação, infraestrutura e ética.  

A primeira matéria a ser averiguada da seção “Nacional” do jornal “O Estado de 

S.Paulo” que tem a incidência da palavra-chave “PNDH” aponta que, em razão de uma série 

de erros políticos, acabou-se por fragilizar os pontos positivos do Programa. Domingos (2010) 

                                                             
305 Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia 
participativa. 
306 Garantia da participação e do controle social das políticas públicas em Direitos Humanos, em diálogo plural e 
transversal entre os vários atores sociais.  
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destaca que houve certo descaso com o Programa pelos integrantes do Planalto, já que ele 

ficou duas semanas parado nas gavetas da Casa Civil antes do seu lançamento oficial. 

Além disso, criticou o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, por ele ter protestado a 

uma provável revisão da Lei de Anistia somente quando o decreto foi assinado pelo então 

presidente Lula, uma vez que recebeu antecipadamente o Programa do então ministro de 

Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, no dia 01 de setembro de 2009. Segundo Domingos, “a 

confusão que antecedeu a edição do decreto e permitiu que fossem reunidos retrocessos 

políticos e avanços numa bandeira inquestionavelmente correta – da qual o Brasil é signatário 

numa mesma peça jurídica – acabou por afetar os aspectos positivos do programa” 

(DOMINGOS, 2010, p. A4).  

O autor da reportagem destaca que um dos pontos mais polêmicos certamente foi a 

criação da Comissão da Verdade, e foi especificamente esse ponto que fez com que Lula 

recuasse ao determinar a criação de um grupo de trabalho incumbido de apresentar um 

anteprojeto e encaminhá-lo ao Congresso.  

Para o deputado José Genoíno, a grande confusão que houve foi que associaram a 

criação da Comissão com a revisão da Lei de Anistia, e Lula teve que assegurar aos militares 

que esta não seria alterada.  

Segundo Genoíno, “a Comissão da Verdade não tem nada a ver com a Lei de Anistia. 

A questão política já está resolvida, não será desencavada” (DOMINGOS, 2010, p. A4). Mas 

complementou que “(...) o clima de confusão acabou por levar ao PNDH culpa que não lhe 

cabia. Estão criticando a união de homossexuais e o aborto. O programa faz menção a esses 

temas, mas está pagando por eles” (DOMINGOS, 2010, p. A4).  

Só no final da matéria é feita menção acerca da outra polêmica – o “controle social da 

mídia” –, informando o que consta no Programa e, em contrapartida, o protesto de empresas 

dos meios de comunicação por compreenderem que há nele a violação da liberdade de 

imprensa, alegando inconstitucionalidade. 

A segunda matéria da seção “Nacional” traz como mote outros atores sociais além dos 

que foram até então levantados e que também repudiam várias passagens do Programa. No 

caso específico, entidades empresariais e de classe, como a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) e a Federação do Comércio do Estado de São Paulo 

(Fecomércio), formularam um manifesto censurando o Programa.  

Segundo Bramatti, “(...) as entidades veem o plano no governo uma tentativa de 

amordaçar a imprensa e de cercear o Judiciário. Também são contrárias à regulamentação do 
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imposto sobre grandes fortunas e a mudança nos currículos escolares propostas pelo 

programa” (BRAMATTI (2010, p. A11)).  

Apesar de não constar especificamente nenhuma menção acerca do imposto sobre 

grandes fortunas nas duas edições anteriores do Programa, desde 1988 já tinha sido 

contemplada essa matéria em nossa Constituição, na Seção III – DOS IMPOSTOS DA 

UNIÃO, conforme rege o art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: “(...) VII – 

grandes fortunas, nos termos de lei complementar” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988). 

No que concerne especificamente à polêmica do “controle da mídia”, diversas 

associações307 tendiam a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer desmoronar essa 

específica proposição do decreto. Para Brito308, “(...) o plano é estapafúrdio e se insere em 

uma série de tentativas do governo de cercear a imprensa” (BRAMATTI, 2010, p. A11).  

O editorial da seção “Notas & Informações”, que foi analisado com a incidência da 

palavra “PNDH”, afirma tratar-se de um decreto contendo “(...) um roteiro para a implantação 

de um regime autoritário, com redução do papel do Congresso, desqualificação do Poder 

Judiciário, anulação do direito de propriedade, controle governamental dos meios de 

comunicação e sujeição da pesquisa científica e tecnológica a critérios e limites ideológicos” 

(Roteiro para o Autoritarismo, 2010, p. A3).  

Também criticou o fato de o então presidente ter assinado um decreto sem ao menos 

tê-lo lido. Comenta ser um calhamaço de 92 páginas mas, na realidade, ele tem 182 páginas e, 

se contados os anexos, 228 páginas.  

Faz alusão às diversas temáticas que o Programa abarca, inclusive, destaca que a mais 

divulgada em razão da reação dos comandantes militares foi a respeito da “revogação” da Lei 

de Anistia. No entanto, no PNDH-3, a única passagem que faz menção à Lei de Anistia é a 

que consta no parágrafo a seguir. 

Em julho de 2008, o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia promoveram 

audiência pública sobre “Limites e Possibilidades para a Responsabilização Jurídica dos 

Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o Estado de Exceção no Brasil, que discutiu 

a interpretação da Lei de Anistia de 1979 no que se refere à controvérsia jurídica e política 

envolvendo a prescrição ou imprescritibilidade dos crimes de tortura” (grifos meus) 

(PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-3, 2009, p. 171). 

                                                             
307 Como a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (ABERT), Associação Nacional dos Jornais 
(ANJ) e Associação Nacional Editores de Revistas (ANER).  
308 A então presidente da ANJ. 
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Essa passagem configura-se logo na segunda página do tópico “Direito à Memória e à 

Verdade”, mas não consta propriamente em nenhuma diretriz, em nenhum objetivo 

estratégico e tampouco há proposição aludindo à revogação da Lei de Anistia.  

O editorial também considera que a maior gravidade do Programa não está nas 

particularidades, mas sim no propósito geral “(...) dessa manobra articulada no Palácio do 

Planalto: a consolidação de um populismo autoritário sustentado na relação direta entre o 

chefe do poder e as massas articuladas em sindicatos, comitês e outras organizações 

‘populares’” (Roteiro para o Autoritarismo, 2010, p. A3).  

Assim como já foi abordado em outras matérias, esta também faz relação direta do 

então presidente Lula com governos autoritários; no caso em questão, compara o governo do 

“colega” do então presidente Lula – Hugo Chávez – quanto à proposição e apreciação de 

recursos com a já referida “lei de iniciativa popular, referendo, veto popular e plebiscito”.  

Reitera ser “(...) parte do populismo autoritário a conversão de formas excepcionais de 

consulta em meios normais de legislação. Usurpar-se o poder de legislar sem ter de recorrer a 

um golpe aberto” (Roteiro para o Autoritarismo, 2010, p. A3). Como já foi levantado 

anteriormente a respeito desse mesmo ponto, ele não é mérito do PNDH-3, mas sim da 

Constituição de 1988. O que o Programa fez foi simplesmente mencionar de novo o que já 

estava disposto há 25 anos.  

Outro ponto deveras criticado foi acerca da reforma agrária, mais especificamente no 

tocante ao emprego da mediação como ação inicial dos confrontos agrários. A compreensão 

foi a seguinte: “(...) esqueça-se a Constituição, negue-se ao juiz o poder de garantir a 

propriedade e converta-se o invasor em detentor de direitos sobre o imóvel invadido” 

(Roteiro para o Autoritarismo, 2010, p. A3).  

Mas somente a título de lembrança, a alusão à expropriação com foco na realidade da 

reforma agrária já tinha sido contemplada na versão anterior do PNDH, por meio da proposta 

de ação governamental de nº 69, inserida no tema “Garantia do Direito à Justiça”, que dispõe 

o seguinte: “Apoiar a aplicação da Lei Complementar nº 88/96, relativa ao rito sumário, assim 

como outras proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de expropriação 

para fins de reforma agrária, assegurando-se, para prevenir atos de violência, maior cautela 

na concessão de liminares” (grifos meus) (Programa Nacional de Direitos Humanos 2, 2002).  

Nessa referida Lei Complementar, tem-se a compreensão de que há uma austeridade 

até mesmo maior do que a do PNDH-3, pois enquanto a 3ª versão pende para a mediação, no 

PNDH-2 há uma imposição maior entre as partes envolvidas por tratar-se de conciliação que 

envolve processos de arbitragem, ao contrário do que ocorre com a mediação, em que cabe às 
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partes encontrar a solução para suas divergências, na busca por melhores soluções dos atores 

envolvidos. Como pode ser observado a seguir: 
 

§ 3º No curso da ação poderá o Juiz designar, com o objetivo de fixar a prévia e 
justa indenização, audiência de conciliação, que será realizada nos dez primeiros 
dias a contar da citação, e na qual deverão estar presentes o autor, o réu e o 
Ministério Público. (...) 

§ 4º Aberta a audiência, o Juiz ouvirá as partes e o Ministério Público, propondo a 
conciliação.  

§ 5º Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelas partes 
e pelo Ministério Público ou seus representantes legais (Lei Complementar nº 88, 
de 23 de dezembro de 1996). 

 

Mas mesmo que a mediação (que está contemplada no PNDH-3) seja calcada em 

parâmetros mais consensuais do que a conciliação (a vertente mais enaltecida no PNDH-2), 

ainda assim o editorial incita que se precisa “(...) combater essa aberração”, e apresenta como 

justificativa o entendimento de que, por meio da mediação, haveria “(...) a depreciação da lei 

e do Judiciário tal como deve operar no Estado de Direito” (Roteiro para o Autoritarismo, 

2010, p. A3). 

Por fim, o editorial volta-se sobre a polêmica do “controle da mídia”, incitando haver 

um severo cerceamento governamental para controlar, suspender programações ou mesmo 

cancelar licenças de rádios e de televisões nos casos de ocorrências de violações de Direitos 

Humanos. 

Apesar de as análises acima discriminadas terem sido realizadas com base na seção 

que apresentou a maior cobertura em ambos os jornais – “Primeiro Caderno” –, em razão de 

terem sido presenciadas no jornal “O Estado de S.Paulo” 15 incidências da palavra-chave 

“PNDH” na seção “Aliás” e 6 na seção “Economia”, optou-se por contemplar ao menos uma 

matéria a ser analisada de cada uma das seções309.  

O artigo de opinião averiguado na seção “Aliás” do jornal “O Estado de S.Paulo”, com 

a incidência da palavra-chave “PNDH”, ocupa 1/3 da página, no canto inferior, contém  

4 colunas de texto e, no meio delas, há uma fotografia de um museu aberto para evocar as 

vítimas da ditadura Pinochet.  

No artigo, Piovesan destaca que o PNDH-3 apresenta como mérito “(...) alargar o 

debate sobre Direitos Humanos no País” (PIOVESAN, 2010, p. J6) e, ao longo de toda a 

matéria, enaltece a complexidade de temas plurais e transversais característicos do Programa, 

                                                             
309 Essa exceção não foi realizada também com relação ao jornal “Folha de S.Paulo” porque a única seção além 
do “Primeiro Caderno” que cobriu ao menos uma das palavras-chave foi a seção “Cotidiano”, com duas 
incidências. No jornal “O Estado de S.Paulo” também houve duas incidências nas seções “Caderno 2” e 
“Cidades/Metrópole”, porém, pela baixa expressividade, optou-se por não contemplar nenhuma dessas seções. 
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bem como as constantes tentativas de acolher a maior representatividade possível da 

sociedade, seja ela civil, interministerial, institucional ou organizacional, tentando dessa 

forma contemplar os mais distintos e diversos atores sociais. 

Faz uma breve comparação entre as duas edições anteriores do Programa, mas reitera 

que é com essa versão – mais atualizada e aprimorada da versão anterior – que o atual 

Programa é o reflexo da compreensão que a temática dos Direitos Humanos alcança desde a 

Declaração Universal.  

Também fez menção ao assunto que gerou maior polêmica – a criação da Comissão da 

Verdade –, mas aproveita para fazer uma crítica aos nossos resistentes mecanismos internos 

virem ao encontro do que rege a jurisprudência internacional e, dessa forma, perpetuarmos 

leis que ignoram obrigações no campo dos Direitos Humanos, indo contra os preceitos da 

Corte Interamericana. Piovesan destaca 

 
(...) o caso Almonacid Arellano versus Chile, em que a mesma corte, em 2006, 
decidiu pela invalidade do decreto-lei 2191/78 – que previa anistia aos crimes 
perpetrados de 1973 a 1978 na era Pinochet – por negar justiça às vítimas, bem 
como contrariar os deveres do Estado de investigar, processar, punir e reparar graves 
violações de direitos humanos que constituem crimes de lesa-humanidade 
(PIOVESAN, 2010, p. J6).  
 

Mas pontuou igualmente os outros aspectos polêmicos do Programa: aborto, liberdade 

religiosa e respeito às uniões homoafetivas. No que tange à liberdade religiosa, cita o exemplo 

que ocorreu na Corte Europeia de 2009, com a decisão que “(...) condenou a Itália a retirar 

crucifixos de escolas públicas, em nome do direito à liberdade religiosa”, e quanto ao respeito 

às uniões homoafetivas, traz para exemplificar a ocorrência em 2008 da Corte Europeia de 

Direitos Humanos, que “(...) ineditamente condenou a França por afronta à cláusula da 

igualdade e proibição da discriminação, ao ter impedido uma professora francesa, que vive 

com sua companheira desde 1990, de realizar uma adoção. No dia 8 de janeiro, Portugal une-

se à Bélgica, Holanda, Espanha, Noruega e Suécia, países que permitem o matrimônio entre 

homossexuais” (PIOVESAN, 2010, p. J6).  

O artigo que foi contemplado na seção “Economia” com a incidência da  

palavra-chave “PNDH” no jornal “O Estado de S. Paulo” apresenta como título “O plano para 

pôr a Ágora310 no poder”. Relembra o fato de que, apesar de o PT não ter assinado a 

                                                             
310 Apesar de no subtópico 3.2 – Liberdade de Imprensa e Liberdade de Expressão ter havido uma sucinta 
menção em nota de rodapé, em razão do título desta reportagem fazer referência à Ágora, optou-se por 
contemplar melhor acerca do seu significado. Os indícios históricos sinalizam ter sido a Ágora uma das – senão a 
principal – praças de encontro entre os mais distintos segmentos sociais na constituição da pólis, cidade grega da 
antiguidade clássica.  “Distintos segmentos sociais” nesse contexto quer dizer os então considerados cidadãos, 
ou seja: todos os que poderiam gozar de sua liberdade voltados à vida política da pólis. Os considerados cidadãos 
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Constituição de 1988, por querer outra Constituição, o PNDH-3, assinado pelo então 

presidente Lula, “(...) não só reforma a Constituição, como cria um superpoder: o Poder da 

Ágora, ou seja, das ‘comissões de representantes da sociedade civil’, sobrepostas ao 

Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário, que nada poderão decidir sem a anuência das tais 

comissões” (ROCHA, 2010, p. B2).  

Inclusive, o jornalista afirma que a grande parcela da imprensa cometeu um equívoco 

ao pensar que a questão do terceiro Programa estava focada na concepção da Comissão da 

Verdade e em uma possível alteração da Lei de Anistia, em uma disputa de vaidades (entre as 

pastas da Justiça e dos Direitos Humanos) ou ainda no embate de interesses entre o MST e a 

CNA311. A matéria instiga possíveis conspirações da real intenção e dos propósitos do  

PNDH-3, postergados para a sua maior efetivação com a possibilidade de serem delegados à 

sucessão presidencial, na pessoa de Dilma Rousseff. 

Rocha vai construindo sua narrativa como se tudo tivesse sido muito bem organizado 

por Lula, aderindo a momentos de recuo para aguardar a ocasião mais oportuna de maior 

popularidade aliada à força política para que, assim, pudesse deslizar ao pódio eleitoral a 

candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff, com perspectiva inclusive de haver o 

retorno do próprio Lula. 

Faz também uma comparação entre PSDB e PT, que ambos apresentam como 

semelhança a ambição de se eternizarem no poder. Mas expõe que, como Lula não apresenta 

mais tempo hábil para efetivar o “grande projeto de mudança”, concentrará os seus esforços 

na eleição de sua candidata à presidência e, dessa forma, fazer “(...) mudar tudo o que aí está, 

possa ser cumprida” (ROCHA, 2010, p. B2).  

O artigo qualifica o PNDH-3 como sendo a grande ruptura, uma vez que não 

corresponde a  

                                                                                                                                                                                              
eram iguais perante a lei (isonomia) e, inclusive, havia isegoria (consiste na liberdade que os cidadãos têm de 
falar, de manifestarem o que a pólis tem necessidade ou não de realizar) na Ágora. Somente uma ínfima parcela 
gozava do privilégio de poder ter acesso à Academia, o que significava ter acesso direto à ciência, à política, à 
literatura, aos jogos olímpicos, à escultura, à poesia, à música, à arquitetura, à educação (Paideia – com base em 
uma formação generalizada, apresentava como mote formar o homem como homem, bem como cidadão), aos 
cantos, à dança, à filosofia, ao teatro na Acrópole, entre outros. No entanto, a maior parte não gozava dessas 
benesses e eram alijados como cidadãos e de quaisquer assuntos da pólis. Entre os excluídos, destacam-se: as 
mulheres, os escravos e os estrangeiros. Aos cidadãos cabia o privilégio de se reunirem na Ágora, a expressão 
mor da esfera pública na urbanização grega; corresponde ao espaço público por excelência, palco dos debates 
políticos, local em que ocorre o exercício da cidadania, os tribunais populares, sendo considerada uma expressão 
da democracia direta – com as ressalvas anteriormente apontadas. Para finalizar essa compreensão, cabe salientar 
que houve várias Ágoras nas poleis da antiguidade. Uma das mais conhecidas, mais comentadas e escavadas foi 
a de Atenas, no entanto, há também outras Ágoras devidamente documentadas das poleis de Cirene, Poseidônia, 
Priene, Metaponto, Tasos, Camarina, Mileto, Argos, Mégara, Argos, entre outras (LEMOS, 2012).  
311 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. 
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(...) proposta de mudanças para serem debatidas pela Nação. É um decreto, que tem 
força de lei, mesmo que várias disposições requeiram a aprovação de leis. Mas 
qualquer juiz de direito pode invocar o decreto para embasar suas decisões, a título 
de princípio estabelecido. Não se trata, também, da defesa (...) dos direitos humanos 
já consagrados, como determinavam os PNDH-1 e o PNDH-2. Estes estão 
ultrapassados. Agora, é preciso avançar (ROCHA, 2010, p. B2).  
 
 

Ao que o jornalista está se referindo diz respeito diretamente à Carta de Olinda312, em 

que consta, como 3º princípio, “incentivar e garantir a autonomia dos movimentos populares, 

ultrapassando os interesses institucionais partidários e religiosos considerando a pluralidade 

de opinião e reafirmando a opção fundamental, que é nosso compromisso, com os oprimidos” 

(Carta de Olinda, 1986)313.  

Há uma dificuldade em compreender e saber a exata intenção do jornalista com a 

matéria, uma vez que, apesar de oscilar com eloquências de elogios, paira a dúvida se são 

artifícios de uma modalidade de humor ardiloso para, em um movimento pendular, oscilar 

entre os comentários exaltados com teor de censura, que não deixam de insinuar uma 

inclinação para certa crítica dissimulada ao PNDH-3: “(...) a ‘ditadura do proletariado’ por 

meio de decreto presidencial” (ROCHA, 2010, P. B2).  

 
O PNDH-3 realmente avança. É uma plataforma de política proativa. Cria novos 
direitos humanos. Vai “muito além dos direitos humanos” tradicionalmente 
contemplados, como manchetou O Globo, talvez o primeiro jornal a perceber a real 
dimensão do decerto. Além de criar esses novos direitos, o propósito é o de impor o 
seu reconhecimento e a forma objetiva de tutelá-los aos juízes, aos órgãos 
legislativos, às várias esferas da administração pública, aos governos que sucederem 
ao de Lula e à imprensa. Deputados, senadores, vereadores, etc., pessoas incumbidas 
pela Constituição de fazerem as leis, não são confiáveis, nem considerados, no 
decreto, como representantes da sociedade civil. Então, há que se cooptar 
‘comissões’ desses representantes, credenciados por sindicatos e entidades de todo 
tipo, para ‘adotar iniciativas legislativas diretas’, por meio de ‘plebiscitos, 
referendos, leis de iniciativa popular e veto popular’, ou seja, para fazer leis em 
lugar do Congresso Nacional e dos corpos legislativos. Os juízes não têm 
discernimento para compreender e proteger os ‘direitos dos oprimidos’” (ROCHA, 
2010, p. B2).  
 
 

O julgamento valorativo de que não há discernimento por parte dos juízes para 

entenderem e defenderem os direitos dos mais vulneráveis não integra explícita ou 

implicitamente a terceira versão do Programa, mas corresponde às opiniões pessoais de quem 

escreveu a matéria. Trata-se da já comentada crítica da proposição programática do PNDH-3 

que diz respeito ao  

 

                                                             
312 IV Encontro Nacional de Direitos Humanos, realizado em 26 de janeiro de 1986, integrando a Carta de 
Princípios do Movimento Nacional de Direitos Humanos. 
313 Cujo teor Lula teve que alterar para que, com a Carta ao Povo Brasileiro realizada em 22 de junho de 2002, 
pudesse angariar mais votos para o que seria o seu primeiro mandato presidencial em 2003. 
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(...) projeto de lei voltado a regulamentar o cumprimento de mandados de 
reintegração de posse ou correlatos, garantindo a observância do respeito aos 
Direitos Humanos (...) para institucionalizar a utilização da mediação nas demandas 
de conflitos coletivos agrários e urbanos (...) sem prejuízo de outros meios 
institucionais para solução de conflitos (grifos meus) (Programa Nacional de 
Direitos Humanos 3, 2009, p. 148).  

 

Importante se faz notar que, na proposição acima discriminada, há a menção de não 

haver prejuízo de outros recursos para a busca de alternativas aos conflitos agrários – não 

desqualificando assim a importante atuação dos juízes e outras diretrizes normativas que se 

fazem necessárias. Parece que o jornalista também ignorou a proposição irmã que está na 

mesma página das que foram citadas acima, que trata de “(...) promover o diálogo com o 

Poder Judiciário para a elaboração de procedimento para o enfrentamento de casos de 

conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais” (grifos meus) (Programa Nacional de 

Direitos Humanos 3, 2009, p. 148). E, para continuar o tom sarcástico, o repórter reitera que  

 
Já que as leis devem favorecer os ‘oprimidos’ e a Justiça deve trabalhar para e pelos 
‘oprimidos’, é preciso um jornalismo que também vele por eles, instituindo-se 
‘critérios de acompanhamento editorial a fim de criar um ranking de veículos de 
comunicação comprometidos com os direitos humanos assim como dos que 
cometem violações’. A noção de quem são os oprimidos, é um tanto vaga, mas o PT, 
o Lula, a Dilma e as ‘organizações da sociedade civil’ por eles designadas se 
encarregarão de nos elucidar a esse respeito, e também de nos dizer quais os 
legisladores, os juízes e os jornalistas que se situam no menor ranking de respeito 
pelos ‘oprimidos’, aptos a velar pelos direitos humanos desses brasileiros 
especificamente. Assim se cumprirá a ‘Diretriz nº 1 do PNDH-3: Interação 
democrática entre Estado e Sociedade Civil como instrumento de fortalecimento da 
democracia participativa’. Ou seja, da democracia do povo, em lugar da democracia 
das elites, pois afinal, é de um plano para pôr a Ágora no poder que estamos tratando 
(ROCHA, 2010, p. B2).  
 

Ainda com relação ao jornal “O Estado de S.Paulo” quanto à outra palavra-chave – 

“Vannuchi” –, seguindo o percentual da cobertura que houve nas seis seções do “Primeiro 

Caderno”, averiguaremos a equivalência de oito incidências na seção “Nacional”314, uma (1) 

na seção “Espaço Aberto”315, uma (1) incidência tanto na seção “Internacional”316 como na 

                                                             
314 Nesta seção houve uma cobertura de 79,74%, arredondada para 8 incidências que serão analisadas com a 
palavra-chave “Vannuchi”. 
315 Apesar de nesta seção ter havido uma cobertura da ordem de 4,43%, acabou-se arredondando para uma (1) 
incidência a ser analisada com a palavra-chave “Vannuchi”. 
316 Tanto a seção “Internacional” como a seção “Notas & Informações” tiveram cada uma a cobertura de 1,89%, 
e optou-se por contemplar, ao menos com uma (1) incidência, a palavra-chave “Vannuchi” em cada uma das 
duas seções. 
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seção “Notas & Informações”, uma (1) incidência na “Capa”317 e uma (1) incidência em 

“Fórum dos Leitores”318.  

 A primeira matéria apreciada do jornal “O Estado de S.Paulo” com a incidência da 

palavra-chave “Vannuchi” na seção “Nacional” foi publicada logo nos 9 dias após a 

divulgação do Programa, e contemplou a página inteira. Apresenta como chamada “Jobim faz 

carta de demissão após ameaça de mudar a Lei de Anistia”. 

O mote de toda a matéria fixa na crise ocorrida entre o Ministério da Defesa e a 

Secretaria de Direitos Humanos em razão da Lei de Anistia. E, para enaltecer essa pendenga, 

consta logo no canto superior, bem no meio da página, uma fotografia: do lado esquerdo o 

então secretário de Direitos Humanos com a mão levantada e olhando em direção ao então 

ministro da Defesa, Nelson Jobim, que também está com uma postura defensiva e austera. 

Segundo Samarco & Lopes, na avaliação de Nelson Jobim, bem como dos militares, o 

Programa tem passagens “(...) revanchistas e provocativas” (SAMARCO & LOPES, 2009,  

p. A4). 

A reportagem põe em pauta os dois pontos que foram o alvo de toda a discórdia: a 

ação programática que sugere a criação de “(...) Grupo de Trabalho para acompanhar, discutir 

e articular, com o Congresso Nacional, iniciativas de legislação propondo revogação de leis 

remanescentes do período 1964-1985 que sejam contrárias à garantia dos Direitos Humanos 

ou tenham dado sustentação a graves violações” (Programa Nacional de Direitos Humanos 

3, 2009), bem como o fato de, na redação do Programa, terem sido citadas as Forças Armadas, 

mas não igualmente os movimentos civis da esquerda armada, como partes integrantes dos 

atores sociais na época que violaram os Direitos Humanos. 

E, de acordo com a reportagem, “os militares dizem que se essas investigações vão 

ficar a cargo de uma Comissão da Verdade, todos os fatos referentes ao regime militar devem 

ser investigados. Se querem por coronel e general no banco dos réus, então também vamos 

botar a Dilma e o Franklin Martins” (SAMARCO & LOPES, 2009, p. A4). 

Outro ponto da discórdia diz respeito à seguinte ação programática: “(...) c) Fomentar 

debates e divulgar informações no sentido que logradouros, atos e próprios nacionais ou 

prédios públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como 

torturadores” (Programa Nacional de Direitos Humanos 3, 2009). Segundo Samarco & 

                                                             
317 Apesar de na “Capa” ter sido identificada uma cobertura de 5,06%, acabou-se arredondando para uma (1) 
incidência com a palavra-chave “Vannuchi”. 
318 E, na última seção, apesar de ter tido uma cobertura de 6,96%, também se acabou arredondando para uma (1) 
incidência com a palavra-chave “Vannuchi”. 
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Lopes, “os militares também consideraram ‘picuinha’ e ‘provocação’ (...) estamos engolindo 

sapo atrás de sapo” (SAMARCO & LOPES, 2009, p. A4). 

Na decisão de entregar o cargo no próprio dia 21/12/2009, Lula recusou o pedido do 

então ministro da Defesa e acordou que contornaria o conflito politicamente. Em 

contrapartida, pediu que Nelson Jobim assegurasse aos comandantes militares que o governo 

não seria o interlocutor de deliberações para revogar a Lei de Anistia. Essa conduta do então 

presidente foi uma prática de sua gestão: fazer alianças e parcerias para evitar reveses319. 

A reportagem também traz sucintamente uma cronologia do caso para possibilitar ao 

leitor uma compreensão melhor dos antecedentes que estiveram relacionados com a 

culminação do conflito. Informa as diretrizes propositivas, o alvo de discórdia no PNDH-3 e o 

que a ala militar confrontou a respeito.  

A segunda reportagem da seção “Nacional” que traz a incidência da palavra 

“Vannuchi” no jornal “O Estado de S.Paulo” ecoa as divergências deflagradas na reportagem 

anterior com o compromisso do então presidente de alterar a redação da 3ª edição do 

Programa. Como o assunto ainda está no auge da tensão, está localizado no topo da página e 

no meio dos dois blocos de colunas encontra-se a fotografia sisuda do deputado federal Miro 

Teixeira. 

A reportagem apresenta tanto a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, como o 

deputado José Genuíno, qualificando-os como ex-guerrilheiros, para então colocar os seus 

posicionamentos diante da questão. A presente matéria em muito reitera o que já havia sido 

pontuado na do dia anterior. 

A terceira matéria da seção “Nacional”, localizada no canto superior e tendo ocupado 

a metade da página, apesar de fazer nos dois últimos parágrafos uma singela menção a outros 

pontos polêmicos do Programa, substancialmente concentrou-se na reação de diversos grupos 

da sociedade civil, bem como de vários movimentos de Direitos Humanos em defesa da 

Comissão da Verdade.  

A reportagem traz ainda a informação da mobilização social realizada na forma de 

assinaturas eletrônicas, por meio do Manifesto Contra a Anistia aos Torturadores, pela 

Associação dos Juízes para a Democracia, tendo contabilizado uma quantidade expressiva de 

mais de 11.000 assinaturas no curto período compreendido entre a 2ª semana de dezembro e a 

data de 08/01/2010. 

                                                             
319 E, no contexto específico, seria melhor fazer aliança com os comandantes militares e postergar assim alguma 
adversidade para o ano seguinte da candidatura às eleições presidenciais. 
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As assinaturas foram direcionadas ao Supremo Tribunal Federal, sobretudo ao então 

relator – o ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau – da ação que havia sido “(...) 

proposta em outubro de 2008 pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), requerendo que a 

corte interprete o primeiro artigo da Lei de Anistia, de 1979, e declare que ela não se aplica 

aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra os opositores políticos, no 

período da ditadura militar” (ARRUDA, 2010-a, p. A10).  

Em 28 de abril de 2010, Eros Grau foi o autor do voto vencedor como relator da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 153, que havia sido 

impetrada pela OAB com intento de revogar a Lei nº 6.683/79, que anistia todos os crimes 

eleitorais, bem como os políticos, do governo ditatorial, inclusive aqueles cometidos pelos 

agentes da repressão.  

Em sua arguição, que julgou ser improcedente, a lei, que não tem natureza de regra 

para o futuro, precisa ser compreendida de acordo com o momento histórico, bem como o 

contexto social de sua época. E, desse modo, Eros Grau finalizou afirmando que a concessão 

de anistia bilateral320 ampla e geral não causou dano a nenhum preceito fundamental, mesmo 

constando no art. 5º, parágrafo XLIII da Constituição Federal, que “(...) a lei considerará 

crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura (...) e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitirem” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

 
Segundo o ministro, o pedido da OAB para que seja dada à Lei da Anistia uma 
interpretação conforme a Constituição Federal (CF), sob a alegação de que ela não 
teria sido recepcionada pela CF e que, portanto, a lei seria inepta; que a lei tem 
caráter obscuro, ao estender o benefício aos que cometeram crimes políticos ou 
conexos no período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, esse pedido 
e esses argumentos esbarram no fato de que “todo texto normativo é obscuro até sua 
interpretação”. Segundo o ministro Eros Grau, somente a interpretação de um texto 
legal transforma-o em norma, dá-lhe efetividade. “Interpretar é aplicar, é dar 
concreção ao direito”, afirmou. “As normas resultam da interpretação. Só o texto da 
lei não diz nada, até sua transformação em norma, resultado da interpretação.” Daí, 
segundo ele, não caber a alegação de inépcia da Lei de Anistia, por obscuridade 
(Voto do Ministro Eros Grau é pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, 2010, 
n.p.). 
 

 
Parafraseando o então ministro, se “todo o texto normativo é obscuro até sua 

interpretação”, e se a interpretação que ele forneceu em sua arguição foi pela inépcia da Lei 

                                                             
320 Tanto da parte daqueles que cometeram crimes em oposição à ditadura como também da parte dos agentes da 
repressão. 
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de Anistia, a interpretação de mais de 11.000 assinaturas oriundas da sociedade civil e dos 

movimentos de Direitos Humanos vão de encontro ao voto político de Eros Grau321. 

A matéria também mostra os distintos resultados que países latino-americanos 

vizinhos (como a Argentina e o Chile) deram a essa situação. O que a matéria mostra é que, 

diferentemente do Brasil, tanto na Argentina como no Chile a bandeira maior foi mais pela 

Justiça do que propriamente pela Anistia.  

Na comparação legal, é somente no Brasil que a Lei de Anistia é considerada uma 

vitória da oposição, já que, na Argentina, “as leis de anistia, impostas pelos militares, são 

ignoradas, para a oposição visavam a autoanistia” e os “democratas chilenos, consideram 

ilegítima a autoanistia dos ditadores militares” (ARRUDA, 2010-a, p. A 10).  

Quanto à situação pós-ditadura, há distinções entre os três países. Enquanto no Brasil, 

passados mais de 33 anos do advento da Lei de Anistia, esta ainda está em pleno vigor e 

nenhum responsável pelos crimes de lesa-humanidade foi julgado, na Argentina o quadro foi 

bem diferente.  

“A Corte Suprema da Argentina anulou a autoanistia. Militares foram julgados e 

condenados”, e no Chile “a lei de autoanistia permanece, mas acusados de crimes políticos 

foram julgados e condenados” (ARRUDA, 2010-a, p. A 10).  

A reportagem ainda traz a tentativa da OAB – negada pelo então ministro Eros Grau – 

para que o Brasil pudesse ter seguido “(...) o exemplo de países vizinhos que também 

enfrentaram ditaduras e adotaram soluções diferentes no acerto de contas (...) a presidente 

Cristina Kirchner decretou a abertura dos arquivos das Forças Armadas, até mesmo os 

considerados confidenciais. No Brasil, militares alegam que os arquivos foram queimados” 

(ARRUDA, 2010-a, p. A10).  

Nos últimos dois parágrafos, houve menção de determinados atores sociais que 

fizeram críticas ao PNDH-3, como partidos de oposição, o então ministro da Agricultura, os 

ruralistas das associações da área de comunicações, os líderes religiosos, as facções da Igreja 

Católica e, inclusive, várias entidades de defesa dos Direitos Humanos.  

                                                             
321 O mesmo Eros Grau libertou, em 12 de agosto de 2008, Humberto Braz, braço direito do banqueiro Daniel 
Dantas, em uma tentativa de suborno para livrar o ex-banqueiro, bem como a sua família, das investigações.  
Grau “(...) concedeu dois habeas corpus ao banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, que lhe permitiu deixar a 
cadeia em julho deste ano quando foi preso pela Polícia Federal na Operação Satiagraha. (...) Grau, que é relator 
da ação, disse que (...) cabe interpretar a Constituição Federal com a ‘sabedoria’ do Poder Judiciário. As 
baionetas da ditadura não conseguiram lograr essa Corte. A nós cabe o dever de exercer com sabedoria nosso 
poder” (A Posição do Ministro Eros Grau e o Caso Daniel Dantas, 2008, n.p.). Vale lembrar que a 
interpretação da mesma Constituição Federal que o próprio Eros Grau forneceu na Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental número 153 foi pela inépcia da Lei de Anistia, mesmo tendo sido acolhido em nossa 
CF o preceito, conforme rege o art. 5º parágrafo XLIII. Como bem pontuou Araújo, “(...) o Brasil reconhece 
quando interessa e ignora quando não interessa” (ARAÚJO, 2012, n.p.). 
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A quarta matéria que foi averiguada na seção “Nacional” do jornal “O Estado de 

S.Paulo” com a incidência da palavra-chave “Vannuchi” contemplou uma página inteira, cujo 

título central, em letras garrafais, corresponde a “Ministros são chamados a explicar  

bate-boca e ameaças de demissão”. Nela, é levantada a irritação do então presidente Lula 

diante das discórdias ocasionadas nos dois ministérios (Justiça e Direitos Humanos) em plena 

véspera de ano eleitoral para a Presidência da República.  

Segundo Nossa, “(...) Lula determinou à sua equipe que o início do seu último ano de 

gestão deve ser pautado por balanços positivos do governo e conclusões de projetos em 

andamento. (...) Para Lula, a questão das torturas e execuções sumárias ocorridas na época da 

ditadura devem ser resolvidas pela Justiça322” (NOSSA, 2010, p. A4). No entanto, a matéria 

também destaca que, segundo os assessores do então presidente,  

 
(...) por trás da proposta de uma Comissão da Verdade (...) Lula (...) tem uma 
‘dívida’ com as entidades que buscam informações sobre os crimes da ditadura. 
Desde que assumiu, em 2003, o presidente nunca cobrou dos militares o 
esclarecimento sobre torturas e execuções de guerrilheiros. Os arquivos oficiais 
sobre os crimes nunca foram abertos. (...) faltando menos de um ano para deixar o 
poder, o presidente precisaria dar uma satisfação aos parentes dos mortos (NOSSA, 
2010, p. A4). 

 

Além disso, a reportagem ressalta que, com exceção feita ao tópico pertinente à 

Comissão da Verdade, as grandes temáticas já haviam sido contempladas desde a 2ª edição do 

Programa em 2002, na gestão de FHC, porém, de forma mais generalizada e menos detalhista 

e específica do que a versão atual. Inclusive, foram reservados 2/3 do espaço da página do 

jornal para mostrar, tanto de forma textual como por meio de um expressivo quadro 

comparativo, os seis grandes temas (aborto, conflitos de terra, mídia, símbolos religiosos, 

tortura e união de homossexuais), que foram bastante polemizados no PNDH-3, mas que já 

haviam figurado na versão anterior.  

A quinta matéria da seção “Nacional” que foi analisada com a incidência da  

palavra-chave “Vannuchi” não somente contempla a página inteira como também sinaliza 

                                                             
322 Parecer distinto do então ministro Eros Grau, que foi o relator e julgou como improcedente a comentada 
ADPF 153. Segundo Grau, “(...) não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo político que, na transição do regime 
militar para a democracia resultou na anistia de todos aqueles que cometeram crimes políticos no Brasil entre  
2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979”. E complementa: “o acompanhamento das mudanças do tempo e 
da sociedade, se implicar necessária revisão da lei de anistia, deverá ser feito pela lei, vale dizer, pelo Poder 
Legislativo, não por nós. Como ocorreu e deve ocorrer nos Estados de direito. Ao Supremo Tribunal Federal, 
repito-o, não incumbe legislar”. Assim sendo, a compreensão do então ministro é que, se tiver que ocorrer 
alguma alteração ou mesmo a abolição da Lei de Anistia em nosso país, esse desígnio compete ao Poder 
Legislativo, em razão de a anistia ter sido incorporada ao novo ordenamento constitucional implementado no 
País pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, que estabeleceu a Assembleia Nacional 
Constituinte (Voto do ministro Eros Grau é pela anistia ampla, geral e irrestrita, 2010, n.p.). 
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haver a continuidade do assunto na página A6. O título, que está em letras garrafais, 

corresponde a “Lula vai reeditar Plano de Direitos Humanos para tentar contornar crise”. 

A reportagem enfatiza que a alternativa encontrada para a solução da crise foi a 

reedição do texto, trocando a denominação “aprova” por “torna público o programa”. Na 

concepção dos assessores do então presidente, dessa forma, “(...) O governo apenas daria 

publicidade ao plano, deixando de encampar suas partes consideradas radicais ou polêmicas. 

(...) Lula ordenou que o plano fosse amenizado. A ideia é abrandar, por exemplo, a Comissão 

da Verdade – que analisará casos de tortura e execução sumária nos anos da ditadura (1964-

1985)” (NOSSA & MENDES, 2010, p. A4). 

A ideia que Lula pretendeu transmitir, sobretudo às Forças Armadas, e que está 

contemplada na matéria, é que são passíveis de negociação os capítulos do Programa que 

foram polemizados (como a descriminalização do aborto, a Lei de Anistia, o “controle” da 

mídia, entre outros). Na temática relacionada com a mídia, a recomendação do então 

presidente é que se atenuassem passagens do texto que pudessem insinuar algum controle 

social dos veículos de comunicação.  

Mas, como um dos assuntos mais polemizados – senão o mais – ainda pende para a 

temática da Lei de Anistia, a reportagem foca-se nessa vertente, expondo ter havido, segundo 

o Planalto, certo excesso na discussão acerca da criação de um grupo para apurar os crimes do 

regime ditatorial no Brasil. Segundo Nossa & Mendes,  

 
Lula e sua equipe avaliam que o texto não deixa margens para uma revisão da Lei de 
Anistia. O presidente, no entanto, pretende ouvir Vannuchi e Jobim para avaliar as 
diretrizes do programa de ‘revogação de leis remanescentes do período 164-1985 
que sejam contrários à garantia dos direitos humanos’ e eventuais normas 
remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos 
internacionais’. Na leitura de setores das Forças Armadas, esses pontos tratam da 
Lei da Anistia, promulgada em 1979, em pleno regime militar. O governo reconhece 
que os ‘traumas’ do período da ditadura militar manterão sempre aceso o debate 
sobre as violações aos direitos humanos especialmente nos anos 1970. A orientação 
do presidente é que uma Comissão da Verdade tenha por finalidade revelar a história 
do Brasil. O Planalto também avalia que boa parte do programa foi proposta no 
governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) (NOSSA & 
MENDES, 2010, p. A4). 
 

A matéria também traz um grande quadro contendo informações, separadamente, dos 

seguintes temas emblemáticos da 3ª edição do Programa: aborto, tortura, símbolos religiosos, 

união de homossexuais, mídia e conflitos de terras. A primeira coluna expõe ao público leitor 

do que trata o PNDH-3 em relação a cada um daqueles temas. A segunda coluna destaca quais 

foram os pontos polêmicos de cada um deles e, por fim, a última coluna, qual foi a reação que 

o governo teve acerca de cada um.  
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A reportagem mostra que, assim como ocorreu no governo Lula, o governo de FHC 

também teve que se deparar com a resistência dos militares em questões voltadas aos Direitos 

Humanos, mas o diferencial, provavelmente, tenha sido a forma como cada governo agiu com 

a questão. Segundo Arruda,  

 
Em 1995, (...) Fernando Henrique teve o cuidado de se reunir informalmente com 
seus ministros militares para dizer-lhes que pretendia promover reparações no caso 
das pessoas mortas, desaparecidas, torturadas ou presas na ditadura. Como não 
existia o Ministério da Defesa, a reunião ocorreu na casa do ministro da Marinha. O 
presidente contou-lhes sua própria história de perseguido político, explicou que a 
reparação não era uma questão política e sim de direitos humanos e, por fim, 
anunciou que criaria uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos e 
iniciaria um processo de reparações (ARRUDA, 2010-c, p. A4). 
 

A matéria ainda aponta que, apesar de os ministros não terem feito as suas 

apreciações, receberam a decisão com certa naturalidade. Mesmo tendo tomado esse cuidado, 

quando FHC divulgou o valor a ser pago das indenizações aos familiares das vítimas, houve 

atitudes contrárias, inclusive, do próprio ministro da Marinha, que o criticou publicamente.  

Concomitantemente, o então presidente FHC declamou aos oficiais do Exército que 

“(...) não pretendia ir além dos limites da Lei de Anistia – o que implicava não investigar as 

responsabilidades sobre as mortes ocorridas na ditadura – como propõe agora o presidente 

Lula” (ARRUDA, 2010-c, p. A4).  

De qualquer forma, pode-se notar que, assim como aconteceu com FHC, os tumultos 

às vésperas da divulgação da 1ª versão do PNDH em 1996 ocorreram com Lula às vésperas da 

3ª edição do PNDH em 2009. O contexto foi outro, no entanto, “(...) a polêmica de agora 

mostra que ainda não avançamos muito nessa questão” (ARRUDA, 2010-c, p. A4).  

A sexta matéria analisada na seção “Nacional” do jornal “O Estado de S.Paulo” com a 

incidência da palavra-chave “Vannuchi” foi publicada em 24/02/2010 e está localizada no 

canto inferior, ocupando as 5 primeiras colunas da página. Juntamente ao texto, está a foto do 

então secretário Paulo Vannuchi com uma expressão desanimada e, ao lado, o texto  

qualifica-o por estar abatido. 

A reportagem salienta as críticas realizadas pelo então secretário a Nelson Jobim, 

questionando a “crise” militar ocasionada em dezembro de 2009 em razão da advertência de 

demissão que os chefes da Aeronáutica, da Marinha, do Exército e o titular da pasta da Defesa 

fizeram diante da insatisfação com o PNDH-3. Segundo Vannuchi, “tenho dúvidas se as 

cartas de demissão existiram ou não”.  
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“Foram os militares que pressionaram Jobim? Ou foi ele que pressionou os militares 

para se solidarizarem com ele?” (ARRUDA, 2010-e, p. A10). A matéria aponta a cronologia 

dos embates entre os dois ministros, que se iniciaram em abril de 2009,  

 
(...) quando o ministro da Defesa, sem consultá-lo, criou uma comissão militar para 
realizar as buscas de corpos de mortos e desaparecidos na região da Guerrilha do 
Araguaia323 (...) Vannuchi protestou imediatamente, dizendo que se tratava de uma 
responsabilidade de sua pasta e que a comissão não podia ser constituída sem a 
presença de familiares dos mortos. A disputa teve de ser arbitrada pelo presidente 
Lula e pela Casa Civil. No fim, Jobim criou um grupo de observação, com a 
presença de familiares (ARRUDA, 2010-e, p. A10).  
 
 

Mas o cerne da discórdia apontada por Vannuchi diante do Ministério da Justiça 

apresentou-se com a proposição feita pelo PNDH-3 na concepção da Comissão da Verdade, 

“(...) destinada a levantar informações e apurar responsabilidades por crimes de violações de 

direitos humanos ocorridas na ditadura” (ARRUDA, 2010-e, p. A10).  

A reportagem destaca que a expressão da discórdia deve-se à incorporação “no 

contexto a repressão política” ao invés de “conflitos políticos”, sugerindo assim haver grupos 

distintos no embate (da situação e da oposição324).  

A sétima matéria analisada na seção “Nacional”, datada de 03/03/2010 e localizada em 

um pequeno texto de uma única coluna no canto inferior à direita da página, contém uma foto 

de rosto do então secretário da pasta de Direitos Humanos com expressão séria e impositiva. 

O texto da reportagem informa o encontro de Paulo Vannuchi com a então325 Alta Comissária 

da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, solicitando-lhe fornecer uma avaliação 

técnica acerca do PNDH-3. Segundo Vannuchi, “a ideia é que a ONU nos diga se o plano, 

tecnicamente, está seguindo suas diretrizes internacionais326” (Vannuchi Quer Aval da ONU 

para Programa, 2010, p. A10).  

                                                             
323 Correspondeu a um movimento guerrilheiro que existiu ao longo do rio Araguaia, na região amazônica, no 
final da década de 1960 e começo da década de 1970. Concebida pelo Partido Comunista do Brasil, tinha como 
mote impulsionar – como havia sido realizado em Cuba e na China – a revolução socialista primeiramente no 
campo, e depois nas cidades. Enfrentada pelo Exército brasileiro a partir de 1972, apresentou como centro das 
intervenções do enfrentamento a divisa dos estados de Maranhão, Goiás (região onde atualmente é o norte do 
estado do Tocantins) e Pará. Calcula-se que os componentes da guerrilha eram constituídos por 
aproximadamente 80 opositores ao regime ditatorial e que somente vinte conseguiram sobreviver. Entre os 
sobreviventes, destaca-se José Genoíno. A grande parcela que foi aniquilada pelo Exército brasileiro 
correspondia, sobretudo, a profissionais liberais e estudantes universitários, considerados até hoje como 
“desaparecidos políticos”. Ignorada por todo o resto do País no momento em que aconteceu, e camuflada no 
amparo da censura e do segredo, os pormenores da guerrilha somente começaram a despontar mais de duas 
décadas após as Forças Armadas a terem extirpado (MORAIS & SILVA, 2005).  
324 Inclusive, havendo direta correlação com a então chefe da Casa Civil e o ministro da Comunicação Social do 
Brasil que participaram da luta armada. 
325 E vigente. 
326 Segundo matéria de Navanethem Pillay – mais comumente conhecida como Navi Pillay, “ao voltar 
recentemente do Brasil, observei com interesse e satisfação que o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos 
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A oitava matéria que foi contemplada com a incidência da palavra-chave “Vannuchi” 

no jornal “O Estado de S.Paulo”, na seção “Nacional”, foi de 17/03/2010, e encontra-se no 

topo da página, apresentando em letras garrafais o seguinte título: “Vannuchi recua em plano 

de direitos humanos”.  

O objeto em questão refere-se aos vários pontos polêmicos do PNDH-3 (“controle” da 

mídia, reforma agrária327, proibição de símbolos religiosos em locais públicos, legalização do 

aborto, união civil homoafetiva) e que o Governo Federal se submeteu, em um “recuo 

incondicional”, “(...) às ondas de críticas da sociedade e de entidades sociais e anunciou que 

vai alterar todos os pontos polêmicos do decreto (...)” (grifos meus) (MENDES, 2010, p. A7).  

A título de informação, a reportagem não fez menção que os setores que mais 

repudiaram e realizaram agudas críticas ao PNDH-3 concentraram-se, respectivamente: nas 

Forças Armadas, na pasta da Defesa, nos comandantes da Aeronáutica, Exército e Marinha, 

nas facções religiosas da Igreja Católica bem como em vários líderes religiosos, na bancada 

ruralista, nos agropecuaristas (incluindo o então ministro da Agricultura), nos defensores do 

agronegócio, nas empresas, associações, nos órgãos e nas entidades de classe, patronais e de 

empregados da área de comunicações. A referência que a matéria fez foi de forma um tanto 

quanto generalizada e difusa, sem especificar os atores sociais que efetivamente contribuíram 

com o estardalhaço. 

A reportagem aponta especificamente duas polêmicas que foram alteradas. A primeira 

refere-se à eliminação de qualquer indício que possa sinalizar ameaça de censura à imprensa, 

e a segunda, acerca da polemizada Lei de Anistia, sendo que, por determinação do então 

presidente, foi retirado do texto original do PNDH-3 “(...) expressões que induziam à abertura 

de processo criminal contra torturadores (...)” (MENDES, 2010, p. A7), tendo reservado o 

último parágrafo com tópico específico a essa pauta. 

                                                                                                                                                                                              
(PNDH-3) do governo do Brasil pretende criar uma comissão da verdade como um passo importante para atingir 
a verdade sobre as violações dos direitos humanos do passado e facilitar a reconciliação. Esse é um fato bem-
vindo, que demonstra o compromisso do Brasil em promover os direitos humanos em nível nacional, bem como 
no resto do mundo. (...) baseando-se na experiência adquirida através dos anos, a ONU evita fórmulas únicas. Ao 
contrário, procura que todos os programas de justiça estejam baseados numa análise pormenorizada das 
necessidades e capacidades nacionais. Consultas extensivas com vítimas e outras comunidades afetadas têm sido 
passos importantes para garantir que o programa resultante leve em conta experiências e necessidades 
particulares do contexto nacional. Por meio de um planejamento cuidadoso e de amplas consultas com atores 
nacionais relevantes, o governo do Brasil vai avançar no estabelecimento de um mecanismo eficiente para a 
verdade e a reconciliação como parte de uma abordagem mais ampla da justiça transicional, que integre uma 
gama completa de processos e medidas judiciais e não judiciais, incluindo processos, reparações e a reforma 
institucional” (PILLAY, 2010, p. A3). 
327 Sobretudo na parte que se refere ao recurso da mediação ao cumprimento de decisões judiciais diante dos 
confrontos agrários, como a reintegração de posse. 
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A matéria a ser apreciada na seção “Espaço Aberto” com a incidência da palavra 

“Vannuchi” do jornal “O Estado de S.Paulo”, desde o primeiro parágrafo ao último, 

corresponde a críticas. De forma indireta, afirma que “o atual governo, em íntima colaboração 

com os ditos movimentos sociais e as alas mais à esquerda do PT, está produzindo uma 

completa deformação dos direitos humanos” (ROSENFIELD, 2010, p. A2). E faz várias 

menções aos movimentos sociais como “ditos”. 

Rosenfield (2010) associa o Programa – sem em nenhum momento denominá-lo em 

seu artigo de opinião – como um recurso privado de obtenção do poder pelos que insistem em 

estabelecer no Brasil uma sociedade socialista/comunista por meio de uma expressiva 

campanha de opinião pública. 

O autor do artigo alude haver intencionalmente uma cilada semântica, devidamente 

confabulada no “programa”328 ideológico, na medida em que, com a introdução da “defesa” 

aos Direitos Humanos, visam, na realidade, à defesa de uma sociedade socialista/comunista. 

No entanto, por esta, não há aprovação social e, por aquela, há. 

Alega ainda ter havido uma intencionalidade latente do “dito” programa ter 

perseverado em iniciar um confronto direto com os militares na intenção “notória” de 

ocasionar uma intriga da sociedade brasileira com a ala militar. Conforme enfatiza o autor, 

 
O uso de expressões como “repressão política”, agora alterada para “violação dos 
direitos humanos”, tem precisamente o propósito de reabrir uma ferida, de 
preferência infeccioná-la, para que o projeto socialista/comunista possa tornar-se 
mais palatável. Afinal, os militares seriam, nessa perspectiva, os “repressores”, 
enquanto os que pegaram em armas por uma sociedade comunista seriam as 
“vítimas”, os “democratas”. Maior falsificação da História é impossível 
(ROSENFIELD, 2010, p. A2). 
 
 

Tece ainda fiadas críticas a todos aqueles que optaram espontaneamente por fazer uso 

da violência e das armas para combater o regime autoritário da época e o fizeram não para 

implantar a democracia, mas sim com o verdadeiro intuito de estabelecer o comunismo no 

Brasil. Igualmente, critica o fato de que, se por opção pretendiam ser comunistas, não 

poderiam, então, serem “(...) agraciados com a ‘bolsa-ditadura’”, inclusive, menciona 

explicitamente o então secretário Vannuchi – com Lamarca329 e Marighella – como 

articuladores para a instauração do totalitarismo no Brasil.  

                                                             
328 Subentende-se que o autor está se referindo implicitamente ao PNDH-3 na materialização desse “programa” 
ideológico. 
329 A matéria refere-se a Lamarca como “(...) um assassino confesso, tendo matado covardemente um refém, um 
tenente da Polícia Militar de São Paulo, a coronhadas. Eis os heróis dos ‘direitos humanos’” (ROSENFIELD, 
2010, p. A2). 



237 
 

Toda essa contextualização serve para introduzir que o Programa foi formulado no 

linguajar inerente aos “ditos” movimentos sociais, “(...) que são organizações políticas com o 

mesmo propósito socialista/comunista”, mas para haver uma melhor e maior aceitação social, 

utilizam de forma dissimulada a defesa aos Direitos Humanos. A partir daí o autor vai 

incorporando as temáticas polemizadas do Programa, mas pauta-se, sobretudo, em uma delas 

– a questão das reintegrações de posse sobrepondo a mediação às instâncias judiciais. 

Rosenfield chega a afirmar que, juntamente ao agronegócio, “(...) o ‘neoliberalismo’ e 

o ‘direito de propriedade’ tornam os vilões dessa nova versão deturpada dos direitos humanos. 

(...) O MST julgaria a ação do MST (...) os mesmos que invadem são os que fariam a tal 

mediação”330 e, dessa forma, de fato, as decisões nessa seara não seriam mais resolvidas em 

uma esfera judicial, mas sim, para “(...) legitimar, se não legalizar, as invasões dos ditos 

movimentos sociais, que teriam completa liberdade de ação”.  

Liberdade esta de ação, conforme o autor, para cometerem as mais diversas violências 

que fossem necessárias, sem, no entanto, serem consideradas infrações criminais, mas sim 

“(...) expressões de ações baseadas nessa muito peculiar doutrina dos direitos humanos” 

(ROSENFIELD, 2010, p. A2).  

Ao final do artigo, o autor chega a configurar o Programa como sendo a verdadeira 

expressão dos “sovietes”331. E justifica a razão de haver no Programa proposições para que 

empresas de comunicação estivessem subordinadas a um Conselho de Direitos Humanos – 

para que a opinião pública pudesse ser devidamente manipulada pelos “novos comissários” da 

mídia. “Os novos comissários, que têm a ousadia de se apresentar como representantes dos 

direitos humanos solapariam as próprias bases da democracia. Eis o que está em questão” 

(ROSENFIELD, 2010, p. A2).  

A matéria averiguada na seção “Notas & Informações”, a começar pelo título – “O 

decreto da incompetência” –, faz menção à reação contrária que o PNDH-3 teve e que, por 

essa razão, forçou o então presidente Lula a recuar nos seus vários pontos polêmicos com o 

intuito de poupar a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, como candidata naquele 

mesmo ano à eleição presidencial.  

                                                             
330 O autor faz menção que foi aplicado esse modelo no Pará, orientado pela Ouvidoria Agrária Nacional (OAN), 
que tem como objetivo assegurar os Direitos Humanos e sociais do homem no campo, e que “até” houve uma 
interferência no âmbito federal conduzida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
presidida por Kátia Abreu. 
331 Surgiram em 1905 e referem-se aos conselhos cujos porta-vozes foram os camponeses, soldados e operários 
na URSS eleitos pelo povo, e apareceram como um recurso para organizar os movimentos populares em todas as 
fases do seu desenvolvimento, tendo concebido um distinto aparato de poder. Apresenta como uma das 
características mais peculiares atuarem concomitantemente como órgão de massa mais abrangente e também 
como órgãos do poder estatal (REED, 1918, n.p.). 
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O editorial responsabiliza com peso maior Dilma Rousseff e menor Paulo Vannuchi 

“(...) pelo embaraço causado ao presidente”. Peso maior à ministra-chefe em razão de que  

  
(...) cabe à Casa Civil a avaliação final de qualquer projeto encaminhado ao chefe do 
governo. Segundo informação daquela Pasta, só os aspectos legais do programa 
foram analisados. Isso equivale à confissão de uma falha. É função do gabinete civil 
não só a “verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos 
presidenciais”, mas também a “análise do mérito, da oportunidade e da 
compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em tramitação no Congresso 
Nacional, com as diretrizes governamentais” (O Decreto da Incompetência, 2010, 
p. A3). 
 
 

Apesar de a matéria amenizar a responsabilidade de Paulo Vannuchi pela “desastrosa 

publicação do decreto” no âmbito administrativo, não deixa de tecer afiadas críticas sobre a 

sua atuação, ao afirmar ter feito “(...) um péssimo trabalho em todos os sentidos – muito ruim 

como projeto para o País e politicamente custoso para o governo (...)”.  

A matéria também alega que, uma vez tendo havido esse descuido por parte da 

ministra-chefe da Casa Civil, “(...) demonstrou de forma irrefutável o seu despreparo para 

mais um cargo federal”, dando a entender que estaria despreparada para a candidatura da 

Presidência da República. “Mas o presidente Lula ainda não está saciado. Persistente, decidiu 

proporcionar à ministra Dilma Rousseff a oportunidade invejável de exibir sua inépcia no 

posto mais alto da administração nacional, a Presidência da República” (O Decreto da 

Incompetência, 2010, p. A3). 

Reitera esse parecer quando sinaliza ter “(...) mostrado sua inépcia ao chefiar o 

Ministério de Minas e Energia, onde sua gestão foi abaixo de inexpressiva” (O Decreto da 

Incompetência, 2010, p. A3). E passa ainda o restante dos parágrafos criticando a atuação de 

Dilma Rousseff, seja na Casa Civil, seja na gerência dos investimentos federais e na 

coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

A matéria que foi apreciada na seção “Internacional” do jornal “O Estado de S.Paulo” 

pauta-se, sobretudo, na visão de Manouchehr Mottaki332 de que o Brasil pode ser uma espécie 

de conexão entre a comunidade internacional e os iranianos, ainda mais quando Hillary 

Clinton333 teve um encontro marcado em 03/03/2010 com Lula e o então chanceler, Celso 

Amorim. 

Mas, especificamente com relação à palavra-chave “Vannuchi”, a única menção que 

foi feita nessa reportagem foi para dizer que Lula iria a Teerã em 15/03/2013 e, em sua visita 

                                                             
332  A então chanceler iraniana. 
333 A então secretária de Estado americano. 



239 
 

a Mahmoud Ahmadinejad, também falaria a respeito dos Direitos Humanos; mas não houve 

menção alguma acerca do Programa. 

Quanto à matéria na capa com a incidência da palavra-chave “Vannuchi” no jornal “O 

Estado de S.Paulo”, escolheu-se para analisar a do dia 12/01/2010 – no momento que foi o 

cerne do confronto entre o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o então ministro da 

Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi. Interessante se faz perceber que a referida 

matéria foi devidamente privilegiada na disposição do espaço – está localizada no topo da 

página, canto superior, ocupando quase a metade dela. São as maiores letras garrafais da capa 

e, juntamente ao texto, está uma fotografia, também em um espaço privilegiado.  

A chamada do título é “Lula intervém para conter crise dos direitos humanos” e, o 

subtítulo, “Ministros Jobim e Vannuchi são convocados para explicar troca de críticas”. 

Logo abaixo, consta uma fotografia (14 cm x 10 cm) de Lula e Dilma, em que ambos estão 

com uma expressão que reflete diretamente a situação sintomática que o governo estava 

enfrentando. Dilma está com os braços cruzados – como foi a atuação da Casa Civil diante 

desse episódio – e Lula está tentando sinalizar algum apaziguamento com o gesto da mão 

direita. 

O texto da capa apresenta como mote a convocação entre os dois ministros 

supracitados, tendo suscitado suas demissões em razão da crise ocasionada pelo PNDH-3. 

Também alude à percepção de Cândido Vacarezza334, que preconizou que  

 
(...) Lula deverá amenizar o programa e deixar de lado pontos criticados, como a 
descriminalização do aborto. Além das dificuldades de aprovar propostas polêmicas 
no Congresso em um ano eleitoral, o presidente também quer evitar desgastes para a 
campanha da ministra Dilma Rousseff à Presidência (Lula Intervém para Conter 
Crise dos Direitos Humanos, 2010, capa). 
 

Somente a título de informação, as próximas três capas em que consta a incidência da 

palavra-chave “Vannuchi” dão a devida importância (ou não) aos assuntos polemizados que 

mais foram convenientes serem estampados.  

A primeira capa dessa série ocorreu 9 dias após a divulgação do Programa, contendo 

em letras garrafais o título “Projeto muda Lei de Anistia e Jobim ameaça se demitir”, estando 

localizada em uma área privilegiada do jornal – no canto superior, logo abaixo da designação 

“O Estado de S.Paulo” na capa. A impressão que dá é que o jornal pretendeu enaltecer o clima 

tumultuado e expor a situação no seu limite.  

A segunda aparição da palavra-chave “Vannuchi” na capa foi em 11 de janeiro (na 

véspera da capa analisada) e está em um espaço menor, no canto superior do lado direito, com 
                                                             
334 O então líder do PT na Câmara de São Paulo. 
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letras menos expressivas. Faz-se notar que a chamada dessa matéria – “Lula impõe cala-boca 

em briga de ministros” – tem como subtítulo “Direitos humanos provocam troca de farpas”, 

sinalizando diretamente que quem causou toda a contenda foram os Direitos Humanos – o 

“grande culpado” de toda essa situação. 

E a última capa da série com a aparição da palavra-chave “Vannuchi” foi no dia 

17/03/2010, quando a situação já estava “abafada” após Lula ter declinado e alterado vários 

dos pontos polêmicos do Programa. Ela consta também de forma mais modesta, menos 

expressiva, no canto superior direito da página.  

E, por fim, quanto à última matéria na seção “Fórum dos Leitores” que foi verificada, 

ela vai ao encontro das convicções do general de Exército Maynard Marques de Santa Rosa – 

que foi anteriormente mencionado. Ricardo Tannus também identifica os opositores do 

regime ditatorial como sendo “guerrilheiros” pertencentes à “esquerda armada” e que o então 

ministro Vannuchi deveria inicialmente penalizar todas aquelas pessoas que roubaram bancos 

e aclarar que fim levou o dinheiro.  

Em um tom incisivo, o leitor também criminaliza as pessoas que pegaram em armas, 

“bem conscientes do que estavam fazendo, os assassinos, pagarem pelas mortes, além de 

suspender as indenizações injustas335, pois esses valores poderiam ir para as obras sociais que 

eles sempre alegavam defender. E, após isso, fazerem o que todo brasileiro comum faz: 

trabalhar” (grifo meu) (TANNNUS, 2010, p. A3). 

Dando sequência à interpretação dos dados das tabelas – haja vista que todo o denso 

conteúdo supra-analisado referiu-se à tabela 12, antes mesmo de adentrarmos as sinalizações 

que foram identificadas na tabela 13 –, algumas prévias informações se fazem relevantes 

serem destacadas. A referida tabela apresentou como mote discriminar as temáticas principais 

que foram identificadas nas matérias em cada um dos jornais com base nas duas  

palavras-chave.  

Apesar da expressiva diferença anteriormente comentada que houve na cobertura do 

Programa entre ambos os jornais quanto à incidência das palavras-chave, mesmo o jornal 

“Folha de S.Paulo” tendo apresentado 32,23% da cobertura que teve o jornal “O Estado de 

S.Paulo” com a palavra-chave “PNDH”, foi possível identificar que houve maior incidência 

no jornal “Folha de S.Paulo” de determinadas temáticas principais, afirmação essa que pôde 

                                                             
335 O leitor está se referindo diretamente às indenizações de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva 
referentes às torturas na ditadura. O que talvez o leitor não saiba é que a indenização no valor de R$ 20.000,00 
de Dilma Rousseff será doada ao grupo “Tortura Nunca Mais” (TURCI, 2012, n.p.).  
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ser identificada quando percebemos as seguintes temáticas principais: DOI-CODI336 e 

Reforma Agrária337. 

Percepção similar foi identificada com a palavra-chave “Vannuchi”338, em que, para 

determinadas temáticas principais, houve maior ocorrência no jornal “Folha de S.Paulo”, 

como: aborto339, DOI-CODI340 e “liberdade religiosa/laicidade”341. Houve temáticas 

principais que tiveram uma participação equilibrada em ambos os jornais na incidência da 

palavra-chave “Vannuchi”, como: “Comissão da Verdade” e “Forças Armadas”. 

Em um olhar singular voltado ao jornal “Folha de S.Paulo”, pôde-se notar que, com a 

incidência da palavra-chave “PNDH”, a temática principal que mais teve destaque nas 

reportagens foram comentários gerais relacionados ao Programa, com participação de 28,20% 

em relação às demais temáticas.  

O segundo lugar coube à “Comissão da Verdade”, com uma participação de 17,94%, 

e, o terceiro, à temática do “agronegócio”, com 15,38%. Em quarto lugar, ficaram as 

temáticas relacionadas ao “DOI-CODI”, às críticas generalizadas ao Programa e à “reforma 

agrária”, com 7,69%. Em quinto lugar, a temática “controle da imprensa”, com 5,12%, e, em 

último lugar, as temáticas: “aborto”, “Forças Armadas”, “Lei de Anistia” e “liberdade 

religiosa/laicidade”, com 2,56%. 

Analisando o mesmo jornal mas com a palavra-chave “Vannuchi”, a temática principal 

que mais teve destaque nas reportagens foi a “Comissão da Verdade”, com participação de 

40% em relação às demais temáticas. O segundo lugar coube à temática das “Forças 

Armadas”, com 15%. Em terceiro lugar, ficou a temática “outros”, com 10%, e, em quarto 

lugar, “aborto”, com 8%. O quinto lugar ficou com “comentários gerais”, com 7%. Em sexto, 

as temáticas “críticas generalizadas” e “Lei de Anistia”, com 6%. O sétimo lugar foi da 

                                                             
336 No jornal “Folha de S.Paulo”, com a incidência da palavra-chave “PNDH”, houve três ocorrências que se 
concentraram na temática principal relacionada ao “DOI-CODI”, no entanto, nenhuma no jornal “O Estado de 
S.Paulo”. 
337  No jornal “Folha de S.Paulo”, com a incidência da palavra-chave “PNDH”, houve três ocorrências que se 
concentraram na temática principal relacionada à “reforma agrária”, e duas no jornal “O Estado de S.Paulo”. 
338 Apesar de já ter sido anteriormente destacado, o jornal “Folha de S.Paulo” apresentou uma cobertura também 
inferior se comparada à do jornal “O Estado de S.Paulo” com a incidência da palavra-chave “Vannuchi”, já que 
correspondeu a 63,29% desta última. 
339 No jornal “Folha de S.Paulo”, com a incidência da palavra-chave “Vannuchi”, houve oito ocorrências que se 
concentraram na temática principal relacionada ao “aborto”, no entanto, nenhuma no jornal “O Estado de 
S.Paulo”. 
340 No jornal “Folha de S.Paulo”, com a incidência da palavra-chave “Vannuchi”, houve cinco ocorrências que se 
concentraram na temática principal relacionada ao “DOI-CODI”, e duas no jornal “O Estado de S.Paulo”. 
341 No jornal “Folha de S.Paulo”, com a incidência da palavra-chave “Vannuchi”, houve três ocorrências que se 
concentraram na temática principal relacionada à “liberdade religiosa/laicidade”, no entanto, nenhuma no jornal 
“O Estado de S.Paulo”. 
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temática “DOI-CODI”, com 5%, e, por último, a temática “liberdade religiosa/laicidade”, com 

uma participação de 3%. 

Com relação ao jornal “O Estado de S.Paulo”, pôde-se perceber que, com a incidência 

da palavra-chave “PNDH”, a temática principal que ganhou maior destaque foram as “críticas 

generalizadas”, tendo uma participação da ordem de 34,7% em relação às demais. O segundo 

lugar coube aos “comentários gerais”, com 15,70%. Em terceiro lugar ficou a temática 

“agronegócio”, com 9,91%, e, em quarto lugar, “Comissão da Verdade”, com 9,09%. Em 

quinto lugar ficou a temática “controle da imprensa”, com 8,26%. Em sexto, a temática 

“Forças Armadas”, com 4,95%. O sétimo lugar foi da temática “transgênicos”, com 4,13%. O 

oitavo lugar ficou com a temática “liberdade religiosa/laicidade”, com 3,30%. E, em nono 

lugar, ficaram as temáticas “aborto”, “reforma agrária” e “união homoafetiva”, com uma 

participação de 1,65%. 

Ainda quanto ao jornal “O Estado de S.Paulo”, mas com a incidência da palavra-chave 

“Vannuchi”, a temática principal que teve maior destaque foram “críticas generalizadas”, com 

31%. O segundo lugar coube à “Comissão da Verdade”, com 23,41%. Em terceiro lugar, 

ficaram os “comentários gerais”, com 22,15%, e, em quarto lugar, “Forças Armadas”, com 

8,86%. O quinto lugar foi das temáticas “Lei de Anistia” e “outros”, com 5,69%. Em sexto, 

ficaram as temáticas “DOI-CODI” e “controle da imprensa”, com 1,26%, e, em sétimo lugar, 

ficou a temática “reforma agrária”, com 0,63%. 

Ao analisar a tabela 14, a aparição da palavra-chave “PNDH” no 1º quadrante 

superior342 do jornal “Folha de S.Paulo” foi significativamente menor (22) se comparada com 

a do jornal “O Estado de São Paulo” (58). A mesma identificação ocorreu com a  

palavra-chave “Vannuchi”, que no primeiro jornal foi identificada em uma quantidade menor 

(48) em relação ao segundo jornal (81). 

Um fato a ser observado diz respeito a ter havido certo equilíbrio na identificação dos 

quadrantes superior e inferior de ambas as palavras-chave343 no jornal “Folha de S.Paulo”. 

Nesse certo equilíbrio, pôde-se perceber que acabou sendo identificada a palavra-chave 

“PNDH” mais no quadrante superior e a palavra-chave “Vannuchi” mais no inferior.  

                                                             
342 Somando-se ambos os lados – esquerdo e direito. 
343 Já que no 1º quadrante superior (22) e inferior (17) houve certo equilíbrio da palavra-chave “PNDH”. Quanto 
à outra palavra-chave, também houve certo equilíbrio, tendo havido no quadrante superior 48 incidências para 52 
no inferior. 
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Apesar de no jornal “O Estado de São Paulo” também ter havido certo equilíbrio na 

identificação dos quadrantes superior e inferior de ambas as palavras-chave344, diferentemente 

do jornal anterior, pôde-se perceber que a palavra-chave “Vannuchi” concentrou-se mais no 

quadrante superior em detrimento da outra palavra-chave, que ficou mais concentrada no 

inferior. 

Com relação à tabela 15, o jornal “Folha de S.Paulo” apresentou as reportagens com a 

incidência de ambas as palavras-chave basicamente ao lado de charges, de fotografias 

diversas e de propagandas. Da incidência da palavra-chave “PNDH”, 71% se concentraram ao 

lado de charges, e 29% ao lado de propagandas diversas. Quanto à palavra-chave “Vannuchi”, 

44% se concentraram ao lado de fotografias diversas, 39% ao lado de propagandas diversas e 

14,28% ao lado de charges. 

No que concerne ao jornal “O Estado de São Paulo”, houve também a incorporação 

dos infográficos. Com a incidência da palavra-chave “PNDH”, 56,25% se concentraram ao 

lado de charges, 31,25% ao lado de fotografias diversas, 9,37% ao lado de propagandas 

diversas e 3,12% ao lado de infográficos. Com relação à palavra-chave “Vannuchi”, 76,38% 

se concentraram ao lado de fotografias diversas, 13,88% ao lado de propagandas diversas, 

6,25% ao lado de infográficos e 3,47% ao lado de charges. 

Conforme bem pontuou Comparato,  
 

Quando da independência dos Estados Unidos, James Madison, um dos seus Pais 
Fundadores, afirmou que um governo democrático, sem uma imprensa controlada 
pelo povo, seria um prelúdio à farsa, à tragédia, ou a ambas as coisas. Esse vaticínio 
trágico vem sendo realizado no Brasil há muitos anos. Só que, aqui, a farsa 
democrática não é interrompida por governos classicamente violentos, mas por 
"ditabrandas", segundo a nomenclatura adotada pelo jornal Folha de S.Paulo 
(COMPARATO, in: LIMA, 2010, p. 13, 15). 

 
 

                                                             
344 No 1º quadrante superior (58) e inferior (63), houve certo equilíbrio da palavra-chave “PNDH”. Quanto à 
outra palavra-chave, também houve certo equilíbrio, tendo havido no quadrante superior 81 incidências para 77 
no inferior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos destaca a relevância da responsabilidade 

do Estado e da sociedade com a defesa e promoção dos Direitos Humanos, bem como da 

necessidade do aperfeiçoamento de uma parceria entre o Estado e a sociedade com o intento 

de ampliar a qualidade de respeito aos Direitos Humanos no Brasil.  

O progresso no decurso dessa parceria, sobretudo por meio da efetivação dos 

seminários regionais, mostrou ser um dos resultados mais relevantes ao processo de 

concepção do PNDH, juntamente à concepção de um conjunto de proposições 

governamentais para cercear a ocorrência, bem como os efeitos, do desrespeito aos Direitos 

Humanos e da impunidade no Brasil. 

O PNDH deixa notório que as várias demandas na área de Direitos Humanos no Brasil 

são expressivas e têm complexas “soluções”, e o amadurecimento e a ampliação dessa 

parceria entre o Estado e a sociedade civil, na fase em que o Programa será implementado, é 

de suma importância, não somente para o seu êxito, como também ao aprofundamento e à 

consolidação da democracia no Brasil. 

A confecção e o lançamento do PNDH sinalizam haver inquietação com os Direitos 

Humanos. O movimento em benefício da defesa e da promoção dos Direitos Humanos de 

todos os cidadãos é uma realidade no Brasil, não somente na sociedade civil, como também 

nos governos estaduais e federal. Se comparado com os movimentos em prol dos Direitos 

Humanos que existem, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, o nosso ainda é embrionário 

e apresenta uma aptidão de mobilização, organização e legitimização ainda restrita. 

Porém, é um movimento que, mesmo tendo começado nas últimas décadas do século 

XX, concentrou algumas décadas de experiência na proteção dos mais distintos tipos e 

modalidades de Direitos Humanos, bem como conseguiu legitimar-se como relevante ator 

político diante tanto da comunidade local (brasileira) como da internacional.  

A partir dos resultados obtidos por meio desta presente investigação científica, pode-se 

afirmar que a orientação ideológica defendida pelos jornais “O Estado de S.Paulo” e “Folha 

de S.Paulo” coloca-se em uma perspectiva de não proteger a totalidade dos Direitos Humanos, 

conduzindo-se à vinculação com dimensões políticas autoritárias.  

É passível de se observar a dissonância entre o discurso e a práxis do liberalismo 

brasileiro por meio dos seus intérpretes na imprensa neste trabalho analisada: jornais “Folha 

de S.Paulo” e “O Estado de S.Paulo”. Ambos se denominam como liberais, no entanto, entre 

os diversos temas que puderam ser coletados e analisados na presente pesquisa, foi possível 
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notar a distância entre os princípios alegados como liberais democráticos e a efetiva postura 

patronal, conservadora, elitista e autoritária dos que se consideram representantes do 

liberalismo no Brasil. 

Como denominou Borges (2011),  

 
A imprensa como partido do capital, (...) os principais veículos de comunicação do 
Brasil sempre defenderam como valor supremo a democracia liberal e o “livre 
mercado”. Com base nestes “princípios sagrados”, vários deles investiram na 
desestabilização de governos democraticamente eleitos, insuflaram goles militares e 
apoiaram ditaduras sanguinárias. Também com base nesta falsa doutrina “liberal”, a 
maior parte deles sempre criminalizou os movimentos sociais, suas greves e 
protestos populares, satanizando as suas lideranças e desqualificando as suas 
demandas e anseios (BORGES, in: FONSECA, 2011, p. 9).  
 
 

Qualquer semelhança NÃO É MERA COINCIDÊNCIA. Ainda mais quando, 

conforme bem pontuou Fonseca (2005), dentre algumas características do jornal “Folha de 

S.Paulo” pode ser evidenciada a sua volatilidade ideológica, que “(...) parece ser a marca do 

jornal”, mantém intenso caráter social e aproxima-se de um pensamento social-democrata. A 

“Folha de S.Paulo” é contrária “(...) ao Estado-empresário e interventor (...) a FSP vincula o 

mercado como pressuposto à democracia” (FONSECA, 2005, pps. 150, 238, 242).  

Quanto ao jornal “O Estado de S.Paulo”, como pontuou Fonseca,  

 
(...) caracteriza-se por defender posições liberal-conservadoras e tradicionalistas. 
Sua existência secular fez que sua visão de mundo tenha-se tornado um amálgama, 
uma vez que seu perfilhamento à doutrina liberal convive com a defesa renitente da 
ordem, da autoridade, da hierarquia social e também da reação à mobilização 
popular e aos direitos sociais. (...) A transição para a democracia encontra em “O 
Estado de S.Paulo” um jornal ambíguo (...) pois seu apoio à democracia possui 
vigoroso caráter conservador. Em outras palavras, à demanda pelo retorno às 
liberdades clássicas, vinculadas ao reordenamento jurídico do Estado de Direito, em 
que se destaca a liberdade de expressão, corresponde uma forte ligação às Forças 
Armadas e uma certa aversão ao conflito. Trata-se portanto do apoio a uma 
democracia restrita. A pressão para que não houvesse “revanchismo” da “Nova 
República” para com os próceres do regime militar, o que implicaria manter a 
incolumilidade dos militares, é notória (...) (FONSECA, 2005, p. 173-174).  
 
 

Sim, novamente: QUALQUER SEMELHANÇA NÃO É MERA COINCIDÊNCIA. 

Não é coincidência, conforme será mais bem pormenorizado a seguir, o jornal “O Estado de 

S.Paulo” ser o que mais cobriu345 acerca do PNDH-3, porém com críticas ferrenhas sobretudo 

ao que foi o ponto mais polêmico de todos: a criação da Comissão da Verdade. 

Na análise de ambos os jornais, algumas observações puderam ser identificadas, 

conforme elencadas a seguir. Antes propriamente de adentrarmos nas especificidades 

                                                             
345 Comparado ao jornal “Folha de S.Paulo”. 
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identificadas, é pertinente acolher a pontual contribuição de Comparato (2010), quando afirma 

que 

Hoje, quem lê um dos nossos grandes matutinos leu todos os outros. Tirante 
algumas originalidades marginais, há absoluta convergência na defesa do 
capitalismo e na desregulamentação do setor de comunicação social. A escolha dos 
fatos a serem noticiados, ou dos assuntos a serem comentados – o famoso agenda 
setting dos norte-americanos – é basicamente a mesma. Até o estilo jornalístico, 
antes bem diverso conforme os periódicos, é hoje fastidiosamente homogêneo 
(COMPARATO, in: LIMA, 2010, p. 12). 
 
 

Apesar de terem sido evidenciadas singelas distinções na apuração dos dados e análise 

da pesquisa de ambos os jornais, é fato que a afirmação acima de Comparato é também atual e 

pertinente ao caso analisado. Dado esse comentário inicial, adentremos então às parcas 

especificidades que puderam ser vislumbradas. 

A cobertura do PNDH-3 em ambos os jornais esteve muito mais vinculada à  

palavra-chave “Vannuchi” do que propriamente à palavra-chave “PNDH”. Esse fato pode 

sugerir a inclinação mais à figura do então secretário de Direitos Humanos – pertencente ao 

Partido dos Trabalhadores e com militância política na defesa de opositores do regime militar 

– do que propriamente à palavra-chave “PNDH”. 

Considerando-se, também, que as maiores críticas realizadas vieram das mesmas 

forças que intercederam favoravelmente e apoiaram o golpe militar de 1964, inclusive com a 

participação de vários veículos de comunicação em peso, talvez seja compreensível entender 

que a palavra-chave que esteve preponderantemente presente na cobertura do PNDH-3 

estivesse mais vinculada à figura opositora dos ideários conservadores e mantenedores – 

resquícios eminentes do período ditatorial. 

Essa reflexão se faz mais incisiva quando podemos observar que, dos pontos 

polêmicos, coube à criação da Comissão da Verdade o foco central de convergência das 

críticas, ponto este que poderia comprometer a possibilidade de serem punidos os 

“repressores” de nosso período de exceção, ou seja: da ala mais conservadora que encabeçou, 

fomentou e fez perdurar as décadas do regime ditatorial: os militares. 

Caso ambos os jornais tivessem realizado a cobertura do PNDH-3 com maior 

inclinação à palavra-chave “PNDH”, poderiam sugerir um maior enaltecimento, valorização e 

associação direta ao próprio Programa, possibilidade esta que se arrisca dizer ter sido remota. 

Fato é que ambos os jornais não optaram por ela. 

Mesmo diante dessas informações, faz-se necessário salientar que, de ambos os 

jornais, o “Estado de S.Paulo” proporcionou uma maior equiparação da incidência da  



247 
 

palavra-chave “PNDH” do que o jornal “Folha de S.Paulo”; naquele, houve uma notória 

concentração da palavra “Vannuchi” na cobertura do PNDH-3. 

Outro importante aspecto a ser colocado diz respeito a que o jornal “O Estado de 

S.Paulo” cobriu o PNDH-3 na proporção de 49,8% a mais do que o jornal “Folha de S.Paulo”. 

Da totalidade de vezes que apareceu a palavra-chave “PNDH” em ambos os jornais, 

houve a predominância de estar vinculada à 3ª edição do Programa. O percentual menos 

representativo referiu-se às outras versões, bem como às características do PNDH em si. 

Houve também uma equiparação em ambos os jornais ao identificar uma maior 

incidência da cobertura do PNDH-3 quando ambas as palavras-chave apareceram 

individualmente do que juntas nas respectivas reportagens. 

No quesito evolução mensal da cobertura, pode-se observar que houve, na somatória 

da cobertura em ambos os jornais com ambas as palavras-chave, um movimento da curva com 

inclinação à direita. Essa sinalização reflete que o mês de janeiro foi o ápice da cobertura 

(65,39%), diante dos outros meses, para então haver um decréscimo substancial no mês 

seguinte.  

Na tentativa de promover alguma reflexão quanto à localização em que ambas as 

palavras-chave foram inseridas, bem como à correlação de estarem (ou não) próximas a outras 

modalidades de informações346, buscou-se, nesta etapa, destacar antes alguns pertinentes 

aspectos.  

Calcando-se em certos norteadores da diagramação, ou seja, do traçado preliminar 

quanto à distribuição dos elementos constitutivos de cada página de um jornal – como 

ilustrações, fotografias, anúncios, etc. (SILVA, 1985; ERBOLATO, 1981), identificou-se que 

a relevância da diagramação de um jornal transcende a finalidade de uma exposição 

meramente estética, mas, também, são ponderados os objetivos, as circunstâncias bem como 

as motivações da publicação. 

Fotos e ilustrações são componentes relevantes, podendo corresponder a um maior 

apelo visual. Nesses casos, a fotografia pode ir além de sua atribuição ilustrativa, podendo ser 

empregada como um documento, ou seja, a fotografia pode ser tanto um componente 

ilustrativo como também um documento em si. Essa compreensão é possível de ser 

identificada quando Debray faz a seguinte reflexão: “o que a gelatina foto-química alterou? 

Tudo. E não somente nossas percepções visuais. Abalou a nossa concepção de verdade e de 

                                                             
346 Charges, fotografias diversas, infográficos, notas informativas variadas e propagandas diversas. 
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autoridade, a nossa prática cotidiana de espaço e tempo (...) a guerra, a imprensa, a atualidade 

(...).” (DEBRAY, 2003, p. 130). 

Consideremos também o que Sodré (1985) havia sinalizado em relação à inserção das 

fotos – que precisam abarcar o cerne da mensagem e devem possibilitar que o seu conteúdo, 

mais do que propriamente "lido", possa ser "visto", contribuindo, dessa forma, com a 

"decifração mais fácil para os leitores de diferentes níveis culturais" (SODRÉ, 1985, p. 52). 

No entanto, nem sempre a matéria apresenta direta relação com a imagem. Em 

determinadas vezes ela pode dar suporte, corroborando o texto escrito, e, em outras, pode não 

corresponder. Em determinadas vezes, pode ironizar ou desmentir. Dessa forma, a fotografia 

– bem como as charges em geral – pode, em vários casos, ser um relevante recurso imagético 

nas manchetes dos jornais, podendo competir com a reportagem na divulgação das mensagens 

diárias.  

Faz-se importante também destacar que há uma seleção entre as imagens, já que elas 

não são publicadas aleatoriamente. Essa escolha não é casual tampouco fortuita, já que 

apresenta como uma de suas atribuições estabelecer algum impacto no leitor. Dessa forma, a 

escolha desta ou daquela ilustração, charge ou fotografia é intencional. 

Diante do exposto, talvez fique mais compreensível a percepção de que, em ambos os 

jornais, dentre as várias modalidades de informações publicadas ao lado das reportagens 

contendo ambas as palavras-chave, houve uma expressiva inclinação para estarem próximas 

de fotografias diversas, charges e propagandas. 

Faz-se notar que, em ambos os jornais, houve uma inclinação para que a palavra-chave 

“PNDH” tivesse maior aparição próxima às charges. Já com relação à palavra-chave 

“Vannuchi”, em ambos os jornais houve uma significativa inclinação para estar próxima às 

fotografias diversas. 

Sob esse aspecto, há uma associação direta na aparição das fotografias de ambos os 

jornais nas respectivas palavras-chave. No caso do jornal “Folha de S.Paulo”, não há uma 

única aparição de fotografias próximas à palavra-chave “PNDH”, no entanto, com a  

palavra-chave “Vannuchi”, as aparições concentraram-se em três modalidades de fotografias: 

a) fotografia de Lula e/ou Dilma/ministro/políticos; b) fotografia de desabrigados; e  

c) fotografia comemorativa.  

Quanto ao jornal “O Estado de S.Paulo”, com a palavra-chave “PNDH” as duas 

modalidades de fotografias foram das vítimas da ditadura e de políticos. Já com relação à 

outra palavra-chave, é notório identificar a concentração de três modalidades de fotografias. 
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São elas: a) fotografia de políticos, b) de Paulo Vannuchi e/ou políticos; e c) de Lula e/ou 

Dilma/ministro/políticos. 

Também não se desprezou, pela influência que exerce na atenção do leitor, a 

disposição da matéria. Se tomarmos como parâmetro um eixo horizontal imaginário na altura 

dos olhos, acentuam-se as reportagens posicionadas acima do eixo. Um outro eixo, vertical e 

ao longo da dobradura do jornal, favorece que a concentração do leitor esteja inclinada para o 

lado direito, ou seja, às páginas de numeração ímpar. 

 

 
Fonte: autoria própria 

 

Aludindo-se aos dados apurados na pesquisa em questão, podemos identificar que, em 

ambos os jornais, utilizando-se o parâmetro acima mencionado a partir de um eixo horizontal, 

preponderou expressivamente a palavra-chave “Vannuchi”, em detrimento da palavra-chave 

“PNDH”. 

Essa sinalização sugere que houve uma intencionalidade para que a cobertura do 

PNDH-3 pudesse ser mais bem identificada pelo leitor na incidência da palavra-chave 

“Vannuchi”, já que foi previsivelmente distribuída no quadrante superior. 
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Por outro lado, a incidência da palavra-chave “PNDH” esteve em ambos os jornais 

preponderantemente no quadrante inferior; se formos levar em consideração o eixo vertical, 

que favorece a concentração do leitor quando a inclinação está mais voltada para o lado 

direito, podemos afirmar que, com base na pesquisa realizada, com a mesma intencionalidade 

houve a inserção da palavra-chave “PNDH” no quadrante inferior esquerdo e, em 

contraposição, a palavra-chave “Vannuchi” no quadrante direito.  

Pode-se identificar que o instrumental metodológico do presente trabalho, quando 

apurados os dados coletados pela pesquisa, possibilitou uma gama expressiva de resultados 

que, ao receberem tratamento estatístico e confecção de gráficos e tabelas, viabilizaram a 

averiguação crítica das informações que puderam ser adquiridas nas reportagens coletadas. 

Percebe-se que, apesar de haver algumas matérias que conseguem identificar os 

aspectos positivos do PNDH-3, há uma pendência para salientar e enaltecer os aspectos 

considerados negativos. Essa percepção foi notória tanto no jornal “Folha de S.Paulo” (com 

menos acentuação) como também no jornal “O Estado de S.Paulo” (com maior acentuação a 

essa percepção).  

Esse olhar mais pormenorizado – reflexo da análise anterior – remete a algumas 

observações pontualmente colocadas por vários estudiosos e pesquisadores. Mas, por ora, 

estaremos contemplando as contribuições de Fábio Konder Comparato, Francisco Fonseca e 

Venício A. de Lima. 

Lima (2010) realiza contundentes críticas referentes à “desorganização” dos meios de 

comunicação de massa. Para ele,  

 
Existe entre nós uma interdição não declarada a esse tema347, cuja mera lembrança 
sempre provoca rotulações de autoritarismo e de retorno à censura. Mesmo levando-
se em conta o trauma ainda recente do regime militar (1964-1985), esse é um dos 
muitos paradoxos históricos dos liberais brasileiros que nem sempre praticam o que 
afirmam defender. (...) Não me refiro aqui às complexidades do debate jurídico. 
Restrito ao universo das leis, feito em linguagem excludente e, muitas vezes, 
ignorando a realidade social concreta na qual a questão se coloca, mesmo assim, ele 
se constitui em referência inescapável. Também não me refiro ao debate externo ao 
liberalismo, sobretudo àquele fundado na crítica marxista clássica. Refiro-me, 
apenas, ao debate interno às premissas liberais, consolidadas e praticadas em 
sociedades que têm servido de referência à nossa comunicação, na perspectiva de 
construção do direito à comunicação centrado no indivíduo (e não em empresas) – 
razão última e sujeito de todas as liberdades e direitos (LIMA, 2010, p. 21-22). 
 

Fábio Konder Comparato (2010) pontua que vivemos em explícitas incoerências 

locais. Sim, incoerências do que foi estabelecido, constituído e positivado com o que de fato é 

efetivado, e que nós, cidadãos brasileiros, podemos, muito infelizmente, todos os dias 

                                                             
347Liberdade de Expressão x Liberdade de Imprensa. 
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presenciar. “A Constituição de 1988 abre-se com a declaração solene de que a República 

Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito. Acontece que nenhum desses três 

magnos princípios é adequadamente obedecido neste País” (COMPARATO, in: LIMA, 2010, 

p. 8). 

Com bem lembrou Comparato (2010), o Brasil não pode efetivamente ser considerado 

como uma verdadeira república, haja vista que o bem comum do povo não prepondera sobre 

os interesses particulares dos mais abastados e poderosos. Tampouco podemos afirmar que 

somos uma legítima democracia, “(...) porque o poder soberano não pertence ao povo, mas a 

uma minoria de grupos ou pessoas abastadas; o que é a própria definição de oligarquia” 

(COMPARATO, in: LIMA, 2010, p. 8). 

E, no que se refere ao Estado de Direito, em consonância, Comparato (2010) 

desconstrói essa afirmação, por lamentavelmente ainda haver a incidência de  

 
(...) pessoas investidas em cargos públicos – no Executivo, no Legislativo e até 
mesmo no Judiciário – exercem um poder sem controle, e logram pôr sua vontade e 
seus interesses próprios acima do disposto na Constituição e nas leis. Em suma, 
vivemos um regime político de dupla face. Para efeitos externos, a nossa República, 
como declara a Constituição, é um Estado Democrático de Direito. Para efeitos 
internos, porém, como todos sabem, a realidade é bem outra (COMPARATO, in: 
LIMA, 2010, p. 8). 
 
 

Igualmente, a realidade brasileira é bem outra em razão da incapacidade dos cidadãos 

brasileiros de conseguirem se expressar. Comparato (2010) também destaca o fato de que 

impera há algumas décadas nas sociedades de massa atuais que a comunicação dos cidadãos 

entre si demanda que seja mediada pelo rádio, pela imprensa, pela Internet ou pela televisão.  

No entanto, Comparato (2010) afirma que os recursos que deveriam servir como 

legítimos mediadores para auxiliarem na comunicação dos cidadãos brasileiros encontram-se 

literalmente obstruídos348, haja vista que, exceção feita à Internet, vergonhosamente foram 

tomados, bem como dominados, por particulares, “(...) que deles se servem em proveito 

próprio, ou das classes e entidades a que estão ligados” (COMPARATO, in: LIMA, 2010,  

p. 8). 

De forma mais sinistra, ao colocar os devidos “pingos nos is”, Comparato (2010) 

afirma que, talvez,  

                                                             
348 Nesta passagem, Comparato faz um paralelo da função similar que exercem os veículos de comunicação 
pública com o sistema de circulação sanguínea nos organismos animais. “Trata-se de levar fatos, opiniões, 
ensinamentos, propostas ou espetáculos ao conjunto dos cidadãos, com a suposição de que estes saberão reagir a 
tais estímulos. É sempre o duplo movimento de sístole e diástole. (...) ninguém ignora que o sistema de 
comunicação de massa (...) tem funcionado com obstruções e insuficiências, semelhantes à manifestação de uma 
aterosclerose” (COMPARATO, in: LIMA, 2010, p. 9). 
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(...) na maioria esmagadora dos casos, não existe propriamente comunicação, no 
sentido original da palavra. Na língua matriz, communicatio, com o verbo correlato 
communico, -are, significava o ato de pôr algo em comum, de partilhar. Não é o que 
acontece hoje no campo das transmissões radiofônicas e televisivas, nem no da 
imprensa periódica: as mensagens são unilateralmente transmitidas ao público, e a 
este, salvo em hipóteses excepcionais, não é reconhecido o direito de contestá-las, e, 
menos ainda, o de abrir uma discussão a respeito delas (COMPARATO, in: LIMA, 
2010, p. 9). 
 
 

A situação, muito bem explanada e reiterada por Comparato, é de gravidade ímpar, 

sobretudo por haver uma miopia na compreensão de que liberdade pública e liberdade privada 

são opositivas e não complementares. 

Outro pesquisador que proporcionou pontuais contribuições acerca das reflexões 

ventiladas anteriormente diz respeito a Francisco Fonseca349. A análise que realizou da 

imprensa brasileira350 apresentou como objetivo entender o significado do projeto neoliberal 

defendido pelos grandes jornais no Brasil em seu período recente. Conforme destacou 

Capelato,  

Partindo do pressuposto que a grande imprensa nacional desempenhou papel 
importante na formação da hegemonia das ideias ultraliberais no Brasil, 
personificadas numa Agenda que enfatiza a precedência da esfera privada 
(notadamente o mercado) sobre a esfera pública entre 1985 e 1992, propôs-se a 
examinar o significado dessas ideias que se caracterizaram pela defesa da abertura 
da economia, da privatização e da desregulamentação, entre outros pontos (grifo 
meu) (CAPELATO, in: FONSECA, 2005, p. 18).  
 

Pelos singelos aspectos acima discriminados, há um pensar bastante distinto de João 

Meneses Lima Vandson, quando em suas apreciações finais afirma que “na medida em que as 

propostas eram de interesse público, os jornais cumpriram seu papel de discutir o conteúdo do 

PNDH-3” (VANDSON, 2011, p. 40). Exatamente por se tratar de proposições que são de 

interesse público é que os jornais precisariam ter propiciado e instigado uma melhor qualidade 

de discussão do PNDH-3 com a sociedade brasileira. 

Mas, como pontuou Tomaz Jr.,  

 
No Brasil, (...) a grande mídia tem um papel muito negativo no avanço dos direitos 
humanos pela sua parcialidade e conservadorismo. (...) A comunicação é 
fundamental na promoção dos direitos humanos. Como uma pessoa pode reivindicar 
seus direitos, inclusive pela via judicial, se ela não os conhece? Como alguém pode 
saber que o Estado tem o dever de respeitar, proteger e promover os direitos 
humanos (educação, saúde, lazer, segurança, trabalho, liberdade) se a própria ideia 
de direitos humanos na nossa sociedade ainda é equivocada? Os órgãos de 
comunicação deveriam ter a responsabilidade de informar a população sobre a sua 
cidadania, os seus direitos, como fazer para promovê-los. Deveriam também deixar 

                                                             
349 Somente a título de informação, foi o orientador do meu Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação 
em “Gestão Público Legislativa” da Universidade de São Paulo – Escola de Artes, Ciências e Humanidades – 
EACH em 2012. 
350 Mais especificamente, dos quatro principais diários de circulação nacional – Jornal do Brasil, O Globo, Folha 
de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. 
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de promover estereótipos negativos de negros/negras, mulheres, homossexuais, 
indígenas (TOMAZ JR., 2008, n.p.). 
 
 

Sim, os “hercúleos desafios” são muitos, mas necessários, pontuais e urgem 

imediatismo. Para que se possa refutar às grandes empresas de comunicação no Brasil, essas 

estratégias necessitam ser realizadas concomitantemente. “Não podemos subestimar o poder 

ideológico, político e econômico dessas empresas. (...) Vinculando várias iniciativas públicas 

à censura promovida pelo governo militar” (TOMAZ JR, 2008, n.p.). 

Dentre as estratégias, faz-se a necessária pressão sobre essas empresas de 

comunicação, como ações na Justiça351, contestação da maneira pela qual são reconhecidas as 

concessões públicas de rádio e TV no Brasil, maior mobilização social pela participação 

equitativa das rádios e TVs comunitárias352, entre outras ações. E, reforçando os ditos de 

Comparato, 

 
O que importa hoje, portanto, antes de tudo, é montar uma estratégia de combate aos 
abusos consolidados no vasto setor de comunicação social. Como toda estratégia, ela 
implica a fixação de princípios, a montagem de um programa de reformas 
institucionais e a organização de forças políticas empenhadas em levar avante o 
movimento geral de transformação. Os princípios fundamentais são (...): a 
República, a Democracia e o Estado de Direito. O essencial é preservar, sob controle 
do povo, o espaço público de comunicação de massa, e evitar cair nos desvios do 
estatismo e do privatismo (COMPARATO, in: LIMA, 2010, p. 13, 15). 

 

                                                             
351 Que possam denunciar o sexismo, a homofobia e o racismo que, seja explícita ou implicitamente, permeiam 
as reportagens e os programas. 
352 Correspondendo a mais uma frente nesta luta expressivamente assimétrica pela efetiva democratização dos 
meios de comunicação em nosso país. 
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CONSIDERAÇÕES PESSOAIS 

 

Tentar falar a respeito dos Direitos Humanos, e de toda a magnitude de simbologias 

diretas e indiretas que a eles estão vinculadas, não é tarefa simples ou sequer realizável. O que 

se quer dizer é que, por si só, trata-se de um tema bastante difícil, complexo, árido e denso, 

que mexe em todas as entranhas da estrutura vital de uma sociedade e que, na maioria das 

vezes, não queremos ver, ouvir, falar e muito menos agir. 

Falar a respeito dos Direitos Humanos implica sair de nossa zona de conforto – algo 

tão peculiar e inerente à natureza humana – para podermos olhar um pouco mais adiante: 

olhar além do nosso “centímetro quadrado”, do que podemos entender e compreender como 

“realidade” – que certamente é algo muito maior do que as configurações que estão 

emaranhadas nos nossos raios de ações, relacionamentos e compreensões.  

Falar de Direitos Humanos é falar de gente, de pessoas – branco, negro, moreno, 

asiático, baixo, alto, gordo, magro, de olhos puxados, loiro, judeu, verde, jovem, muçulmano, 

azul, pobre, cristão, rico, nordestino, cigano, criança, idoso, homossexual, mulher, morador de 

rua, adolescente, “excluído”, “incluído”, enfim, é falar DE TODA A SORTE DE GENTE. 

Gente que ri, que chora, que pulsa, que grita, que sente, que se emociona, que sorri, que se 

entristece, que pensa, que reflete, que desperta, que se engrandece ou amolece. 

Falar de Direitos Humanos é entender que não é possível cada um ser feliz, estar bem 

nos mais distintos âmbitos (pessoal, profissional, material, emocional, etc.) se o próximo – 

seja ele quem for – não estiver bem.  

Possivelmente, por limitações pessoais, individuais e compreensivelmente humanas, 

não temos conseguido compreender a grandeza e a magnitude do mais sincero, puro e 

legítimo respeito ao outro ser. Conseguimos avançar, talvez, mais até mesmo do que a 

velocidade da luz, em áreas que recentemente sequer poderíamos pensar (nanotecnologia, 

biotecnologia, medicina nuclear, avanços da medicina353, científicos354 e espaciais355, etc.), 

                                                             
353 Entre eles, podemos citar: coquetel anti-Ebola; pomada para câncer de pele; vacina contra vermes; 
imunização para meningite B; gotinhas para hepatite B; nanopartículas para detecção do câncer e HIV; 
desobstrução da artéria; o promissor tratamento do câncer por meio das nanopartículas; terapia genética para 
restaurar o sistema imunológico, etc. 
354  Como a descoberta do bóson de Higgs; o aprimoramento das técnicas de sequenciamento de DNA fóssil; 
aprimoramento da biotecnologia molecular; e a biologia celular tendo provado que as células-tronco 
embrionárias apresentam condições para serem transformadas em óvulos prontos para serem reproduzidos. 
355 Como a missão da Nasa denominada “Curiosity”, que colocou mais um jipe-robô para procurar vestígios de 
vida em Marte; pesquisas com neutrinos na China; o emprego de lasers de raios-X para identificar a estrutura de 
proteínas; a descoberta da partícula Férmion Majorana; progressos na tecnologia de interface cérebro-máquina, 
entre outros avanços. 
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mas, em lidar com o que nos é mais próximo – que somos nós mesmos – ainda estamos 

dedilhando.  

Precisamos passar por incontáveis aprendizados e vivências – muitas delas de forma 

tempestuosa, arrebatadora – para que, de alguma forma, pudéssemos chegar aonde estamos. 

Sim, indubitavelmente houve muitos progressos, mas ainda há muito por fazer. Foram 

necessárias várias “idas e vindas” para que, muito paulatinamente, pudesse entrar, ainda de 

forma um tanto quanto singela nas frestinhas humanas, a temática dos Direitos Humanos.  

Precisou haver genocídios homéricos no século passado para que houvesse a 

necessidade primeira de materializar um conjunto de intenções e de declarações que, nas 

etapas seguintes, com esse aprendizado um pouco mais internalizado – local ou 

internacionalmente –, pudesse se corporificar na forma de diversos programas, conferências, 

tratados, convenções, decretos, pactos e declarações. 

Mas, mesmo com todos esses recursos, com todos esses instrumentos, ainda em plena 

luz do século XXI não conseguimos aplicar sequer o que consta na nossa Constituição Cidadã 

de 1988, o que dirá de todo o arsenal de documentos internacionais que vieram após essa data.  

Estas não são lamúrias. Aliás, este é um espaço que precisa ser conclusivo, algo que se 

tentará fazer. São apenas digressões acerca de uma temática tão cara, tão valiosa, tão sensível, 

tão delicada, mas ainda tão “bruta”, a ser cuidadosamente mais e melhor lapidada.  

Citando Di Franco, “(...) governos, independendo do seu colorido partidário, sempre 

exibem números chamativos” (DI FRANCO, 2010, p. A2). O PNDH-1 tem 19 páginas com 

228 propostas de ações governamentais. O PNDH-2 tem 50 páginas com 518 propostas de 

ações governamentais. E o PNDH-3 tem 228 páginas contendo 521 proposições 

governamentais. 

Quantas páginas e proposições será que terá o PNDH-4? Será que estamos precisando 

de outras versões com mais páginas e proposições? Talvez, arrisco dizer, o que está faltando é 

maior contato, conversação, discussão, debate, pensar, diálogo, reflexão, “idas e vindas” entre 

toda a sociedade brasileira, para que possamos decidir conjuntamente o que é melhor para a 

nação, e não especificamente para um grupo em detrimento de outro. Como fazer para que, 

em grande medida, a maior parte dos tão distintos, diversos e ímpares atores sociais possa se 

sentir contemplada no Programa, seja ele em qual edição estiver?  

Talvez quando cada vez mais os atores sociais efetivamente se mobilizarem diante das 

suas obrigações e deveres para com a sociedade; parafraseando a Profª Maria Victória 

Benevides, cidadania é sinônimo de participação, aí sim, pode ser que tenhamos uma 
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divulgação de um PNDH que passará de forma menos tempestuosa, um pouco mais serena 

nos dias subsequentes, do que houve com o PNDH-3. 

O PNDH-3, bem como as versões anteriores, independendo do colorido partidário que 

cada um teve, correspondem a diversas questões que estão muito além de possíveis 

partidarismos. São questões que dizem respeito a cada cidadão brasileiro – que são 

atemporais, aespaciais, pulsam, inquietam e agitam; no entanto, partidos entram e saem, são 

temporais e finitos.  

Os PNDHs não são “simplesmente” decretos com suas centenas de páginas, 

proposições, etc. São programas que, naturalmente, possuem suas peculiaridades, contextos 

inerentes e singulares – como já foram ao longo deste trabalho exaustivamente explorados –, 

mas que apresentam o mesmo mote: privilegiar e contemplar os Direitos Humanos com um 

Programa no âmbito nacional que possa abarcar a todos e a todas. Tarefa fácil? Não, nem um 

pouco. Tarefa bastante auspiciosa, isso sim.  

Que possamos nos apropriar cada vez mais das temáticas que estão diretamente 

atreladas às demandas de nossa nação, e quem sabe o próximo Programa Nacional de Direitos 

Humanos possa ser a autêntica representação e expressão – resultado de intensa mobilização e 

participação – da sociedade brasileira. 

Se o caminho da longa jornada se faz por incontáveis passos, então vamos, cada qual, 

dar o seu. 

Se essa vontade trata-se de um vir a ser, não tem problema. Vamos cada um de nós, 

com as suas devidas responsabilidades e deveres que competem a cada um, construir recursos, 

instrumentos e possibilidades sociais, para, quando não estivermos mais presentes para 

vislumbrar os positivos frutos desse “cultivo”, ao menos, nossos filhos, familiares, amigos e 

irmãos brasileiros possam colher e plantar outros novos e bons frutos. 
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APÊNDICE A 

 

QUADRO COMPARATIVO DO PNDH 1, 2 E 3 

 

Alguns dos principais temas abordados 

 

Aborto 

PNDH-1 

Decreto n° 1.904, de 13 de 
maio de 1996 

PNDH-2 

2002 

PNDH-3 

Decreto 7.037 de 21 de dezembro de 
2009 

Atualizado pelo Decreto 7.177 de 12 de 
maio de 2.010 

Não há menção. As duas únicas passagens que 
fazem menção à temática do 
aborto dizem respeito às 
propostas de ações 
governamentais 179 e 334. 

Mulheres 

179. Apoiar a alteração dos 
dispositivos do Código Penal 
referentes ao estupro, atentado 
violento ao pudor, posse sexual 
mediante fraude, atentado ao 
pudor mediante fraude e o 
alargamento dos permissivos 
para a prática do aborto legal, 
em conformidade com os 
compromissos assumidos pelo 
Estado brasileiro no marco da 
Plataforma de Ação de Pequim.  

Garantia do Direito à Saúde, à 
Previdência e à Assistência 
Social 

334. Considerar o aborto como 
tema de saúde pública, com a 
garantia do acesso aos serviços 
de saúde para os casos previstos 
em lei.  

DIRETRIZ 9:  

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS 

Objetivo estratégico III: 

Garantia dos direitos das mulheres 
para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. 

Ações programáticas: 

g) Considerar o aborto como tema de 
saúde pública, com a garantia do acesso 
aos serviços de saúde. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo a adequação do Código Penal 
para a descriminalização do aborto. 

DIRETRIZ 17:  

PROMOÇÃO DE SISTEMA DE 
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E 
EFETIVO, PARA O 
CONHECIMENTO, A GARANTIA E 
A DEFESA DOS DIREITOS 

Objetivo estratégico II: 

Garantia do aperfeiçoamento e 
monitoramento das normas jurídicas 
para proteção dos Direitos Humanos. 

Ações programáticas: 

g) Implementar mecanismos de 
monitoramento dos serviços de 
atendimento ao aborto legalmente 
autorizado, garantindo seu cumprimento e 
facilidade de acesso. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário o 
aperfeiçoamento do Sistema de Justiça da 
Infância e Juventude em todos os estados 
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da federação, em consonância com os 
artigos 37, 39 e 40 da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e outras normas da 
ONU. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário 
priorizar os processos que envolvam 
crianças e adolescentes, bem como 
constituir equipes interprofissionais no 
Sistema de Justiça da Infância e 
Juventude. 

 

Crianças e Adolescentes 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Curto Prazo 

92. Apoiar o 
funcionamento do 
Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA.  

93. Incentivar programas de 
orientação familiar com o 
objetivo de capacitar as 
famílias a resolver conflitos 
familiares de forma não 
violenta, e a cumprir suas 
responsabilidades de cuidar 
e proteger as crianças. 

94. Propor alterações na 
legislação penal com o 
objetivo de limitar a 
incidência da violência 
doméstica contra as 
crianças e adolescentes. 

95. Propor alterações na 
legislação penal e 
incentivar ações com o 
objetivo de eliminar o 
trabalho infantil, punindo a 
prática de sua exploração. 

96. Dar continuidade à 
Campanha Nacional de 
Combate à Exploração 
Sexual Infanto-juvenil. 

97. Incentivar a criação de 
estruturas para o 
desenvolvimento de 
programas sócio-educativos 
para o atendimento de 
adolescentes infratores. 

98. Propor a alteração da 
legislação no tocante à 
tipificação de crime de 
exploração sexual infanto-

125. Fortalecer o papel do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – 
CONANDA na formulação e no 
acompanhamento de políticas 
públicas para a infância e 
adolescência.  

126. Incentivar a criação e o 
funcionamento, nos estados e 
municípios, dos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselhos 
Tutelares e Fundos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.  

127. Promover campanhas de 
esclarecimento sobre os Fundos 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, informando sobre 
as vantagens de aplicação para 
pessoas físicas e jurídicas, assim 
como criar mecanismos de 
incentivo à captação de recursos, 
garantindo formas de controle 
social de sua aplicação.  

128. Apoiar a produção e 
publicação de estudos e 
pesquisas que contribuam para a 
divulgação e aplicação do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA.  

129. Assegurar a implantação e 
o funcionamento adequado dos 
órgãos que compõem o Sistema 
de Garantia de Direitos de 
Crianças e Adolescentes, 
estimulando a criação de 
Núcleos de Defensorias Públicas 
Especializadas no Atendimento a 
Crianças e Adolescentes (com os 
direitos violados), de Delegacias 
de Investigação de Crimes 
Praticados Contra Crianças e 

DIRETRIZ 4:  

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE EQUILIBRADO 
E TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 

PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

Ações programáticas: 

h) Erradicar o trabalho infantil, bem como 
todas as formas de violência e exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas 
cadeias produtivas, com base em códigos 
de conduta e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
ações de combate da exploração sexual de 
mulheres no turismo sexual. 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL, 
INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA. 

Objetivo estratégico II: 

Acesso à alimentação adequada por 
meio de políticas estruturantes. 

Ações programáticas: 

b) Vincular programas de transferência de 
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juvenil, com penalização 
para o explorador e usuário. 

99. Incentivar a criação, 
nos Estados e Municípios 
do País, dos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselhos 
Tutelares e Fundos dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

100. Incentivar os 
programas de capacitação 
de conselheiros à distância. 

101. Apoiar a produção e 
publicação de documentos 
que contribuam para a 
divulgação e aplicação do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

102. Instituir uma política 
nacional de estímulo à 
adoção, principalmente por 
famílias brasileiras, de 
crianças e adolescentes 
efetivamente abandonadas, 
a fim de lhes possibilitar a 
convivência familiar. 

103. Apoiar a 
regulamentação do decreto 
legislativo que promulgou a 
Convenção sobre 
Cooperação Internacional e 
Proteção de Crianças e 
Adolescentes em Matéria 
de Adoção Internacional, 
realizada em Haia (1993), 
com a designação de uma 
autoridade central em 
matéria de adoções 
internacionais no Brasil. 

104. Apoiar a criação, pelos 
tribunais de justiça dos 
Estados, de comissões de 
adoção. 

105. Incentivar a criação de 
estruturas para o 
desenvolvimento de 
programas sócio-educativos 
para o atendimento de 
adolescentes infratores. 

106. Promover, em parceria 
com Governos estaduais e 
municipais e com a 
sociedade civil, campanhas 
educativas relacionadas às 
situações de risco 

Adolescentes e de Varas 
Privativas de Crimes Contra 
Crianças e Adolescentes.  

130. Promover a discussão do 
papel do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, da 
Defensoria Pública e do Poder 
Legislativo, ao lado do Poder 
Executivo, bem como da 
integração de suas ações, na 
implementação do ECA.  

131. Investir na formação e 
capacitação de profissionais 
encarregados da promoção e 
proteção dos direitos de crianças 
e adolescentes no âmbito de 
instituições públicas e de 
organizações não-
governamentais.  

132. Capacitar os professores do 
ensino fundamental e médio para 
promover a discussão dos temas 
transversais incluídos nos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs.  

133. Apoiar campanhas voltadas 
para a paternidade responsável.  

134. Promover, em parceria com 
governos estaduais e municipais 
e com entidades da sociedade 
civil, campanhas educativas 
relacionadas às situações de 
violação de direitos vivenciadas 
pela criança e o adolescente, tais 
como: a violência doméstica, a 
exploração sexual, a exploração 
no trabalho e o uso de drogas, 
visando à criação de padrões 
culturais favoráveis aos direitos 
da criança e do adolescente.  

135. Viabilizar programas e 
serviços de atendimento e de 
proteção para crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência, assim como de 
assistência e orientação para 
seus familiares.  

136. Propor alterações na 
legislação penal com o objetivo 
de limitar a incidência da 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes.  

137. Incentivar programas de 
orientação familiar com vistas a 
capacitar as famílias para a 
resolução de conflitos de forma 

renda à garantia da segurança alimentar da 
criança, por meio do acompanhamento da 
saúde e nutrição e do estímulo de hábitos 
alimentares saudáveis, com o objetivo de 
erradicar a desnutrição infantil. 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a sistema 
de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de atendimento 
domiciliar para a população de baixa renda, 
com enfoque na prevenção e diagnóstico 
prévio de doenças e deficiências, com 
apoio diferenciado às pessoas idosas, 
indígenas, negros e comunidades 
quilombolas, pessoas com deficiência, 
pessoas em situação de rua, lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais, crianças e 
adolescentes, mulheres, pescadores 
artesanais e população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

i) Expandir a assistência pré-natal e pós-
natal por meio de programas de visitas 
domiciliares para acompanhamento das 
crianças na primeira infância. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA,ASSEGURANDO 
SEU DIREITO DE OPINIÃO E 
PARTICIPAÇÃO. 

Objetivo estratégico I: 

Proteger e garantir os direitos de 
crianças e adolescentes por meio da 
consolidação das diretrizes nacionais do 
ECA, da Política Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da 
Convenção sobre os Direitos da Criança 
da ONU. 

Ações programáticas: 

a) Formular plano de médio prazo e 
decenal para a política nacional de 
promoção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
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vivenciadas pela criança e 
pelo adolescente, como 
violência doméstica e 
sexual, prostituição, 
exploração no trabalho e 
uso de drogas, visando a 
criar e manter um padrão 
cultural favorável aos 
direitos da criança e do 
adolescente. 

107. Estender o Programa 
de Merenda Escolar às 
creches. 

108. Apoiar o Programa 
Brasil Criança Cidadã, 
desenvolvido pela 
Secretaria de Assistência 
Social do MPAS. 

109. Apoiar o Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil, coordenado pelo 
Ministério do Trabalho. 

110. Promover a discussão 
do papel dos meios de 
comunicação no combate à 
exploração sexual infanto-
juvenil. 

Médio Prazo 

111. Investir na formação e 
capacitação de profissionais 
e encarregados da 
implementação da política 
de direitos da criança e do 
adolescente nos Governos 
estaduais e municipais e 
nas organizações não 
governamentais. 

112. Implantar sistema 
nacional e sistemas 
estaduais de informação e 
monitoramento da situação 
da criança e do adolescente, 
focalizando principalmente: 
(a) criação e funcionamento 
de Conselhos de Direitos 
da Criança e do 
Adolescente e Conselhos 
Tutelares; (b) localização e 
identificação de crianças e 
adolescentes desaparecidos; 
(c) violação de direitos de 
crianças e adolescentes, que 
contemple o número de 
denúncias, número de 
processos, local da 

não violenta, bem como para o 
cumprimento de suas 
responsabilidades para com as 
crianças e adolescentes.  

138. Garantir a expansão de 
programas de prevenção da 
violência voltados para as 
necessidades específicas de 
crianças e adolescentes.  

139. Fortalecer os programas 
que ofereçam benefícios a 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, e que 
possibilitem o seu envolvimento 
em atividades comunitárias 
voltadas para a promoção da 
cidadania, saúde e meio 
ambiente.  

140. Apoiar a implantação e 
implementação do Plano 
Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil 
nos estados e municípios.  

141. Dar continuidade à 
Campanha Nacional de Combate 
à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil, estimulando o 
lançamento de campanhas 
estaduais e municipais que 
visem a modificar concepções, 
práticas e atitudes que 
estigmatizam a criança e o 
adolescente em situação de 
violência sexual, utilizando 
como marco conceitual o ECA e 
as normas internacionais 
pertinentes.  

142. Propor a alteração da 
legislação no tocante à 
tipificação de crime de 
exploração sexual infanto-
juvenil, com penalização para o 
explorador e o usuário.  

143. Combater a pedofilia em 
todas as suas formas, inclusive 
através da internet.  

144. Criar informativo, 
destinado a turistas estrangeiros, 
cobrindo aspectos relacionados 
aos crimes sexuais e suas 
implicações pessoais, sociais e 
judiciais.  

145. Promover a discussão do 
papel dos meios de comunicação 
em situações de violação de 
direitos de crianças e 

Conselhos de Direitos a formulação de 
planos locais para implementação da 
política nacional. 

b) Desenvolver e implementar 
metodologias de acompanhamento e 
avaliação das políticas e planos nacionais 

referentes aos direitos de crianças e 
adolescentes. 

c) Elaborar e implantar sistema de 
coordenação da política dos direitos da 
criança e do adolescente em todos os níveis 
de governo, para atender as recomendações 
do Comitê sobre Direitos da Criança, dos 
relatores especiais e do Comitê sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais10 
da ONU. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos de Direitos a implantação de 
uma coordenação para monitorar a política 
dos direitos da criança e do adolescente. 

d) Criar sistema nacional de coleta de 
dados e monitoramento junto aos 
municípios, estados e Distrito Federal 
acerca do cumprimento das obrigações da 
Convenção dos Direitos da Criança, da 
ONU. 

e) Assegurar a opinião das crianças e dos 
adolescentes que estiverem capacitados a 
formular seus próprios juízos, conforme o 
disposto no artigo 12 da Convenção sobre 
os Direitos da Criança, na formulação das 

políticas públicas voltadas para estes 
segmentos, garantindo sua participação nas 
conferências dos direitos de crianças e 
adolescentes. 

Objetivo estratégico II: 

Consolidar o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes, com 
o fortalecimento do papel dos Conselhos 
Tutelares e de Direitos. 

Ações programáticas: 

a) Apoiar a universalizalização dos 
Conselhos Tutelares e de Direitos em todos 
os municípios e no Distrito Federal, e 
instituir parâmetros nacionais que orientem 
o seu funcionamento. 

b) Implantar escolas de conselhos nos 
estados e no Distrito Federal, com vistas a 
apoiar a estruturação e qualificação da ação 
dos Conselhos Tutelares e de Direitos. 

c) Apoiar a capacitação dos operadores do 
sistema de garantia dos direitos para a 



286 
 

ocorrência, faixa etária e 
cor das crianças e 
adolescentes envolvidos, 
número de casos; (d) 
prostituição Infanto-
juvenil; (e) mortes 
violentas de crianças e 
adolescentes. 

Longo Prazo 

113. Incentivar o 
reordenamento das 
instituições privativas de 
liberdade para menores 
infratores, reduzindo o 
número de adolescentes 
autores de ato infracional 
por unidade de 
atendimento, com 
prioridade na 
implementação das demais 
medidas sócio-educativas 
previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

114. Apoiar a criação, pelo 
Poder Judiciário, Ministério 
Público e pelos Governos 
estaduais, de varas, 
promotorias e delegacias 
especializadas em infrações 
penais envolvendo 
menores, como previsto no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

adolescentes.  

146. Ampliar o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil 
– PETI de modo a focalizar as 
crianças de áreas urbanas em 
situação de risco, especialmente 
aquelas utilizadas em atividades 
ilegais como a exploração sexual 
infanto-juvenil e o tráfico de 
drogas.  

147. Apoiar iniciativas de 
geração de renda para as famílias 
de crianças atendidas pelo PETI.  

148. Promover e divulgar 
experiências de ações sócio-
educativas junto às famílias de 
crianças atendidas pelo PETI.  

149. Apoiar e fortalecer o Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil.  

150. Implantar e implementar as 
diretrizes da Política Nacional de 
Combate ao Trabalho Infantil e 
de Proteção do Adolescente 
Trabalhador.  

151. Ampliar programas de 
aprendizagem profissional para 
adolescentes em organizações 
públicas e privadas, respeitando 
as regras estabelecidas pelo 
ECA.  

152. Dar continuidade à 
implantação e implementação, 
no âmbito federal e de forma 
articulada com estados e 
municípios, do Sistema de 
Informação para a Infância e a 
Adolescência – SIPIA, no que se 
refere aos Módulos: I – 
monitoramento da situação de 
proteção da criança e do 
adolescente, sob a ótica da 
violação e ressarcimento de 
direitos; II – monitoramento do 
fluxo de atendimento ao 
adolescente em conflito com a 
lei; III – monitoramento da 
colocação familiar e das adoções 
nacionais e internacionais; e IV 
– acompanhamento da 
implantação dos Conselhos de 
Direitos, Conselhos Tutelares e 
Fundos para a Infância e a 
Adolescência.  

153. Apoiar a criação de 

proteção dos direitos e promoção do modo 
de vida das crianças e adolescentes 
indígenas, afrodescendentes e comunidades 
tradicionais, contemplando ainda as 
especificidades da população infanto-
juvenil com deficiência. 

d) Fomentar a criação de instâncias 
especializadas e regionalizadas do sistema 
de justiça, de segurança e defensorias 
públicas, para atendimento de crianças e 
adolescentes vítimas e autores de violência. 

Recomendação: Recomenda-se ao sistema 
de justiça, estados e Distrito Federal a 
implementação de órgãos especializados e 
regionalizados para atendimento. 

e) Desenvolver mecanismos que viabilizem 
a participação de crianças e adolescentes 
no processo das conferências dos direitos, 
nos conselhos de direitos, bem como nas 
escolas, nos tribunais e nos procedimentos 

judiciais e administrativos que os afetem. 

f) Estimular a informação às crianças e aos 
adolescentes sobre seus direitos, por meio 
de esforços conjuntos na escola, na mídia 
impressa, na televisão, no rádio e na 
internet. 

Objetivo estratégico III: 

Proteger e defender os direitos de 
crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

a) Promover ações educativas para 
erradicação da violência na família, na 
escola, nas instituições e na comunidade 
em geral, implementando as 
recomendações expressas no Relatório 
Mundial de Violência contra a Criança da 
ONU. 

b) Desenvolver programas nas redes de 
assistência social, de educação e de saúde 
para o fortalecimento do papel das famílias 
em relação ao desenvolvimento infantil e à 
disciplina não violenta. 

c) Propor marco legal para a abolição das 
práticas de castigos físicos e corporais 
contra crianças e adolescentes. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo priorização de projeto de lei 
para a tipificação penal dos castigos físicos 
e corporais contra crianças e adolescentes. 

d) Implantar sistema nacional de registro 
de ocorrência de violência escolar, 
incluindo as práticas de violência gratuita e 
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serviços de identificação, 
localização, resgate e proteção 
de crianças e adolescentes 
desaparecidos.  

154. Promover iniciativas e 
campanhas de esclarecimento 
que tenham como objetivo 
assegurar a inimputabilidade 
penal até os 18 anos de idade.  

155. Priorizar as medidas sócio-
educativas em meio aberto para 
o atendimento dos adolescentes 
em conflito com a lei.  

156. Incentivar o reordenamento 
das instituições privativas de 
liberdade para adolescentes em 
conflito com a lei, reduzindo o 
número de internos por unidade 
de atendimento e conferindo 
prioridade à implementação das 
demais medidas sócio-
educativas previstas no ECA, em 
consonância com as resoluções 
do CONANDA.  

157. Incentivar o 
desenvolvimento,monitoramento 
e avaliação de programas sócio-
educativos para o atendimento 
de adolescentes autores de ato 
infracional, com a participação 
de seus familiares.  

158. Fortalecer a atuação do 
Poder Judiciário e do Ministério 
Público na fiscalização e 
aplicação das medidas sócio-
educativas a adolescentes em 
conflito com a lei.  

159. Promover a integração 
operacional de órgãos do Poder 
Judiciário, Ministério Público, 
Defensorias Públicas e 
Secretarias de Segurança Pública 
com as delegacias especializadas 
em investigação de atos 
infracionais praticados por 
adolescentes e às entidades de 
atendimento, bem como ações de 
sensibilização dos profissionais 
indicados para esses órgãos 
quanto à aplicação do ECA.  

160. Assegurar atendimento 
sistemático e proteção integral à 
criança e ao adolescente 
testemunha, sobretudo quando se 
tratar de denúncia envolvendo o 
narcotráfico e grupos de 

reiterada entre estudantes (bullying11), 
adotando formulário unificado de registro a 
ser utilizado por todas as escolas. 

Recomendação: Recomenda-se ao 
Legislativo elaborar leis específicas nos 
estados e municípios que introduzam a 
obrigatoriedade de programas de 
prevenção à violência nas escolas, com 
destaque para as práticas de bullying. 

e) Apoiar iniciativas comunitárias de 
mobilização de crianças e adolescentes em 
estratégias preventivas, com vistas a 
minimizar sua vulnerabilidade em 
contextos de violência. 

f) Extinguir os grandes abrigos e eliminar a 
longa permanência de crianças e 
adolescentes em abrigamento, adequando 
os serviços de acolhimento aos parâmetros 
aprovados pelo Conanda e Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos dos Direitos reorientarem os 
serviços de acolhimento aos parâmetros 
aprovados pelo Conanda e CNAS. 

g) Fortalecer as políticas de apoio às 
famílias para a redução dos índices de 
abandono e institucionalização, com 
prioridade aos grupos familiares de 
crianças com deficiências. 

h) Ampliar a oferta de programas de 
famílias acolhedoras para crianças e 
adolescentes em situação de violência, com 
o objetivo de garantir que esta seja a única 
opção para crianças retiradas do convívio 
com sua família de origem na primeira 
infância. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios e Conselhos dos Direitos 
implementarem estes programas, bem 
como ao Judiciário a priorização desta 
forma de acolhimento em relação ao 
abrigamento institucional. 

i) Estruturar programas de moradia 
coletivas para adolescentes e jovens 
egressos de abrigos institucionais. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios e Conselhos dos Direitos 
implementarem estes programas no âmbito 
de sua atuação. 

j) Fomentar a adoção legal, por meio de 
campanhas educativas, em consonância 
com o ECA e com acordos internacionais. 

Recomendação: Recomenda-se ao 
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extermínio.  

161. Estender a assistência 
jurídica às crianças que se 
encontram em abrigos públicos 
ou privados, com vistas ao 
restabelecimento de seus 
vínculos familiares, quando 
possível, ou a sua colocação em 
família substituta, como medida 
subsidiária.  

162. Instituir uma política 
nacional de estímulo à adoção de 
crianças e adolescentes privados 
da convivência familiar, 
assegurando tratamento não-
discriminatório aos postulantes 
no que se refere a gênero, raça e 
orientação sexual.  

163. Apoiar medidas destinadas 
a assegurar a possibilidade de 
concessão da guarda de criança 
ou adolescente ao requerente, 
independentemente de sua 
orientação sexual, sempre no 
melhor interesse da criança ou 
do adolescente.  

164. Promover a implementação 
da Convenção da Haia sobre a 
Proteção das Crianças e a 
Cooperação em Matéria de 
Adoção Internacional, por meio 
do fortalecimento da Autoridade 
Central Brasileira, instituída pelo 
Decreto n.º 3.174/99 e dos 
órgãos que a integram.  

165. Apoiar proposta legislativa 
destinada a regulamentar o 
funcionamento da Autoridade 
Central Brasileira e do Conselho 
das Autoridades Centrais, órgãos 
responsáveis pela cooperação em 
matéria de adoção internacional.  

166. Promover ações e 
iniciativas com vistas a reforçar 
o caráter excepcional das 
adoções internacionais.  

167. Promover a uniformização 
dos procedimentos para a adoção 
internacional no Brasil.  

168. Promover a implementação 
da Convenção da Haia sobre os 
Aspectos Civis do Seqüestro 
Internacional de Crianças, no 
que se refere à estruturação da 
Autoridade Central designada 

Judiciário que promova ações para 
identificar e regularizar a situação de 
crianças e adolescentes que vivem em 
famílias sem vínculo legal formalizado. 

k) Criar serviços e aprimorar metodologias 
para identificação e localização de crianças 
e adolescentes desaparecidos. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos dos Direitos implantarem 
serviços de identificação de crianças e 
adolescentes desaparecidos em Delegacias 
de Polícia. 

l) Exigir em todos os projetos financiados 
pelo Governo Federal a adoção de 
estratégias de não discriminação de 
crianças e adolescentes em razão de classe, 
raça, etnia, crença, gênero, orientação 
sexual, identidade de gênero, deficiência, 
prática de ato infracional e origem. 

m) Reforçar e centralizar os mecanismos 
de coleta e análise sistemática de dados 
desagregados da infância e adolescência, 
especialmente sobre os grupos em situação 
de vulnerabilidade, historicamente 
vulnerabilizados, vítimas de discriminação, 
de abuso e de negligência. 

n) Estruturar uma rede de canais de 
denúncias (Disques) de violência contra 
crianças e adolescentes, integrada 

aos Conselhos Tutelares. 

o) Estabelecer instrumentos para combater 
a discriminação religiosa sofrida por 
crianças e adolescentes. 

 

Objetivo estratégico IV: 

 

Enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. 

 

Ações programáticas: 

 

a) Revisar o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, em consonância 

com as recomendações do III Congresso 
Mundial sobre o tema. 

Recomendações: Recomenda-se aos 
municípios estruturar redes no 
enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes, incluindo as 
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pelo Decreto nº 3951/01.  

169. Apoiar medidas destinadas 
a assegurar a localização de 
crianças e adolescentes 
deslocados e retidos ilicitamente, 
garantindo o regresso a seu local 
de origem.  

regiões de fronteira. 

b) Ampliar o acesso e qualificar os 
programas especializados em saúde, 
educação e assistência social, no 
atendimento a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual e de suas 
famílias. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios implementar serviços e 
programas especializados no atendimento a 
crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual e suas famílias, bem como 
a seus agressores. 

c) Desenvolver protocolos unificados de 
atendimento psicossocial e jurídico a 
vítimas de violência sexual. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos municípios implantar 
os protocolos de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual e 
a seus agressores. 

• Recomenda-se aos sistemas de Justiça e 
segurança construir e implantar protocolos 
padronizados que contemplem 
procedimentos amigáveis e protegidos para 
crianças e adolescentes. 

d) Desenvolver ações específicas para 
combate à violência e à exploração sexual 
de crianças e adolescentes em situação de 
rua. 

e) Estimular a responsabilidade social das 
empresas para ações de enfrentamento da 
exploração sexual e de combate ao trabalho 
infantil em suas organizações e cadeias 
produtivas. 

f) Combater a pornografia infanto-juvenil 
na internet, por meio do fortalecimento do 
Hot Line Federal356 e da difusão de 
procedimentos de navegação segura para 
crianças, adolescentes, famílias e 
educadores. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Ministério Público 
definir competências de sua atuação na 
investigação de crimes na internet. 

• Recomenda-se aos estados e municípios 
implantar programas educativos na rede 
escolar e de cultura, para navegação segura 
na internet de crianças, adolescentes, 
famílias e educadores. 

                                                             
356 Página de Internet utilizada para rastrear sites que promovam a exploração sexual infantil e receber 
denúncias. 
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DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, SSEGURANDO 
SEU DIREITO DE OPINIÃO E 
PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico V: 

Garantir o atendimento especializado a 
crianças e adolescentes em sofrimento 
psíquico e dependência química. 

Ações programáticas: 

a) Universalizar o acesso a serviços de 
saúde mental para crianças e adolescentes 
em cidades de grande e médio porte, 
incluindo a garantia de retaguarda para as 
unidades de internação socioeducativa. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos dos Direitos a implantação de 
centros de atenção psicossocial. 

b) Fortalecer políticas de saúde que 
contemplem programas de desintoxicação 
e redução de danos em casos de 
dependência química. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos de Direitos de atenção à saúde a 
ampliação da cobertura de atendimento aos 
usuários de drogas em nível hospitalar e 
ambulatorial, segundo parâmetros da 
Reforma Psiquiátrica. 

Objetivo estratégico VII: 

Implementação do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Ações programáticas: 

a) Elaborar e implementar plano nacional 
socioeducativo e sistema de avaliação da 
execução das medidas daquele sistema, 
com divulgação anual de seus resultados e 
estabelecimento de metas, de acordo com o 
estabelecido no ECA. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) a formulação de um sistema 
de avaliação do Judiciário em suas 
competências no SINASE. 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a elaboração de 
planos socioeducativos locais, em 
consonância com o Plano Nacional 
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Socioeducativo. 

b) Implantar módulo específico de 
informações para o sistema nacional de 
atendimento educativo junto ao Sistema de 
Informação para a Infância e Adolescência 
(SIPIA) 13, criando base de dados 
unificada que inclua as varas da infância e 
juventude, as unidades de internação e os 
programas municipais em meio aberto. 

c) Implantar centros de formação 
continuada para os operadores do sistema 
socioeducativo em todos os estados e no 
Distrito Federal. 

d) Desenvolver estratégias conjuntas com o 
sistema de justiça, com vistas ao 
estabelecimento de regras específicas para 
a aplicação da medida de privação de 
liberdade em caráter excepcional e de 
pouca duração. 

e) Apoiar a expansão de programas 
municipais de atendimento socioeducativo 
em meio aberto. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios a implementação de programas 
de atendimento socioeducativo em meio 
aberto. 

f) Apoiar os estados e o Distrito Federal na 
implementação de programas de 
atendimento ao adolescente em privação de 
liberdade, com garantia de escolarização, 
atendimento em saúde, esporte, cultura e 
educação para o trabalho, condicionando a 
transferência voluntária de verbas federais 
à observância das diretrizes do plano 
nacional. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
Conselhos de Direitos a exigência e o 
acompanhamento dos planos de 
implementação do SINASE em seus 
respectivos âmbitos de atuação. 

g) Garantir aos adolescentes privados de 
liberdade e suas famílias informação sobre 
sua situação legal, bem como acesso à 
defesa técnica durante todo o período de 
cumprimento da medida socioeducativa. 

h) Promover a transparência das unidades 
de internação de adolescentes em conflito 
com a lei, garantindo o contato com a 
família e a criação de comissões mistas de 
inspeção e supervisão. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a promoção 
da participação das famílias e das referidas 
comissões na inspeção das unidades de 
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internação. 

i) Fomentar a desativação dos grandes 
complexos de unidades de internação, por 
meio do apoio à reforma e construção de 
novas unidades alinhadas aos parâmetros 
estabelecidos no SINASE e no ECA, em 
especial na observância da separação por 
sexo, faixa etária e compleição física. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e Distrito Federal a desativação das 
unidades de privação de liberdade 
inadequadas e a construção de novas 
unidades em consonância com parâmetros 
do SINASE. 

j) Desenvolver campanhas de informação 
sobre o adolescente em conflito com a lei, 
defendendo a não redução da maioridade 
penal. 

Recomendação: Recomenda-se ao 
Legislativo a rejeição dos projetos de lei 
favoráveis à redução da maioridade penal 
ou que retirem direitos já assegurados aos 
adolescentes em conflito com a lei. 

k) Estabelecer parâmetros nacionais para a 
apuração administrativa de possíveis 
violações dos direitos e casos de tortura em 
adolescentes privados de liberdade, por 
meio de sistema independente e de 
tramitação ágil. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos gestores estaduais do 
sistema socioeducativo a participação nesta 
formulação, bem como sua adesão na 
implementação destas medidas. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal implantar corregedorias no sistema 
socioeducativo, com vistas à investigação e 
à punição dos agentes do Estado agressores 
de crianças e adolescentes. 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das 
populações negras, historicamente 
afetadas pela discriminação e outras 
formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos 
das crianças indígenas nas redes de ensino, 
saúde e assistência social, em consonância 
com a promoção de seus modos de vida. 
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DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 
esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de crimes 
contra os Direitos Humanos. 

Objetivo estratégico VI: 

Enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Ações programáticas: 

b) Estruturar, a partir de serviços 
existentes, sistema nacional de atendimento 
às vítimas do tráfico de pessoas, de 
reintegração e diminuição da 
vulnerabilidade, especialmente de crianças, 
adolescentes, mulheres, transexuais e 
travestis. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados a criação de núcleos regionais de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, como 
órgãos de articulação dos serviços 
existentes. 

c) Implementar as ações referentes a 
crianças e adolescentes previstas na 
Política e no Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

d) Consolidar fluxos de encaminhamento e 
monitoramento de denúncias de casos de 
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tráfico de crianças e adolescentes. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a aplicação de fluxos 
de encaminhamento de denúncias de casos 
de tráfico de crianças e adolescentes. 

• Recomenda-se ao Ministério Público a 
garantia de investigação e punição 
adequada aos casos de combate ao tráfico 
de pessoas. 

e) Revisar e disseminar metodologia para 
atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas de tráfico. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
aplicação de metodologia de atendimento 
de crianças e adolescentes vítimas de 
tráfico em suas redes de serviços. 

h) Realizar estudos e pesquisas sobre o 
tráfico de pessoas, inclusive sobre 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

DIRETRIZ 15: 

GARANTIA DOS DIREITOS DAS 
VÍTIMAS DE CRIMES E DE 
PROTEÇÃO DAS PESSOAS 
AMEAÇADAS. 

Objetivo estratégico I: 

Instituição de sistema federal que 
integre os programas de proteção. 

Ações programáticas: 

c) Ampliar os programas de proteção a 
vítimas e testemunhas ameaçadas, 
defensores dos Direitos Humanos e 
crianças e adolescentes ameaçados de 
morte para os estados em que o índice de 
violência aponte a criação de programas 
locais. 

e) Propor ampliação dos recursos 
orçamentários para a realização das ações 
dos programas de proteção a vítimas e 
testemunhas ameaçadas, defensores dos 
Direitos Humanos e crianças e 
adolescentes ameaçados de morte. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a garantia de compromisso 
orçamentário para execução dos seus 
programas de proteção. 

• Recomenda-se ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário que cooperem nas ações 
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judiciais que envolvem pessoas ameaçadas. 

Objetivo estratégico III: 

Garantia da proteção de crianças e 
adolescentes ameaçados de morte. 

Ações programáticas: 

a) Ampliar a atuação federal no âmbito do 
Programa de Proteção a Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte nas 
unidades da Federação com maiores taxas 
de homicídio nessa faixa etária. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
implementação do programa, fortalecendo 
a rede de atendimento especializado. 

b) Formular política nacional de 
enfrentamento da violência letal contra 
crianças e adolescentes. 

c) Desenvolver e aperfeiçoar os 
indicadores de morte violenta de crianças e 
adolescentes, assegurando publicação 
anual dos dados. 

d) Desenvolver programas de 
enfrentamento da violência letal contra 
crianças e adolescentes e divulgar as 
experiências bem sucedidas. 

g) Implementar mecanismos de 
monitoramento dos serviços de 
atendimento ao aborto legalmente 
autorizado, garantindo seu cumprimento e 
facilidade de acesso. 

Recomendações gerais: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário o 
aperfeiçoamento do Sistema de Justiça da 
Infância e Juventude em todos os estados 
da federação, em consonância com os 
artigos 37, 39 e 40 da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e outras normas da 
ONU. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário 
priorizar os processos que envolvam 
crianças e adolescentes, bem como 
constituir equipes interprofissionais no 
Sistema de Justiça da Infância e Juventude. 

DIRETRIZ 19:  

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS 

Objetivo Estratégico I: 



296 
 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 

Ações Programáticas: 

e) Desenvolver ações nacionais de 
elaboração de estratégias de mediação de 
conflitos e de Justiça Restaurativa nas 
escolas e outras instituições formadoras e 
instituições de ensino superior, inclusive 
promovendo a capacitação de docentes 
para a identificação de violência e abusos 
contra crianças e adolescentes, seu 
encaminhamento adequado e a 
reconstrução das relações no âmbito 
escolar. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
capacitação dos profissionais de ensino 
para identificar sinais de violência 
doméstica e abusos em crianças e 
adolescentes. 

DIRETRIZ 21:  

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM 
DIREITOS HUMANOS NO SERVIÇO 
PÚBLICO 

Objetivo Estratégico II: 

Formação adequada e qualificada dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública. 

Ações programáticas: 

f) Apoiar a capacitação de policiais em 
direitos das crianças, em aspectos básicos 
do desenvolvimento infantil e em maneiras 
de lidar com grupos em situação de 
vulnerabilidade, como crianças e 
adolescentes em situação de rua, vítimas de 
exploração sexual e em conflito com a lei. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
implementar ações de capacitação e de 
supervisão dos policiais nesses grupos 
vulneráveis de crianças e adolescentes. 

 

Direito à Memória e à Verdade 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Não há menção. Não há menção. DIRETRIZ 23: 

RECONHECIMENTO DA MEMÓRIA 
E DA VERDADE COMO DIREITO 
HUMANO DA CIDADANIA E DEVER 
DO ESTADO. 
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Objetivo Estratégico I: 

Promover a apuração e o 
esclarecimento público das violações de 
Direitos Humanos praticadas no 
contexto da repressão política ocorrida 
no Brasil no período fixado pelo artigo 
8º do ADCT da Constituição, a fim de 
efetivar o direito à memória e à verdade 
histórica e promover a reconciliação 
nacional. 

Ações Programáticas: 

a) Designar Grupo de Trabalho composto 
por representantes da Casa Civil, do 
Ministério da Justiça, do Ministério da 
Defesa e da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República, para elaborar, até abril de 
2010, projeto de lei que institua Comissão 
Nacional da Verdade, composta de forma 
plural e suprapartidária, com mandato e 
prazo definidos, para examinar as 
violações de Direitos Humanos praticadas 
no contexto da repressão política no 
período mencionado, observado o 
seguinte: O Grupo de Trabalho será 
formado por representantes da Casa Civil 
da Presidência da República, que o 
presidirá, do Ministério da Justiça, do 
Ministério da Defesa, da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República, do presidente da 
Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, criada pela Lei nº 
9.140/95 e de representante da sociedade 
civil, indicado por esta Comissão 
Especial. Com o objetivo de promover o 
maior intercâmbio de informações e a 
proteção mais eficiente dos Direitos 
Humanos, a Comissão Nacional da 
Verdade estabelecerá coordenação com as 
atividades desenvolvidas pelos seguintes 
órgãos: 

• Arquivo Nacional, vinculado à Casa 
Civil da Presidência da República; 

• Comissão de Anistia, vinculada ao 
Ministério da Justiça; 

• Comissão Especial criada pela Lei nº 
9.140/95, vinculada à Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da 
República; 

• Comitê Interinstitucional de Supervisão 
instituído pelo Decreto Presidencial de 17 
de julho de 2009; 

• Grupo de Trabalho instituído pela 
Portaria nº 567/MD, de 29 de abril de 
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2009, do Ministro de Estado da Defesa. 

No exercício de suas atribuições, a 
Comissão Nacional da Verdade poderá 
realizar as seguintes atividades: 

• Requisitar documentos públicos, com a 
colaboração das respectivas autoridades, 
bem como requerer ao Judiciário o acesso 
a documentos privados; 

• Colaborar com todas as instâncias do 
Poder Público para a apuração de 
violações de Direitos Humanos, 

observadas as disposições da Lei nº 6.683, 
de 28 de agosto de 1979; 

• Promover, com base em seus informes, a 
reconstrução da história dos casos de 
violação de Direitos Humanos, bem como 
a assistência às vítimas de tais violações; 

• Promover, com base no acesso às 
informações, os meios e recursos 
necessários para a localização e 
identificação de corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos; 

• Identificar e tornar públicas as estruturas 
utilizadas para a prática de violações de 
Direitos Humanos, suas ramificações nos 
diversos aparelhos de Estado e em outras 
instâncias da sociedade; 

• Registrar e divulgar seus procedimentos 
oficiais, a fim de garantir o esclarecimento 
circunstanciado de torturas, mortes e 
desaparecimentos, devendo-se discriminá-
los e encaminhá-los aos órgãos 
competentes; 

• Apresentar recomendações para 
promover a efetiva reconciliação nacional 
e prevenir no sentido da não repetição de 
violações de Direitos Humanos. 

A Comissão Nacional da Verdade deverá 
apresentar, anualmente, relatório 
circunstanciado que exponha as atividades 
realizadas e as respectivas conclusões, 
com base em informações colhidas ou 
recebidas em decorrência do exercício de 
suas atribuições. 

DIRETRIZ 24:  

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 
HISTÓRICA E A CONSTRUÇÃO 
PÚBLICA DA VERDADE. 

Objetivo Estratégico I: 

Incentivar iniciativas de preservação da 
memória histórica e de construção 
pública da verdade sobre períodos 
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autoritários. 

Ações programáticas: 

a) Disponibilizar linhas de financiamento 
para a criação de centros de memória 
sobre a repressão política, em todos os 
estados, com projetos de valorização da 
história cultural e de socialização do 
conhecimento por diversos meios de 
difusão. 

b) Criar comissão específica, em conjunto 
com departamentos de História e centros 
de pesquisa, para reconstituir a história da 
repressão ilegal relacionada ao Estado 
Novo (1937-1945). Essa comissão deverá 
publicar relatório contendo os documentos 
que fundamentaram essa repressão, a 
descrição do funcionamento da justiça de 
exceção, os responsáveis diretos no 
governo ditatorial, registros das violações 
bem como dos autores e das vítimas. 

c) Identificar e tornar públicos as 
estruturas, os locais, as instituições e as 
circunstâncias relacionados à prática de 
violações de direitos humanos, suas 
eventuais ramificações nos diversos 
aparelhos estatais e na sociedade, bem 
como promover, com base no acesso ás 
informações, os meios e recursos 
necessários para a localização e 
identificação de corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos. (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Recomendação: Recomenda-se que 
estados, Distrito Federal e municípios 
participem do processo, fazendo o mesmo 
em suas esferas administrativas. 

d) Criar e manter museus, memoriais e 
centros de documentação sobre a 
resistência à ditadura. 

e) Apoiar técnica e financeiramente a 
criação de observatórios do Direito à 
Memória e à Verdade nas universidades e 
em organizações da sociedade civil. 

f) Desenvolver programas e ações 
educativas, inclusive a produção de 
material didático-pedagógico para ser 
utilizado pelos sistemas de educação 
básica e superior sobre graves violações 
de direitos humanos ocorridas no período 
fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

DIRETRIZ 25:  

MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
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RELACIONADA COM A 
PROMOÇÃO DO DIREITO À 
MEMÓRIA E À VERDADE, 
FORTALECENDO A DEMOCRACIA. 

Objetivo Estratégico I: 

Suprimir do ordenamento jurídico 
brasileiro eventuais normas 
remanescentes de períodos de exceção 
que afrontem os compromissos 
internacionais e os preceitos 
constitucionais sobre Direitos Humanos. 

Ações Programáticas: 

a) Criar Grupo de Trabalho para 
acompanhar, discutir e articular, com o 
Congresso Nacional, iniciativas de 
legislação propondo: 

• revogação de leis remanescentes do 
período 1964-1985 que sejam contrárias à 
garantia dos Direitos Humanos ou tenham 
dado sustentação a graves violações; 

• revisão de propostas legislativas 
envolvendo retrocessos na garantia dos 
Direitos Humanos em geral e no direito à 
memória e à verdade. 

b) Propor e articular o reconhecimento do 
status constitucional de instrumentos 
internacionais de Direitos Humanos novos 
ou já existentes ainda não ratificados. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ratificar o segundo 
protocolo facultativo do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
visando à abolição da pena de morte 
(1989). 

• Ratificar a Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra 
e dos Crimes contra a Humanidade (ONU, 
1968) e adaptar o ordenamento jurídico 
interno com lei expressa fixando a 
imprescritibilidade dos delitos. 

• Ratificar a Convenção Internacional para 
a Proteção de Todas as Pessoas contra os 
Desaparecimentos Forçados (2006). 

c) Fomentar debates e divulgar 
informações no sentido de que 
logradouros, atos e próprios nacionais ou 
prédios públicos não recebam nomes de 
pessoas identificadas reconhecidamente 
como torturadores. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010) 

d) Acompanhar e monitorar a tramitação 
judicial dos processos de 
responsabilização civil sobre casos que 
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envolvam graves violações de direitos 
humanos praticadas no período fixado no 
art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais transitórias da 
Constituição de 1988. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Garantia do Direito à Educação357 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Educação 

Proteção do direito à vida 

Segurança das pessoas 

Curto prazo 

12. Implementar a formação 
de grupo de consultoria para 
educação em direitos 
humanos, conforme o 
Protocolo de Intenções 
firmado entre o Ministério 
da Justiça e a Anistia 
Internacional para ministrar 
cursos de direitos humanos 
para as polícias estaduais. 

Penas privativas de 
liberdade 

Médio prazo 

72. Promover programas de 
educação, treinamento 
profissional e trabalho para 
facilitar a reeducação e 
recuperação do preso. 

Mulheres. 

Médio prazo 

125. Incentivar a inclusão 
da perspectiva de gênero na 
educação e treinamento de 
funcionários públicos, civis 
e militares e nas diretrizes 
curriculares para o ensino 
fundamental e médio, com o 
objetivo de promover 
mudanças na mentalidade e 
atitude e o reconhecimento 
da igualdade de direitos das 
mulheres, não apenas na 
esfera dos direitos civis e 
políticos, mas também na 
esfera dos direitos 
econômicos, sociais e 
culturais. 

Longo prazo 

295. Contribuir para a 
formulação de diretrizes e 
normas para a educação infantil 
de modo a garantir padrões 
básicos de atendimento em 
creches e pré-escolas.  

296. Contribuir para o 
planejamento, desenvolvimento 
e avaliação de práticas 
educativas, além da construção 
de propostas educativas que 
respondam às necessidades das 
crianças e de seus familiares nas 
diferentes regiões do país.  

297. Promover um ensino 
fundado na tolerância, na paz e 
no respeito às diferenças, que 
contemple a diversidade cultural 
do país.  

298. Incentivar a associação 
estudantil em todos os níveis e a 
criação de conselhos escolares 
compostos por familiares, 
entidades, organizações não-
governamentais e associações, 
para a fiscalização, avaliação e 
elaboração de programas e 
currículos escolares.  

299. Propor medidas destinadas 
a democratizar o processo de 
escolha dos dirigentes de 
escolas públicas, estaduais e 
municipais, com a participação 
das comunidades escolares e 
locais.  

300. Incrementar a qualidade do 
ensino, com intervenções em 
segmentos determinantes do 
sucesso escolar.  

301. Consolidar um sistema de 
avaliação dos resultados do 
ensino público e privado em 
todo o país.  

302. Assegurar o financiamento 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico V: 

Acesso à educação de qualidade e 
garantia de permanência na escola. 

Ações programáticas: 

a) Ampliar o acesso a educação básica, a 
permanência na escola e a universalização 
do ensino no atendimento à educação 
infantil. 

b) Assegurar a qualidade do ensino formal 
público com seu monitoramento contínuo 
e atualização curricular. 

c) Desenvolver programas para a 
reestruturação das escolas como polos de 
integração de políticas educacionais, 
culturais e de esporte e lazer. 

d) Apoiar projetos e experiências de 
integração da escola com a comunidade 
que utilizem sistema de alternância. 

e) Adequar o currículo escolar, inserindo 
conteúdos que valorizem as diversidades, 
as práticas artísticas, a necessidade de 
alimentação adequada e saudável e as 
atividades físicas e esportivas. 

f) Integrar os programas de alfabetização 
de jovens e adultos aos programas de 
qualificação profissional e educação 
cidadã, apoiando e incentivando a 
utilização de metodologias adequadas às 
realidades dos povos e comunidades 
tradicionais. 

g) Estimular e financiar programas de 
extensão universitária como forma de 
integrar o estudante à realidade social. 

h) Fomentar as ações afirmativas para o 
ingresso das populações negra, indígena e 

                                                             
357 Aparece no PNDH 2. 
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127. Definir políticas e 
programas governamentais, 
nas esferas federal, estadual 
e municipal, para 
implementação das leis que 
asseguram a igualdade de 
direitos das mulheres e dos 
homens em todos os níveis, 
incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, 
trabalho, segurança social, 
propriedade e crédito rural, 
cultura, política e justiça. 

Sociedades Indígenas 

Curto prazo 

158. Assegurar à sociedades 
indígenas uma educação 
escolar diferenciada, 
respeitando o seu universo 
sócio-cultural. 

Pessoas portadoras de 
deficiência 

Médio prazo 

180. Formular programa de 
educação para pessoas 
portadoras de deficiência. 

Educação e Cidadania. 
Bases para uma cultura de 
Direitos Humanos 
Produção e Distribuição 
de Informações e 
Conhecimento. 

Curto prazo 

183. Criar e fortalecer 
programas de educação para 
o respeito aos direitos 
humanos nas escolas de 
primeiro, segundo e terceiro 
grau, através do sistema de 
"temas transversais" nas 
disciplinas curriculares, 
atualmente adotado pelo 
Ministério da Educação e do 
Desporto, e através da 
criação de uma disciplina 
sobre direitos humanos. 

184. Apoiar a criação e 
desenvolvimento de 
programas de ensino e de 
pesquisa que tenham como 
tema central a educação em 
direitos humanos. 

Conscientização e 
Mobilização pelos Direitos 

e a otimização do uso dos 
recursos públicos destinados à 
educação.  

303. Realizar periodicamente 
censos educacionais em parceria 
com as secretarias de educação 
dos estados e do Distrito 
Federal, com o objetivo de 
produzir dados estatístico-
educacionais para subsidiar o 
planejamento e a gestão da 
educação nas esferas 
governamentais.  

304. Apoiar a popularização do 
uso do microcomputador e da 
internet, através da massificação 
dessa tecnologia e da realização 
de cursos de treinamento em 
comunidades carentes e em 
espaços públicos, especialmente 
nas escolas, bibliotecas e 
espaços comunitários.  

305. Garantir a universalização, 
a obrigatoriedade e a qualidade 
do ensino fundamental, 
estimulando a adoção da 
jornada escolar ampliada, a 
valorização do magistério e a 
participação da comunidade na 
gestão das escolas, e garantindo 
apoio ao transporte escolar.  

306. Promover a eqüidade nas 
condições de acesso, 
permanência e êxito escolar do 
aluno no ensino fundamental, 
por meio da ampliação de 
programas de transferência 
direta de renda vinculada à 
educação (bolsa-escola) e de 
aceleração da aprendizagem.  

307. Garantir o suprimento de 
livros gratuitos e de qualidade 
às escolas públicas do ensino 
fundamental.  

308. Suprir parcialmente as 
necessidades nutricionais dos 
alunos das escolas públicas e 
das escolas mantidas por 
entidades filantrópicas por meio 
do oferecimento de, no mínimo, 
uma refeição diária adequada, 
estimulando bons hábitos 
alimentares e procurando 
diminuir a evasão e a 
repetência.  

309. Promover a expansão do 

de baixa renda no ensino superior. 

i) Ampliar o ensino superior público de 
qualidade por meio da criação permanente 
de universidades federais, cursos e vagas 
para docentes e discentes. 

j) Fortalecer as iniciativas de educação 
popular por meio da valorização da arte e 
da cultura, apoiando a realização de 
festivais nas comunidades tradicionais e 
valorizando as diversas expressões 
artísticas nas escolas e nas comunidades. 

k) Ampliar o acesso a programas de 
inclusão digital para populações de baixa 
renda em espaços públicos, especialmente 
escolas, bibliotecas e centros 
comunitários. 

l) Fortalecer programas de educação no 
campo e nas comunidades pesqueiras que 
estimulem a permanência dos estudantes 
na comunidade e que sejam adequados às 
respectivas culturas e identidades. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico III: 

Proteger e defender os direitos de 
crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

a) Promover ações educativas para 
erradicação da violência na família, na 
escola, nas instituições e na comunidade 

em geral, implementando as 
recomendações expressas no Relatório 
Mundial de Violência contra a Criança da 
ONU. 

b) Desenvolver programas nas redes de 
assistência social, de educação e de saúde 
para o fortalecimento do papel das 
famílias em relação ao desenvolvimento 
infantil e à disciplina não violenta. 

d) Implantar sistema nacional de registro 
de ocorrência de violência escolar, 
incluindo as práticas de violência gratuita 
e reiterada entre estudantes (bullying11), 
adotando formulário unificado de registro 
a ser utilizado por todas as escolas. 

Recomendação: Recomenda-se ao 
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Humanos 

Curto prazo 

190. Apoiar programas de 
informação, educação e 
treinamento de direitos 
humanos para profissionais 
de direito, policiais, agentes 
penitenciários e lideranças 
sindicais, associativas e 
comunitárias, para aumentar 
a capacidade de proteção e 
promoção dos direitos 
humanos na sociedade 
brasileira. 

Apoio a organizações e 
operações de defesa dos 
direitos humanos. 

Curto prazo 

215. Promover o 
intercâmbio internacional de 
experiências na área da 
educação e treinamento de 
forças policiais visando 
melhor prepará-las para 
limitar a incidência e o 
impacto de violações dos 
direitos humanos no 
combate à criminalidade e à 
violência. 

Médio prazo 

221. Desenvolver no País o 
Plano de Ação da Década 
para a Educação em Direitos 
Humanos, aprovado pela 
Organização das Nações 
Unidas em 1994 para o 
período 1995-2004. 

Ensino 

Mulheres 

Médio prazo 

125. Incentivar a inclusão 
da perspectiva de gênero na 
educação e treinamento de 
funcionários públicos, civis 
e militares e nas diretrizes 
curriculares para o ensino 
fundamental e médio, com o 
objetivo de promover 
mudanças na mentalidade e 
atitude e o reconhecimento 
da igualdade de direitos das 
mulheres, não apenas na 
esfera dos direitos civis e 
políticos, mas também na 

acesso ao ensino médio com 
eqüidade e adequar a oferta 
atual, de forma ordenada e 
atendendo a padrões básicos 
mínimos.  

310. Adotar uma concepção 
para o ensino médio 
corrresponda às determinações 
da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB, assim como à 
demanda e às necessidades do 
país.  

311. Implementar a reforma 
curricular e assegurar a 
formação continuada de 
docentes e gestores de escolas 
de ensino médio.  

312. Equipar progressivamente 
as escolas de ensino médio com 
bibliotecas, laboratórios de 
informática e ciências e kit 
tecnológico para recepção da 
TV Escola.  

313. Estimular a melhoria dos 
processos de gestão dos 
sistemas educacionais nos 
estados e municípios.  

314. Promover a articulação e a 
complementaridade entre a 
educação profissional e o ensino 
médio.  

315. Criar cursos que garantam 
perspectiva de trabalho para os 
jovens, que facilitem seu acesso 
ao mercado e que atendam 
também aos profissionais já 
inseridos no mercado de 
trabalho.  

316. Estimular a educação 
continuada e permanente como 
forma de atualizar os 
conhecimentos de jovens e 
adultos, com base em 
competências requeridas para o 
exercício profissional.  

317. Apoiar a criação de 
mecanismos permanentes para 
fomentar a articulação entre 
escolas, trabalhadores e 
empresários, com vistas à 
definição e revisão das 
competências necessárias às 
diferentes áreas profissionais.  

318. Identificar oportunidades, 
estimular iniciativas, gerar 

Legislativo elaborar leis específicas nos 
estados e municípios que introduzam a 
obrigatoriedade de programas de 
prevenção à violência nas escolas, com 
destaque para as práticas de bullying. 

Objetivo estratégico VI: 

Erradicação do trabalho infantil em 
todo o território nacional. 

Ações programáticas: 

a) Erradicar o trabalho infantil, por meio 
das ações intersetoriais no Governo 
Federal, com ênfase no apoio às famílias e 
educação em tempo integral. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios que planejem ações para a 
implementação das políticas integradas 
para a erradicação do trabalho infantil. 

Objetivo estratégico VII: 

Implementação do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Ações programáticas: 

f) Apoiar os estados e o Distrito Federal 
na implementação de programas de 
atendimento ao adolescente em privação 
de liberdade, com garantia de 
escolarização, atendimento em saúde, 
esporte, cultura e educação para o 
trabalho, condicionando a transferência 
voluntária de verbas federais à 
observância das diretrizes do plano 
nacional. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
Conselhos de Direitos a exigência e o 
acompanhamento dos planos de 
implementação do SINASE em seus 
respectivos âmbitos de atuação. 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das 
populações negras, historicamente 
afetadas pela discriminação e outras 
formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

b) Promover ações articuladas entre as 
políticas de educação, cultura, saúde e de 
geração de emprego e renda, visando 
incidir diretamente na qualidade de vida 
da população negra e no combate à 
violência racial. 
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esfera dos direitos 
econômicos, sociais e 
culturais. 

A temática da “Educação” 
está basicamente centrada 
na educação em direitos 
humanos, focando: 

� Na perspectiva de gênero 
(para a promoção de 
mudanças na mentalidade e 
atitude e o reconhecimento 
da igualdade de direitos das 
mulheres). 

� Na promoção de uma 
educação escolar 
diferenciada às sociedades 
indígenas. 

� Na formulação de  
programa de educação para 
pessoas portadoras de 
deficiência. 

� Na criação e 
fortalecimento de programas 
de educação para o respeito 
aos direitos humanos nas 
escolas de primeiro,segundo 
e terceiro grau, através do 
sistema de "temas 
transversais" nas disciplinas 
curriculares. 

� Na criação e 
desenvolvimento de 
programas de ensino e de 
pesquisa que tenham como 
tema central a educação em 
direitos humanos. 

� No apoio a programas de 
(...) educação e treinamento 
de direitos humanos para 
profissionais de 

direito, policiais, agentes 
penitenciários e lideranças 
sindicais, associativas e 
comunitárias (...). 

�  Na promoção do 
intercâmbio internacional de 
experiências na área da 
educação e treinamento de 
forças policiais para que se 
limite o impacto de 
violações dos direitos 
humanos no combate à 
criminalidade e à violência. 

� No desenvolvimento de 

alternativas e apoiar 
negociações que encaminhem o 
melhor atendimento educacional 
às pessoas com necessidades 
educativas especiais, de forma a 
garantir a sua integração escolar 
e social.  

319. Garantir a ampliação da 
oferta do ensino superior de 
modo a atender a demanda 
gerada pela expansão do ensino 
médio no país.  

320. Estabelecer políticas e 
mecanismos que possibilitem a 
oferta de cursos de graduação 
por meio de metodologias 
alternativas tais como a 
educação à distancia e a 
capacitação em serviço.  

321. Apoiar a criação, nas 
universidades, de cursos de 
extensão e especialização 
voltados para a proteção e 
promoção de direitos humanos.  

322. Propor a criação de 
ouvidorias nas universidades.  

323. Propor medidas destinadas 
à garantia e promoção da 
autonomia universitária.  

324. Reduzir o índice de 
analfabetismo da população 
brasileira, elevando a média do 
tempo de estudos e ampliando 
programas de alfabetização para 
jovens e adultos.  

325. Estabelecer mecanismos de 
promoção da eqüidade de 
acesso ao ensino superior, 
levando em consideração a 
necessidade de que o 
contingente de alunos 
universitários reflita a 
diversidade racial e cultural da 
sociedade brasileira.  

326. Assegurar aos quilombolas 
e povos indígenas uma 
educação escolar diferenciada, 
respeitando o seu universo 
sócio-cultural e lingüístico.  

327. Implantar a educação nos 
presídios seguindo as diretrizes 
da LDB.  

Objetivo estratégico II: 

Garantia aos povos indígenas da 
manutenção e resgate das condições de 
reprodução, assegurando seus modos de 
vida. 

Ações programáticas: 

i) Promover ações culturais para o 
fortalecimento da educação escolar dos 
povos indígenas, estimulando a 
valorização de suas formas próprias de 
produção do conhecimento. 

j) Garantir o acesso à educação formal 
pelos povos indígenas, bilíngue e com 
adequação curricular formulada com a 
participação de representantes das etnias, 
indigenistas e especialistas em educação. 
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um Plano de Ação da 
Década para a Educação em 
Direitos Humanos. 

 

Garantia do Direito à Liberdade - Orientação Sexual358 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Proteção do direito ao 
tratamento igualitário 
perante a lei Direitos 
Humanos, Direitos de 
Todos: 

Curto Prazo 

78. Propor legislação 
proibindo todo tipo de 
discriminação, com base em 
origem, raça, etnia, sexo, 
idade, credo religioso, 
convicção política ou 
orientação sexual, e 
revogando normas 
discriminatórias na 
legislação infra-
constitucional, de forma a 
reforçar e consolidar a 
proibição de práticas 
discriminatórias existente na 
legislação constitucional. 

Orientação Sexual 

114. Propor emenda à 
Constituição Federal para 
incluir a garantia do direito à 
livre orientação sexual e a 
proibição da discriminação por 
orientação sexual.  

115. Apoiar a regulamentação 
da parceria civil registrada entre 
pessoas do mesmo sexo e a 
regulamentação da lei de 
redesignação de sexo e mudança 
de registro civil para 
transexuais.  

116. Propor o aperfeiçoamento 
da legislação penal no que se 
refere à discriminação e à 
violência motivadas por 
orientação sexual.  

117. Excluir o termo 
‘pederastia’ do Código Penal 
Militar.  

118. Incluir nos censos 
demográficos e pesquisas 
oficiais dados relativos à 
orientação sexual.  

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

g) Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, 
considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de 
orientação sexual, de pessoa com 
deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 

l) Exigir em todos os projetos financiados 
pelo Governo Federal a adoção de 
estratégias de não discriminação de 
crianças e adolescentes em razão de 
classe, raça, etnia, crença, gênero, 
orientação sexual, identidade de gênero, 
deficiência, prática de ato infracional e 
origem. 

DIRETRIZ 10:  

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 

                                                             
358 Aparece no PNDH 2. 
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construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

a) Realizar campanhas e ações educativas 
para desconstrução de estereótipos 
relacionados com diferenças étnico-
raciais, etárias, de identidade e orientação 
sexual, de pessoas com deficiência, ou 
segmentos profissionais socialmente 
discriminados. 

a) Desenvolver políticas afirmativas e de 
promoção de uma cultura de respeito à 
livre orientação sexual e identidade de 
gênero, favorecendo a visibilidade e o 
reconhecimento social. 

b) Apoiar projeto de lei que disponha 
sobre a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo a aprovação de legislação que 
reconheça a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. 

c) Promover ações voltadas à garantia do 
direito de adoção por casais homoafetivos. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a 
realização de campanhas de sensibilização 
de juízes para evitar preconceitos em 
processos de adoção por casais 
homoafetivos. 

• Recomenda-se ao Poder Legislativo 
elaboração de projeto de lei que garanta o 
direito de adoção por casais homoafetivos. 

d) Reconhecer e incluir nos sistemas de 
informação do serviço público todas as 
configurações familiares constituídas por 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), com base na 
desconstrução da heteronormatividade. 

e) Desenvolver meios para garantir o uso 
do nome social de travestis e transexuais. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
promoção de ações que visam a garantir o 
uso do nome social de travestis e 
transexuais. 

f) Acrescentar campo para informações 
sobre a identidade de gênero dos pacientes 
nos prontuários do sistema de saúde. 

g) Fomentar a criação de redes de 
proteção dos Direitos Humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), principalmente a 
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partir do apoio à implementação de 
Centros de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à 
Homofobia16 e de núcleos de pesquisa e 
promoção da cidadania daquele segmento 
em universidades públicas. 

h) Realizar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações sobre 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência à saúde integral, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, dados 
populacionais, de renda e conjugais. 

Objetivo estratégico V:  

Garantia do respeito à livre orientação 
sexual e identidade de gênero. 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver políticas afirmativas e de 
promoção de uma cultura de respeito à 
livre orientação sexual e identidade de 
gênero, favorecendo a visibilidade e o 
reconhecimento social. 

b) Apoiar projeto de lei que disponha 
sobre a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo a aprovação de legislação que 
reconheça a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. 

c) Promover ações voltadas à garantia do 
direito de adoção por casais homoafetivos. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário a 
realização de campanhas de sensibilização 
de juízes para evitar preconceitos em 
processos de adoção por casais 
homoafetivos. 

• Recomenda-se ao Poder Legislativo 
elaboração de projeto de lei que garanta o 
direito de adoção por casais homoafetivos. 

d) Reconhecer e incluir nos sistemas de 
informação do serviço público todas as 
configurações familiares constituídas por 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), com base na 
desconstrução da heteronormatividade. 

e) Desenvolver meios para garantir o uso 
do nome social de travestis e transexuais. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
promoção de ações que visam a garantir o 
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uso do nome social de travestis e 
transexuais. 

f) Acrescentar campo para informações 
sobre a identidade de gênero dos pacientes 
nos prontuários do sistema de saúde. 

g) Fomentar a criação de redes de 
proteção dos Direitos Humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), principalmente a 
partir do apoio à implementação de 
Centros de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à 
Homofobia16 e de núcleos de pesquisa e 
promoção da cidadania daquele segmento 
em universidades públicas. 

h) Realizar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações sobre 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência à saúde integral, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, dados 
populacionais, de renda e conjugais. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico IV: 

Fortalecimento dos instrumentos de 
prevenção à violência. 

Ações programáticas: 

a) Elaborar diretrizes para as políticas de 
prevenção à violência com o objetivo de 
assegurar o reconhecimento das diferenças 
geracionais, de gênero, étnico-racial e de 
orientação sexual. 

DIRETRIZ 19:  

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS 

Objetivo Estratégico I: 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 
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Ações Programáticas: 

a) Estabelecer diretrizes curriculares para 
todos os níveis e modalidades de ensino 
da educação básica para a inclusão da 
temática de educação e cultura em 
Direitos Humanos, promovendo o 
reconhecimento e o respeito das 
diversidades de gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero, geracional, étnico-
racial, religiosa, com educação igualitária, 
não discriminatória e democrática. 

 

Garantia do Direto a um Meio Ambiente Saudável359 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Não há menção. 429. Divulgar e promover a 
concepção de que o direito a um 
meio ambiente saudável 
constitui um direito humano.  

430. Vincular toda e qualquer 
política de desenvolvimento à 
sustentabilidade ecológica.  

431. Fortalecer os órgãos de 
fiscalização ambiental, 
combinando um trabalho 
preventivo e punitivo, mediante 
articulação e coordenação entre 
as três esferas de governo.  

432. Promover a educação 
ambiental, integrando-a no 
sistema educacional, em todos 
os níveis de ensino.  

433. Desenvolver programas de 
formação e qualificação de 
profissionais com interesse na 
proteção ambiental, capacitando 
agentes de cidadania para a 
questão ambiental.  

434. Apoiar a criação e o 
funcionamento dos conselhos 
municipais e estaduais de 
proteção ambiental.  

435. Propor a revisão dos 
valores das multas relativas a 
danos ambientais.  

436. Assegurar a preservação do 
patrimônio natural, a proteção 
de espécies ameaçadas e da 
biodiversidade e a promoção do 
desenvolvimento sustentável, 
aliados a uma política de 
combate à biopirataria e de 

DIRETRIZ 4:  

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

Ações programáticas: 

c) Apoiar projetos de desenvolvimento 
sustentável local para redução das 
desigualdades inter e intrarregionais e o 
aumento da autonomia e sustentabilidade 
de espaços sub-regionais. 

d) Avançar na implantação da reforma 
agrária, como forma de inclusão social e 
acesso aos direitos básicos, de forma 
articulada com as políticas de saúde, 
educação, meio ambiente e fomento à 
produção alimentar. 

f) Fortalecer políticas públicas de apoio ao 
extrativismo e ao manejo florestal 
comunitário ambientalmente sustentáveis. 

g) Fomentar o debate sobre a expansão de 
plantios de monoculturas que geram 
impacto no meio ambiente e na cultura 
dos povos e comunidades tradicionais, tais 
como eucalipto, cana-de-açúcar, soja, e 
sobre o manejo florestal, a grande 

                                                             
359 Aparece no PNDH 2.  
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proteção ao patrimônio 
genético.  

437. Apoiar programas 
destinados a ampliar o acesso e 
a utilização de recursos hídricos, 
bem como os serviços de 
tratamento da água.  

438. Apoiar programas de 
saneamento básico, visando à 
qualidade de vida dos cidadãos 
e à redução dos impactos 
ambientais, incluindo programa 
de educação sanitária, com foco 
na prevenção de doenças e no 
uso racional dos recursos 
naturais.  

439. Desenvolver políticas 
públicas para a proteção das 
populações vitimadas por 
desastres ecológicos, incluindo 
programas voltados 
especificamente para minorias e 
grupos sociais em áreas de risco 
ou submetidos a impactos 
ambientais.  

440. Promover formas de evitar 
o desperdício dos recursos 
naturais, incentivando sua 
reutilização e reciclagem e 
promover a educação para o uso 
seletivo do lixo.  

441. Fortalecer o controle 
público das águas e desenvolver 
programas de revitalização de 
rios, mangues e praias, 
implementando comitês ou 
conselhos de bacias e sub-
bacias, com a participação de 
representantes da sociedade 
civil.  

pecuária, mineração, turismo e pesca. 

l) Fortalecer políticas públicas de fomento 
à aquicultura e à pesca sustentáveis, com 
foco nos povos e comunidades 
tradicionais de baixa renda, contribuindo 
para a segurança alimentar e a inclusão 
social, mediante a criação e geração de 
trabalho e renda alternativos e inserção no 
mercado de trabalho. 

Objetivo estratégico II: 

Fortalecimento de modelos de 
agricultura familiar e agroecológica. 

Ações programáticas: 

d) Fortalecer a legislação e a fiscalização 
para evitar a contaminação dos alimentos 
e danos à saúde e ao meio ambiente 
causados pelos agrotóxicos. 

Objetivo estratégico III: 

Fomento à pesquisa e à implementação 
de políticas para o desenvolvimento de 
tecnologias socialmente inclusivas, 
emancipatórias e ambientalmente 
sustentáveis. 

Ações programáticas: 

b) Garantir a aplicação do princípio da 
precaução na proteção da 
agrobiodiversidade e da saúde, realizando 

pesquisas que avaliem os impactos dos 
transgênicos no meio ambiente e na saúde. 

c) Fomentar tecnologias alternativas para 
substituir o uso de substâncias danosas à 
saúde e ao meio ambiente, como poluentes 
orgânicos persistentes, metais pesados e 
outros poluentes inorgânicos. 

d) Fomentar tecnologias de gerenciamento 
de resíduos sólidos e emissões 
atmosféricas para minimizar impactos à 
saúde e ao meio ambiente. 

 Objetivo estratégico IV: 

Garantia do direito a cidades inclusivas 
e sustentáveis. 

Ações programáticas: 

c) Fomentar políticas públicas de apoio 
aos estados, Distrito Federal e municípios 
em ações sustentáveis de urbanização e 
regularização fundiária dos assentamentos 
de população de baixa renda, comunidades 

pesqueiras e de provisão habitacional de 
interesse social, materializando a função 
social da propriedade. 

f) Garantir que os hábitos e contextos 
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regionais sejam incorporados nos modelos 
de segurança alimentar como fatores da 
produção sustentável de alimentos. 

DIRETRIZ 6: 

PROMOVER E PROTEGER OS 
DIREITOS AMBIENTAIS COMO 
DIREITOS HUMANOS, INCLUINDO 
AS GERAÇÕES FUTURAS COMO 
SUJEITOS DE DIREITOS. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação dos direitos ambientais como 
Direitos Humanos. 

Ações programáticas: 

a) Incluir o item Direito Ambiental nos 
relatórios de monitoramento dos Direitos 
Humanos. 

DIRETRIZ 19: 

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS. 

Objetivo Estratégico I: 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 

c) Incluir, nos programas educativos, o 
direito ao meio ambiente como Direito 
Humano. 

 

Garantia do Direito à Moradia360 

 

PNDH-1 

 

PNDH-2 

 

PNDH-3 

Não há menção. 417. Promover a moradia 
adequada, incluindo aspectos de 
habitabilidade, salubridade, 
condições ambientais, espaço, 
privacidade, segurança, 
durabilidade, abastecimento de 
água, esgoto sanitário, 
disposição de resíduos sólidos e 
acessibilidade em relação a 
emprego e aos equipamentos 
urbanos, por meio da criação, 
manutenção e integração de 
programas e ações voltadas para 

DIRETRIZ 4:  

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO 

                                                             
360 Aparece no PNDH 2. 
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a habitação, saneamento básico 
e infraestrutura urbana.  

418. Garantir o respeito aos 
direitos humanos e a 
disponibilidade de alternativas 
apropriadas para a realocação de 
pessoas removidas de 
habitações ou áreas cujas 
características impeçam a 
permanência de seus ocupantes.  

419. Assegurar ampla difusão e 
compreensão do Estatuto da 
Cidade (Lei nº 10.257/01) que 
regulamenta os artigos 182 e 
183 da Constituição Federal.  

420. Promover a igualdade de 
acesso ao crédito, por meio da 
estruturação de uma política de 
subsídios de origem fiscal que 
possa mesclar recursos onerosos 
e não onerosos, potencializando 
o alcance social dos programas 
e ações de governo, 
especialmente para populações 
de baixa renda.  

421. Apoiar a regulamentação 
do Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social – 
PSH.  

422. Apoiar o estabelecimento 
de marcos regulatórios para os 
setores responsáveis pela 
universalização do acesso aos 
serviços básicos, assim 
entendidos como abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
coleta/destinação/tratamento de 
resíduos sólidos – lixo – e 
energia elétrica, buscando 
identificar novos modelos de 
gestão.  

423. Incentivar a participação da 
sociedade na elaboração, 
execução e acompanhamento de 
programas de habitação popular.  

424. Apoiar o reconhecimento 
da mulher como chefe de 
família nos programas 
habitacionais.  

425. Apoiar a criação de 
juizados especiais para o 
julgamento de ações que 
envolvam despejos, ações de 
reintegração de posse e demais 
ações relativas ao direito à 

Objetivo estratégico IV: 

Garantia do direito a cidades inclusivas 
e sustentáveis. 

Ações programáticas: 

c) Fomentar políticas públicas de apoio 
aos estados, Distrito Federal e municípios 
em ações sustentáveis de urbanização e 
regularização fundiária dos assentamentos 
de população de baixa renda, comunidades 
pesqueiras e de provisão habitacional de 
interesse social, materializando a função 
social da propriedade. 

DIRETRIZ 7: 

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico III: 

Garantia do acesso à terra e à moradia 
para a população de baixa renda e 

grupos sociais vulnerabilizados. 

Ações programáticas: 

g) Garantir que nos programas 
habitacionais do governo sejam 
priorizadas as populações de baixa renda, 
a população em situação de rua e grupos 
sociais em situação de vulnerabilidade no 
espaço urbano e rural, considerando os 
princípios da moradia digna, do desenho 
universal e os critérios de acessibilidade 
nos projetos. 

Recomendação: Recomenda-se a 
facilitação do acesso a subsídios e créditos 
habitacionais para famílias de baixa renda, 
priorizando o cadastro de mulheres a partir 
dos dados do Cadastro Único. 

h) Promover a destinação das glebas e 
edifícios vazios ou subutilizados 
pertencentes à União, para a população de 
baixa renda, reduzindo o déficit 
habitacional. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios o 
planejamento de ações de combate ao 
déficit habitacional. 

j) Apoiar o monitoramento de políticas de 
habitação de interesse social pelos 
conselhos municipais de habitação, 
garantindo às cooperativas e associações 
habitacionais acesso às informações. 
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moradia.  

426. Apoiar políticas destinadas 
à urbanização das áreas de 
moradia ocupadas por 
populações de baixa renda, tais 
como favelas, loteamentos e 
assentamentos.  

427. Manter cadastro atualizado 
de terras e imóveis ociosos, 
públicos e privados, garantindo 
acesso democrático às 
informações e progressividade 
fiscal, onerando imóveis vazios, 
latifúndios urbanos e áreas sub-
utilizadas, particularmente 
aquelas servidas por infra-
estrutura.  

428. Criar, manter e apoiar 
programas de proteção e 
assistência a moradores de rua, 
incluindo abrigo, orientação 
educacional e qualificação 
profissional. 

Garantia do Direito à 
Igualdade 

Idosos 

290. Desenvolver programas de 
habitação adequados às 
necessidades das pessoas idosas, 
principalmente em áreas 
carentes.  

Garantia do Direito à 
Igualdade 

Idosos 

290. Desenvolver programas de 
habitação adequados às 
necessidades das pessoas idosas, 
principalmente em áreas 
carentes.  

Recomendação: Recomenda-se aos 
conselhos estaduais e municipais que 
monitorem os projetos habitacionais 
implantados nos estados, Distrito Federal 
e municípios. 

 

 

 

Garantia do Direito à Saúde, à Previdência e à Assistência Social361 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Saúde 

17. Estimular a 
implementação de 
programas de seguro de vida 
e de saúde para policiais. 

73. Desenvolver programas 
de assistência integral à 
saúde do preso e de sua 

328. Assegurar o princípio da 
universalização do acesso à 
saúde, fortalecendo o Sistema 
Único de Saúde – SUS, 
assegurando sua autonomia e 
democratização, bem como a 
sua consolidação em todos os 
estados e municípios brasileiros.  

Saúde 

DIRETRIZ 4:  

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 

                                                             
361 Aparece no PNDH 2. 
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família. 

127. Definir políticas e 
programas governamentais, 
nas esferas federal, estadual 
e municipal, para 
implementação das leis que 
asseguram a igualdade de 
direitos das mulheres e dos 
homens em todos os níveis, 
incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, 
trabalho, segurança social, 
propriedade e crédito rural, 
cultura, política e justiça. 

157. Garantir às sociedades 
indígenas assistência na área 
da saúde, com a 
implementação de 
programas de saúde 
diferenciados, considerando 
as especificidades dessas 
populações. 

 

Não há menção a respeito 
da temática da 
“previdência” bem como da 
“assistência social”. 

 

329. Promover a humanização e 
a qualidade do atendimento do 
SUS, bem como a integralidade 
e a eqüidade de atenção à saúde 
da população.  

330. Ampliar o acesso da 
população aos serviços básicos 
de saúde a partir do 
fortalecimento da atenção 
básica, valendo-se, para tanto, 
da expansão e consolidação do 
Programa de Saúde da Família – 
PSF.  

331. Apoiar o fortalecimento de 
programas voltados para a 
assistência integral à saúde da 
mulher.  

332. Divulgar o conceito de 
direitos reprodutivos, com base 
nas plataformas do Cairo e de 
Pequim, desenvolvendo 
campanhas de pré-natal e parto 
humanizado, bem como 
implementando comitês de 
prevenção da mortalidade 
materna e da gravidez na 
adolescência.  

333. Implementar, em todos os 
municípios brasileiros, o 
Programa de Humanização do 
Parto e Nascimento, que visa a 
assegurar a realização de, pelo 
menos, seis consultas de pré-
natal e de todos os exames, bem 
como a definição do serviço de 
saúde onde será realizado o 
parto.  

334. Considerar o aborto como 
tema de saúde pública, com a 
garantia do acesso aos serviços 
de saúde para os casos previstos 
em lei.  

335. Desenvolver programas 
educativos sobre planejamento 
familiar, promovendo o acesso 
aos métodos anticoncepcionais 
no âmbito do SUS.  

336. Ampliar e fortalecer 
programas voltados para a 
assistência domiciliar 
terapêutica.  

337. Apoiar programas de 
atenção integral à saúde da 
criança e de incentivo ao 
aleitamento materno que visem 
à redução da morbimortalidade 

TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico III: 

Fomento à pesquisa e à implementação 
de políticas para o desenvolvimento de 
tecnologias socialmente inclusivas, 
emancipatórias e ambientalmente 
sustentáveis. 

Ações programáticas: 

c) Fomentar tecnologias alternativas para 
substituir o uso de substâncias danosas à 
saúde e ao meio ambiente, como poluentes 
orgânicos persistentes, metais pesados e 
outros poluentes inorgânicos. 

d) Fomentar tecnologias de gerenciamento 
de resíduos sólidos e emissões 
atmosféricas para minimizar impactos à 
saúde e ao meio ambiente. 

g) Considerar na elaboração de políticas 
públicas de desenvolvimento urbano os 
impactos na saúde pública. 

 

 

DIRETRIZ 5: 

VALORIZAÇÃO DA PESSOA 
HUMANA COMO SUJEITO 
CENTRAL DO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO. 

Objetivo estratégico I: 

Garantia da participação e do controle 
social nas políticas públicas de 
desenvolvimento com grande impacto 
socioambiental. 

Ações programáticas: 

g) Apoiar a incorporação dos sindicatos de 
trabalhadores e centrais sindicais nos 
processos de licenciamento ambiental de 
empresas, de forma a garantir o direito à 
saúde do trabalhador. 

DIRETRIZ 7: 

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA. 

Objetivo estratégico I: 

Universalização do registro civil de 
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materna e de crianças de zero a 
cinco anos de idade.  

338. Criar o sistema de 
vigilância epidemiológica de 
acidentes e violência e 
implementar programas de 
prevenção à violência pública e 
doméstica, esclarecendo seus 
riscos para a saúde e as 
implicações judiciais da mesma.  

339. Assegurar a assistência 
adequada e oportuna às vítimas 
de acidentes e violência.  

340. Estimular e fortalecer a 
participação social no SUS, 
inclusive na identificação de 
prioridades na área da saúde.  

341. Promover o treinamento e 
a capacitação sistemática de 
agentes comunitários de saúde.  

342. Apoiar programas que 
tenham como objetivo prevenir 
e reduzir os riscos, acidentes e 
doenças relacionadas ao 
ambiente e ao processo de 
trabalho.  

343. Apoiar programas voltados 
para a proteção da saúde de 
profissionais do sexo.  

344. Garantir a assistência 
farmacêutica básica no âmbito 
do SUS.  

345. Garantir a vigilância 
sanitária de medicamentos, 
alimentos e outros produtos.  

346. Promover a produção de 
medicamentos genéricos e 
divulgar, junto à sociedade 
brasileira, o seu significado e 
custo.  

347. Ampliar e fortalecer os 
programas de assistência aos 
portadores de anemia 
falciforme.  

348. Assegurar o cumprimento 
da obrigatoriedade, no serviço 
público de saúde, da realização 
do teste de traços falcêmicos e 
da anemia falciforme em recém-
nascidos.  

349. Garantir o acesso aos 
exames diagnósticos e à 
terapêutica de anormalidades no 

nascimento e ampliação do acesso à 
documentação básica. 

Ações programáticas: 

a) Ampliar e reestruturar a rede de 
atendimento para a emissão do registro 
civil de nascimento visando a sua 
universalização. 

• Interligar maternidades e unidades de 
saúde aos cartórios, por meio de sistema 
manual ou informatizado, para emissão de 
registro civil de nascimento logo após o 
parto, garantindo ao recém nascido a 
certidão de nascimento antes da alta 
médica. 

• Fortalecer a Declaração de Nascido Vivo 
(DNV), emitida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), como mecanismo de acesso 
ao registro civil de nascimento, 
contemplando a diversidade na emissão 
pelos estabelecimentos de saúde e pelas 
parteiras. 

• Realizar orientação sobre a importância 
do registro civil de nascimento para a 
cidadania por meio da rede de 
atendimento (saúde, educação e 
assistência social) e pelo sistema de 
Justiça e de segurança pública. 

• Aperfeiçoar as normas e o serviço 
público notarial e de registro, em 
articulação com o Conselho Nacional de 
Justiça, para garantia da gratuidade e da 
cobertura do serviço de registro civil em 
âmbito nacional. 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção 
e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e 
comunidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, 
mulheres, pescadores artesanais e 
população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 
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metabolismo.  

350. Intensificar as ações 
destinadas a eliminar a 
hanseníase como problema de 
saúde pública no país, visando a 
garantir o diagnóstico precoce e 
o tratamento dos portadores, 
bem como a promover medidas 
destinadas a combater o 
preconceito contra a doença.  

351. Intensificar as ações 
destinadas a controlar a 
tuberculose no país, visando a 
garantir o diagnóstico precoce e 
o tratamento dos portadores, 
bem como a promover medidas 
destinadas a combater o 
preconceito contra a doença.  

352. Garantir a atenção integral 
à saúde dos idosos, promovendo 
o acesso aos medicamentos 
específicos no âmbito do SUS.  

353. Garantir a atenção integral 
à saúde dos adolescentes, 
levando em conta as 
necessidades específicas desse 
segmento populacional.  

354. Garantir a atenção integral 
à saúde dos povos indígenas, 
levando em consideração as 
suas necessidades específicas.  

355. Promover o controle dos 
fundos de pensão e dos planos 
privados de saúde, divulgando 
amplamente os direitos dos 
pacientes e seus mecanismos de 
efetivação.  

356. Criar o sistema de 
vigilância epidemiológica da 
saúde do trabalhador.  

357. Implementar política 
nacional de saúde para o sistema 
penitenciário em conformidade 
com os princípios do SUS.  

358. Apoiar ações destinadas a 
garantir à mulher presidiária 
assistência pré-natal, assistência 
integral à saúde, assim como o 
direito a permanecer com seus 
filhos no período durante o 
prazo estabelecido em lei.  

359. Fortalecer a integração de 
ações entre o Ministério 
Público, o Ministério da Saúde, 
a Comissão de Direitos 

b) Criar programas de pesquisa e 
divulgação sobre tratamentos alternativos 
à medicina tradicional no sistema de 
saúde. 

c) Reformular o marco regulatório dos 
planos de saúde, de modo a diminuir os 
custos para a pessoa idosa e fortalecer o 
pacto intergeracional, estimulando a 
adoção de medidas de capitalização para 
gastos futuros pelos planos de saúde. 

d) Reconhecer as parteiras como agentes 
comunitárias de saúde. 

e) Aperfeiçoar o programa de saúde para 
adolescentes, especificamente quanto à 
saúde de gênero, à educação sexual e 
reprodutiva e à saúde mental. 

f) Criar campanhas e material técnico, 
instrucional e educativo sobre 
planejamento reprodutivo que respeite os 
direitos sexuais e direitos reprodutivos, 
contemplando a elaboração de materiais 
específicos para a população jovem e 
adolescente e para pessoas com 
deficiência. 

g) Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, 
considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de 
orientação sexual, de pessoa com 
deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 

h) Ampliar e disseminar políticas de saúde 
pré e neonatal, com inclusão de 
campanhas educacionais de 
esclarecimento, visando à prevenção do 
surgimento ou do agravamento de 
deficiências. 

i) Expandir a assistência pré-natal e pós-
natal por meio de programas de visitas 
domiciliares para acompanhamento das 
crianças na primeira infância. 

j) Apoiar e financiar a realização de 
pesquisas e intervenções sobre a 
mortalidade materna, contemplando o 
recorte étnico-racial e regional. 

k) Assegurar o acesso a laqueaduras e 
vasectomias ou reversão desses 
procedimentos no sistema público de 
saúde, com garantia de acesso a 
informações sobre as escolhas individuais. 

l) Ampliar a oferta de medicamentos de 
uso contínuo, especiais e excepcionais 
para a pessoa idosa. 

m) Realizar campanhas de diagnóstico 
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Humanos da Câmara dos 
Deputados, bem como 
organizações da sociedade civil.  

360. Acelerar a implementação 
de medidas destinadas a 
desburocratizar os serviços do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS para a concessão 
de aposentadorias e benefícios.  

361. Implementar programa de 
remuneração para mães não 
amparadas pela seguridade.  

362. Estudar a possibilidade de 
introdução de recorte racial na 
concessão dos benefícios 
continuados de assistência 
social.  

363. Estimular a adesão do 
trabalhador urbano e rural ao 
regime geral de previdência 
social.  

364. Implementar mecanismos 
de controle social da 
previdência social.  

precoce e tratamento adequado às pessoas 
que vivem com HIV/AIDS para evitar o 
estágio grave da doença e prevenir sua 
expansão e disseminação. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampliação de casas de apoio para pessoas 
que vivem com HIV/AIDS e residências 
acolhedoras, que admitam a proximidade 
com sua família. 

n) Proporcionar às pessoas que vivem com 
HIV/AIDS programas de atenção no 
âmbito da saúde sexual e reprodutiva. 

o) Capacitar os agentes comunitários de 
saúde que realizam a triagem e a captação 
nas hemorredes para praticarem 
abordagens sem preconceito e sem 
discriminação. 

p) Garantir o acompanhamento 
multiprofissional a pessoas transexuais 
que fazem parte do processo 
transexualizador no Sistema Único de 
Saúde e de suas famílias. 

q) Apoiar o acesso a programas de saúde 
preventiva e de proteção à saúde para 
profissionais do sexo. 

r) Apoiar a implementação de espaços 
essenciais para higiene pessoal e centros 
de referência para a população em 
situação de rua. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
criação de comitês de acompanhamento da 
implementação das políticas públicas 
voltadas à população em situação de rua. 

s) Investir na Política de Reforma 
Psiquiátrica fomentando programas de 
tratamentos substitutivos à internação, 

que garantam às pessoas com transtorno 
mental a possibilidade de escolha 
autônoma de tratamento, com convivência 
familiar e acesso aos recursos 
psiquiátricos e farmacológicos. 

t) Implementar medidas destinadas a 
desburocratizar os serviços do Instituto 
Nacional de Seguro Social para a 
concessão de aposentadorias e benefícios. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo alterar legislação para 
implementar medidas destinadas a 
desburocratizar os serviços do INSS para a 
concessão de aposentadorias e benefícios. 

u) Estimular a incorporação do 
trabalhador urbano e rural ao regime geral 



318 
 

da previdência social. 

v) Assegurar a inserção social das pessoas 
atingidas pela hanseníase isoladas e 
internadas em hospitais colônias. 

w) Reconhecer, pelo Estado brasileiro, as 
violações de direitos às pessoas atingidas 
pela hanseníase no período da internação e 
do isolamento compulsórios, apoiando 
iniciativas para agilizar as reparações com 
a concessão de pensão especial prevista na 
Lei nº 11.520/2007. 

x) Proporcionar as condições necessárias 
para conclusão do trabalho da Comissão 
Interministerial de Avaliação para análise 
dos requerimentos de pensão especial das 
pessoas atingidas pela hanseníase, que 
foram internadas e isoladas 
compulsoriamente em hospitais-colônia 
até 31 de dezembro de 1986. 

 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico III: 

Proteger e defender os direitos de 
crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

b) Desenvolver programas nas redes de 
assistência social, de educação e de saúde 
para o fortalecimento do papel das 
famílias em relação ao desenvolvimento 
infantil e à disciplina não violenta. 

Objetivo estratégico IV: 

Enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. 

Ações programáticas: 

b) Ampliar o acesso e qualificar os 
programas especializados em saúde, 
educação e assistência social, no 
atendimento a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual e de suas 
famílias. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios implementar serviços e 
programas especializados no atendimento 
a crianças e adolescentes vítimas de 
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violência sexual e suas famílias, bem 
como a seus agressores. 

Objetivo estratégico V: 

Garantir o atendimento especializado a 
crianças e adolescentes em sofrimento 
psíquico e dependência química. 

Ações programáticas: 

a) Universalizar o acesso a serviços de 
saúde mental para crianças e adolescentes 
em cidades de grande e médio porte, 
incluindo a garantia de retaguarda para as 
unidades de internação socioeducativa. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos dos Direitos a implantação de 
centros de atenção psicossocial. 

b) Fortalecer políticas de saúde que 
contemplem programas de desintoxicação 
e redução de danos em casos de 
dependência química. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos de Direitos de atenção à saúde 
a ampliação da cobertura de atendimento 
aos usuários de drogas em nível hospitalar 
e ambulatorial, segundo parâmetros da 
Reforma Psiquiátrica. 

Objetivo estratégico VII: 

Implementação do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Ações programáticas: 

f) Apoiar os estados e o Distrito Federal 
na implementação de programas de 
atendimento ao adolescente em privação 
de liberdade, com garantia de 
escolarização, atendimento em saúde, 
esporte, cultura e educação para o 
trabalho, condicionando a transferência 
voluntária de verbas federais à 
observância das diretrizes do plano 
nacional. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
Conselhos de Direitos a exigência e o 
acompanhamento dos planos de 
implementação do SINASE em seus 
respectivos âmbitos de atuação. 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das 
populações negras, historicamente 



320 
 

afetadas pela discriminação e outras 
formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

b) Promover ações articuladas entre as 
políticas de educação, cultura, saúde e de 
geração de emprego e renda, visando 
incidir diretamente na qualidade de vida 
da população negra e no combate à 
violência racial. 

d) Realizar levantamento de informações 
para produção de relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas contra a 
discriminação racial, contendo, entre 
outras, informações sobre inclusão no 
sistema de ensino (básico e superior), 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, e dados 
populacionais e de renda. 

Objetivo estratégico II: 

Garantia aos povos indígenas da 
manutenção e resgate das condições de 
reprodução, assegurando seus modos de 
vida. 

Ações programáticas: 

e) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas 
indigenistas que contemple dados sobre os 
processos de demarcações das terras 
indígenas, dados sobre intrusões e 
conflitos territoriais, inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), assistência 
integrada à saúde, número de violações 
registradas e apuradas, recorrências de 
violações e dados populacionais. 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos 
das crianças indígenas nas redes de 
ensino, saúde e assistência social, em 
consonância com a promoção de seus 
modos de vida. 

Objetivo estratégico III: 

Garantia dos direitos das mulheres 
para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. 

Ações programáticas: 

c) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
mulheres com recorte étnico-racial, que 
contenha dados sobre renda, jornada e 
ambiente de trabalho, ocorrências de 
assédio moral, sexual e psicológico, 
ocorrências de violências contra a mulher, 
assistência à saúde integral, dados 
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reprodutivos, mortalidade materna e 
escolarização. 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

f) Elaborar relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas 
direcionadas às populações e comunidades 
tradicionais, que contenham, entre outras, 
informações sobre população estimada, 
assistência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrência de violações, lideranças 
ameaçadas, dados sobre acesso à moradia, 
terra e território e conflitos existentes. 

Objetivo estratégico V: 

Garantia do respeito à livre orientação 
sexual e identidade de gênero. 

Ações programáticas: 

f) Acrescentar campo para informações 
sobre a identidade de gênero dos pacientes 
nos prontuários do sistema de saúde. 

h) Realizar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações sobre 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência à saúde integral, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, dados 
populacionais, de renda e conjugais. 

DIRETRIZ 11:  

DEMOCRATIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

Objetivo estratégico III: 

Promoção dos Direitos Humanos dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, assegurando sua formação 
continuada e compatível com as 
atividades que exercem. 

Ações programáticas: 

c) Fomentar o acompanhamento 
permanente da saúde mental dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, mediante serviços especializados 
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do sistema de saúde pública. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a criação, no 
sistema de saúde pública, de serviço 
especializado para acompanhamento 
permanente da saúde mental dos 
profissionais da segurança pública, 
especialmente os envolvidos em ações que 
tenham resultado letal. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

c) Desenvolver e implantar sistema 
nacional integrado das redes de saúde, de 
assistência social e educação para a 
notificação de violência. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
auxiliar no desenvolvimento e na 
implantação do sistema nacional integrado 
das redes de saúde, de assistência social e 
educação para a notificação de violência. 

n) Capacitar profissionais de educação e 
saúde para identificar e notificar crimes e 
casos de violência contra a pessoa idosa e 
contra a pessoa com deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
capacitação de profissionais de educação e 
saúde para identificar e noticiar casos de 
violência e tortura contra a pessoa idosa, a 
pessoa com deficiência e portadores de 
transtorno mental. 

DIRETRIZ 14:  

COMBATE À VIOLÊNCIA 
INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA 
ERRADICAÇÃO DA TORTURA E NA 
REDUÇÃO DA LETALIDADE 
POLICIAL E CARCERÁRIA 

Objetivo estratégico III: 

Consolidação de política nacional 
visando à erradicação da tortura e de 
outros tratamentos ou penas cruéis, 
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desumanos ou degradantes. 

Ações programáticas: 

g) Capacitar e apoiar a qualificação dos 
agentes da perícia oficial, bem como de 
agentes públicos de saúde, para a 
identificação de tortura. 

h) Incluir na formação de agentes 
penitenciários federais curso com 
conteúdos relativos ao combate à tortura e 
sobre a importância dos Direitos 
Humanos. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal incluir na 
formação de agentes penitenciários curso 
de conteúdos relativos ao combate à 
tortura e importância dos Direitos 
Humanos. 

DIRETRIZ 16: 

MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
EXECUÇÃO PENAL, PRIORIZANDO 
A APLICAÇÃO DE PENAS E 
MEDIDAS ALTERNATIVAS À 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E 
MELHORIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Reestruturação do sistema 
penitenciário. 

Ações programáticas: 

e) Aplicar a Política Nacional de Saúde 
Mental e a Política para a Atenção Integral 
a Usuários de Álcool e outras Drogas no 
sistema penitenciário. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a efetiva 
implantação do Plano Nacional de Saúde 
no Sistema Penitenciário, com a 
implantação de equipes de atenção básica 
nos estabelecimentos penais. 

f) Aplicar a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PAISM) no 
contexto prisional, regulamentando a 
assistência pré-natal, a existência de celas 
específicas e período de permanência com 
seus filhos para aleitamento. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a criação de 
programas voltados à atenção à saúde das 
mulheres grávidas encarceradas, 
garantindo a assistência pré-natal, bem 
como a criação de alas específicas nos 
estabelecimentos prisionais. 

g) Implantar e implementar as ações de 
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atenção integral aos presos previstas no 
Plano Nacional de Saúde no Sistema 
Penitenciário. 

 

Previdência 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

u) Estimular a incorporação do 
trabalhador urbano e rural ao regime geral 
da previdência social. 

Objetivo estratégico VI: 

Garantia do trabalho decente362, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

n) Garantir os direitos trabalhistas e 
previdenciários de profissionais do sexo 
por meio da regulamentação de sua 
profissão. 

Assistência Social 

DIRETRIZ 7: 

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA. 

Objetivo estratégico I: 

Universalização do registro civil de 
nascimento e ampliação do acesso à 
documentação básica. 

Ações programáticas: 

a) Ampliar e reestruturar a rede de 
atendimento para a emissão do registro 
civil de nascimento visando a sua 
universalização. 

                                                             
362

 Alguns Estados solicitaram substituir a palavra DECENTE por DIGNO, mas optamos em mantê-la pois é a 
expressão utilizada pela OIT e assumida pelo movimento sindical, apesar da palavra DECENTE em português 
não ter a mesma força que a palavra DIGNO. 
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• Realizar orientação sobre a importância 
do registro civil de nascimento para a 
cidadania por meio da rede de 
atendimento (saúde, educação e 
assistência social) e pelo sistema de 
Justiça e de segurança pública. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

Objetivo estratégico III: 

Proteger e defender os direitos de 
crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

b) Desenvolver programas nas redes de 
assistência social, de educação e de saúde 
para o fortalecimento do papel das 
famílias em relação ao desenvolvimento 
infantil e à disciplina não violenta. 

f) Extinguir os grandes abrigos e eliminar 
a longa permanência de crianças e 
adolescentes em abrigamento, adequando 
os serviços de acolhimento aos parâmetros 
aprovados pelo Conanda e Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal, municípios e 
Conselhos dos Direitos reorientarem os 
serviços de acolhimento aos parâmetros 
aprovados pelo Conanda e CNAS. 

Objetivo estratégico IV: 

Enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. 

Ações programáticas: 

b) Ampliar o acesso e qualificar os 
programas especializados em saúde, 
educação e assistência social, no 
atendimento a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual e de suas 
famílias. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios implementar serviços e 
programas especializados no atendimento 
a crianças e adolescentes vítimas de 
violência sexual e suas famílias, bem 
como a seus agressores. 
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DIRETRIZ 9:  

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS 

Objetivo estratégico II: 

Garantia aos povos indígenas da 
manutenção e resgate das condições de 
reprodução, assegurando seus modos de 
vida. 

Ações programáticas: 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos 
das crianças indígenas nas redes de 
ensino, saúde e assistência social, em 
consonância com a promoção de seus 
modos de vida. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

c) Desenvolver e implantar sistema 
nacional integrado das redes de saúde, de 
assistência social e educação para a 
notificação de violência. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
auxiliar no desenvolvimento e na 
implantação do sistema nacional integrado 
das redes de saúde, de assistência social e 

educação para a notificação de violência. 

 

Garantia do Direito ao Trabalho363 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Emprego 

População Negra 

Curto prazo 

130. Apoiar o Grupo de 
Trabalho para a Eliminação 
da Discriminação no 
Emprego e na Ocupação - 
GTEDEO, instituído no 

380. Assegurar e preservar os 
direitos do trabalhador previstos 
na legislação nacional e 
internacional.  

381. Promover políticas 
destinadas ao primeiro emprego, 
incorporando questões de 
gênero e raça, e criar um banco 
de dados, com ampla 

Emprego 

DIRETRIZ 4: 

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 

                                                             
363 Aparece no PNDH 2. 
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âmbito do Ministério do 
Trabalho, pelo decreto de 20 
de março de 1996. O 
GTEDEO de constituição 
tripartite, deverá definir um 
programa de ações e propor 
estratégias de combate à 
discriminação no emprego e 
na ocupação, conforme os 
princípios da Convenção 
111, da Organização 
Internacional do Trabalho - 
OIT. 

Ações internacionais para 
proteção e promoção dos 
Direitos Humanos: 

Ratificação de atos 
internacionais 

Curto Prazo 

196. Ratificar a Convenção 
138 e implementar a 
Recomendação 146 da OIT, 
que tratam da idade mínima 
para admissão no emprego. 

Trabalho 

Penas privativas de 
liberdade 

Médio prazo 

72. Promover programas de 
educação, treinamento 
profissional e trabalho para 
facilitar a reeducação e 
recuperação do preso. 

Proteção do direito a 
tratamento igualitário 
perante a lei Direitos 
Humanos, Direitos de 
Todos: 

Curto Prazo 

80. Lançar uma campanha 
nacional, envolvendo 
Estados e Municípios, com 
o objetivo de dotar todos os 
cidadãos, num prazo de um 
ano, dos documentos 
fundamentais de cidadania, 
tais como certidão de 
nascimento, carteira de 
identidade, carteira de 
trabalho, título de eleitor e 
certificado de alistamento 
militar (ou certificado de 
reservista ou certificado de 
dispensa de incorporação). 

divulgação, voltado para o 
público juvenil que busca o 
primeiro emprego.  

382. Apoiar, promover e 
fortalecer programas de 
economia solidária, a exemplo 
das políticas de microcrédito, 
ampliando o acesso ao crédito 
para pequenos empreendedores 
e para a população de baixa 
renda.  

383. Diagnosticar e monitorar o 
processo de implementação das 
cooperativas de trabalho, com 
ênfase na observância dos 
direitos trabalhistas.  

384. Estimular programas de 
voluntariado em instituições 
públicas e privadas como forma 
de promoção dos direitos 
humanos.  

385. Organizar banco de dados 
com indicadores sociais, que 
traduzam as condições de 
emprego, subemprego e 
desemprego, sob a perspectiva 
de gênero e raça.  

386. Assegurar o 
desenvolvimento de programas 
de qualificação e requalificação 
profissional compatíveis com as 
demandas do mercado de 
trabalho.  

387. Fortalecer a política de 
concessão do seguro-
desemprego.  

388. Estimular a adoção de 
políticas de ação afirmativa no 
serviço público e no setor 
privado, com vistas a estimular 
maior participação dos grupos 
vulneráveis no mercado de 
trabalho.  

389. Zelar pela implementação 
da legislação que promove a 
igualdade no mercado de 
trabalho, sem discriminação de 
idade, raça, sexo, orientação 
sexual, credo, convicções 
filosóficas, condição social e 
estado sorológico, levando em 
consideração as pessoas com 
necessidades especiais, 
tipificando tal discriminação e 
definindo as penas aplicáveis.  

RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

Ações programáticas: 

j) Integrar políticas de geração de 
emprego e renda e políticas sociais para o 
combate à pobreza rural dos agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, 
quilombolas, indígenas, famílias de 
pescadores e comunidades tradicionais. 

k) Integrar políticas sociais e de geração 
de emprego e renda para o combate à 
pobreza urbana, em especial de catadores 
de materiais recicláveis e população em 
situação de rua. 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico VI: 

Garantia do trabalho decente, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

a) Apoiar a agenda nacional de trabalho 
decente por meio do fortalecimento do seu 
comitê executivo e da efetivação de suas 
ações. 

b) Fortalecer programas de geração de 
empregos, ampliando progressivamente o 
nível de ocupação e priorizando a 
população de baixa renda e os estados 
com elevados índices de emigração. 

c) Ampliar programas de economia 
solidária, mediante políticas integradas, 
como alternativa de geração de trabalho e 
renda, e de inclusão social, priorizando os 
jovens das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 

d) Criar programas de formação, 
qualificação e inserção profissional e de 
geração de emprego e renda para jovens, 
população em situação de rua e população 
de baixa renda. 

Recomendação: Recomenda-se a 
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Crianças e Adolescentes. 

Curto Prazo 

95. Propor alterações na 
legislação penal e incentivar 
ações com o objetivo de 
eliminar o trabalho infantil, 
punindo a prática de sua 
exploração. 

106. Promover, em parceria 
com Governos estaduais e 
municipais e com a 
sociedade civil, campanhas 
educativas relacionadas às 
situações de risco 
vivenciadas pela criança e 
pelo adolescente, como 
violência doméstica e 
sexual, prostituição, 
exploração no trabalho e uso 
de drogas, visando a criar e 
manter um padrão cultural 
favorável aos direitos da 
criança e do adolescente. 

109. Apoiar o Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil, coordenado pelo 
Ministério do Trabalho. 

Mulheres 

Médio prazo 

122. Regulamentar o artigo 
7º, inciso XX, da 
Constituição Federal, que 
prevê a proteção do 
mercado de trabalho da 
mulher através de incentivos 
específicos. 

126. Incentivar a geração de 
estatísticas que evidenciem 
salários, jornadas de 
trabalho, ambientes de 
trabalho, doenças 
profissionais e direitos 
trabalhistas da mulher. 

Longo prazo 

127. Definir políticas e 
programas governamentais, 
nas esferas federal, estadual 
e municipal, para 
implementação das leis que 
asseguram a igualdade de 
direitos das mulheres e dos 
homens em todos os níveis, 
incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, 

390. Dar continuidade á 
implementação da Convenção 
nº 111 da OIT, que trata da 
discriminação nos locais de 
trabalho, e fortalecer a rede de 
Núcleos de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e 
de Combate à Discriminação no 
Emprego e na Profissão, 
instalados nas Delegacias e 
Subdelegacias Regionais do 
Trabalho.  

391. Reforçar e ampliar os 
mecanismos de fiscalização das 
condições de trabalho e de 
tratamento dos(as) 
trabalhadores(as) e 
empregados(as) domésticos(as), 
assim como rever regulamentos 
discriminatórios a exemplo da 
proibição do uso de entradas e 
elevadores sociais.  

392. Criar um programa de 
atenção especial aos direitos do 
trabalhador rural.  

393. Apurar denúncias de 
desrespeito aos direitos dos 
trabalhadores, em especial aos 
assalariados rurais.  

394. Ampliar programas de 
erradicação do trabalho infantil, 
com vistas a uma ação 
particularmente voltada para 
crianças de área urbana em 
situação de risco, priorizando a 
repressão a atividades ilegais 
que utilizam crianças e 
adolescentes, tais como a 
exploração sexual e prostituição 
infantis e o tráfico de drogas.  

395. Fortalecer as ações do 
Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil.  

396. Dar continuidade à 
implementação das Convenções 
nº 29 e 105 da OIT, que tratam 
do trabalho forçado.  

397. Apoiar a aprovação da 
proposta de emenda 
constitucional que altera o 
Artigo nº 243 da Constituição 
Federal, incluindo entre as 
hipóteses de expropriação de 
terras, além do cultivo de 
plantas psicotrópicas, a 

ampliação de cursos técnicos, 
tecnológicos e profissionalizantes por 
meio de incubadoras de cooperativas, nos 
estados e municípios, respeitando a 
diversidade cultural e regional. 

e) Integrar as ações de qualificação 
profissional às atividades produtivas 
executadas com recursos públicos, como 
forma de garantir a inserção no mercado 
de trabalho. 

f) Criar programas de formação e 
qualificação profissional para pescadores 
artesanais, industriais e aquicultores 
familiares. 

g) Combater as desigualdades salariais 
baseadas em diferenças de gênero, raça, 
etnia e das pessoas com deficiência. 

h) Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
instituído pelo Decreto nº 4.228/2002, no 
âmbito da administração pública federal, 
direta e indireta, com vistas à realização 
de metas percentuais da ocupação de 
cargos comissionados pelas mulheres, 
populações negras e pessoas com 
deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se a 
fiscalização pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) do cumprimento de cotas 
de contratação de pessoas com deficiência 
nas empresas, principalmente nas que são 
contratadas pelo poder público. 

i) Realizar campanhas envolvendo a 
sociedade civil organizada sobre 
paternidade responsável, bem como 
ampliar a licença-paternidade, como 
forma de contribuir para a 
corresponsabilidade e para o combate ao 
preconceito quanto à inserção das 
mulheres no mercado de trabalho. 

j) Elaborar diagnósticos com base em 
ações judiciais que envolvam atos de 
assédio moral, sexual e psicológico, com 
apuração de denúncias de desrespeito aos 
direitos das trabalhadoras e trabalhadores, 
visando orientar ações de combate à 
discriminação e abuso nas relações de 
trabalho. 

Recomendação: Recomenda-se ao 
Ministério Público do Trabalho o 
levantamento, nos estados, Distrito 
Federal e municípios, de empresas com 
denúncias de assédio moral e sexual e de 
outras violações aos Direitos Humanos. 

k) Garantir a igualdade de direitos das 
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trabalho, segurança social, 
propriedade e crédito rural, 
cultura, política e justiça. 

População negra 

Curto prazo 

128. Apoiar o grupo de 
trabalho interministerial 
criado por Decreto 
Presidencial de 20 de 
novembro de 1995 com o 
objetivo de sugerir ações e 
políticas de valorização da 
população negra. 

130. Apoiar o Grupo de 
Trabalho para a Eliminação 
da Discriminação no 
Emprego e na Ocupação - 
GTEDEO, instituído no 
âmbito do Ministério do 
Trabalho, pelo decreto de 20 
de março de 1996. O 
GTEDEO de constituição 
tripartite, deverá definir um 
programa de ações e propor 
estratégias de combate à 
discriminação no emprego e 
na ocupação, conforme os 
princípios da Convenção 
111, da Organização 
Internacional do Trabalho - 
OIT. 

Pessoas portadoras de 
deficiência 

Curto prazo 

178. Propor normas 
relativas ao acesso do 
portador de deficiência ao 
mercado de trabalho e no 
serviço público, nos termos 
do art. 37, VIII da 
Constituição Federal. 

Implementação e 
divulgação de atos 
internacionais 

Curto prazo 

211. Implementar as 
Convenções 29, 105 e 111 
da OIT, que tratam do 
trabalho forçado e da 
discriminação nos locais de 
trabalho. 

ocorrência de trabalho forçado.  

398. Apoiar a reestruturação do 
Grupo Executivo de Repressão 
ao Trabalho Forçado – 
GERTRAF, vinculado ao 
Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE, assegurando a 
maior participação de entidades 
da sociedade civil em sua 
composição.  

399. Fortalecer a atuação do 
Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel do Ministério do 
Trabalho e Emprego com vistas 
à erradicação do trabalho 
forçado.  

400. Criar, nas organizações 
policiais, divisões 
especializadas na repressão ao 
trabalho forçado, com atenção 
especial para as crianças, 
adolescentes, estrangeiros e 
migrantes brasileiros.  

401. Criar e capacitar, no 
âmbito do Departamento da 
Polícia Federal, grupo 
especializado na repressão do 
trabalho forçado para apoio 
consistente às ações da 
fiscalização móvel do MTE.  

402. Promover campanhas de 
sensibilização sobre o trabalho 
forçado e degradante e as 
formas contemporâneas de 
escravidão nos estados onde 
ocorre trabalho forçado e nos 
pólos de aliciamento de 
trabalhadores.  

403. Sensibilizar juízes federais 
para a necessidade de manter no 
âmbito federal a competência 
para julgar crimes de trabalho 
forçado.  

404. Estudar a possibilidade de 
aumentar os valores das multas 
impostas aos responsáveis pela 
exploração de trabalho forçado.  

405. Propor nova redação para o 
artigo 149 do Código Penal, de 
modo a tipificar de forma mais 
precisa o crime de submeter 
alguém à condição análoga a de 
escravo.  

406. Apoiar programas voltados 
para o reaparelhamento dos 

trabalhadoras e trabalhadores domésticos 
com os dos demais trabalhadores. 

l) Promover incentivos a empresas para 
que empreguem os egressos do sistema 
penitenciário. 

m) Criar cadastro nacional e relatório 
periódico de empregabilidade de egressos 
do sistema penitenciário. 

n) Garantir os direitos trabalhistas e 
previdenciários de profissionais do sexo 
por meio da regulamentação de sua 
profissão. 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das 
populações negras, historicamente 
afetadas pela discriminação e outras 
formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

b) Promover ações articuladas entre as 
políticas de educação, cultura, saúde e de 
geração de emprego e renda, visando 
incidir diretamente na qualidade de vida 
da população negra e no combate à 
violência racial. 

d) Realizar levantamento de informações 
para produção de relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas contra a 
discriminação racial, contendo, entre 
outras, informações sobre inclusão no 
sistema de ensino (básico e superior), 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, e dados 
populacionais e de renda. 

Objetivo estratégico III: 

Garantia dos direitos das mulheres 
para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. 

Ações programáticas: 

c) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
mulheres com recorte étnico-racial, que 
contenha dados sobre renda, jornada e 
ambiente de trabalho, ocorrências de 
assédio moral, sexual e psicológico, 
ocorrências de violências contra a mulher, 
assistência à saúde integral, dados 
reprodutivos, mortalidade materna e 
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estabelecimentos penais, com 
vistas a proporcionar 
oportunidades de trabalho aos 
presos.  

Garantia do Direito à 
Igualdade 

Emprego 

Afrodescendentes 

191. Adotar, no âmbito da 
União, e estimular a adoção, 
pelos estados e municípios, de 
medidas de caráter 
compensatório que visem à 
eliminação da discriminação 
racial e à promoção da 
igualdade de oportunidades, tais 
como: ampliação do acesso dos 
afrodescendentes às 
universidades públicas, aos 
cursos profissionalizantes, às 
áreas de tecnologia de ponta, 
aos cargos e empregos públicos, 
inclusive cargos em comissão, 
de forma proporcional a sua 
representação no conjunto da 
sociedade brasileira.  

195. Implementar a Convenção 
Internacional Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, a 
Convenção nº 111 da 
Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, relativa à 
discriminação em matéria de 
emprego e ocupação, e a 
Convenção Contra a 
Discriminação no Ensino.  

209. Apoiar as atividades do 
Grupo de Trabalho para a 
Eliminação da Discriminação no 
Emprego e na Ocupação – 
GTEDEO, instituído no âmbito 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE.  

PS: Também aparece a temática 
‘emprego’ em boa parte do 
tópico Garantia do Direito ao 
Trabalho. 

escolarização. 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

e) Apoiar e valorizar a associação das 
mulheres quebradeiras de coco, 
protegendo e promovendo a continuidade 
de seu trabalho extrativista. 

Objetivo estratégico V: 

Garantia do respeito à livre orientação 
sexual e identidade de gênero. 

Ações programáticas: 

h) Realizar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que 
contenha, entre outras, informações sobre 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência à saúde integral, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, dados 
populacionais, de renda e conjugais. 

DIRETRIZ 11: 

DEMOCRATIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. 

Objetivo estratégico I: 

Modernização do marco normativo do 
sistema de segurança pública. 

Ações programáticas: 

b) Propor a revisão da estrutura, 
treinamento, controle, emprego e 
regimentos disciplinares dos órgãos de 
segurança pública, de forma a 
potencializar as suas funções de combate 
ao crime e proteção dos direitos de 
cidadania, bem como garantir que seus 
órgãos corregedores disponham de 
carreira própria, sem subordinação à 
direção das instituições policiais. 

Objetivo estratégico III: 

Promoção dos Direitos Humanos dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, assegurando sua formação 
continuada e compatível com as 
atividades que exercem. 
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Ações programáticas: 

e) Garantir a reabilitação e reintegração ao 
trabalho dos profissionais do sistema de 
segurança pública federal, nos casos de 
deficiência adquirida no exercício da 
função. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e Distrito Federal a garantia de 
reabilitação e reintegração ao trabalho dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, nos casos de deficiência adquirida 
no exercício da função. 

DIRETRIZ 17:  

PROMOÇÃO DE SISTEMA DE 
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E 
EFETIVO, PARA O 
CONHECIMENTO, A GARANTIA E 
A DEFESA DOS DIREITOS 

Objetivo estratégico II: 

Garantia do aperfeiçoamento e 
monitoramento das normas jurídicas 
para proteção dos Direitos Humanos. 

Ações programáticas: 

f) Aperfeiçoar a legislação trabalhista, 
visando ampliar novas tutelas de proteção 
das relações do trabalho e as medidas de 
combate à discriminação e ao abuso moral 
no trabalho. 

 

Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB364 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Não há menção. 240. Promover a coleta e a 
divulgação de informações 
estatísticas sobre a situação 
sócio-demográfica dos GLTTB, 
assim como pesquisas que 
tenham como objeto as 
situações de violência e 
discriminação praticadas em 
razão de orientação sexual.  

241. Implementar programas de 
prevenção e combate à violência 
contra os GLTTB, incluindo 
campanhas de esclarecimento e 
divulgação de informações 
relativas à legislação que 
garante seus direitos.  

242. Apoiar programas de 
capacitação de profissionais de 
educação, policiais, juízes e 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA. 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção 
e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e 

                                                             
364 Aparece no PNDH 2. 
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operadores do direto em geral 
para promover a compreensão e 
a consciência ética sobre as 
diferenças individuais e a 
eliminação dos estereótipos 
depreciativos com relação aos 
GLTTB.  

243. Inserir, nos programas de 
formação de agentes de 
segurança pública e operadores 
do direito, o tema da livre 
orientação sexual.  

244. Apoiar a criação de 
instâncias especializadas de 
atendimento a casos de 
discriminação e violência contra 
GLTTB no Poder Judiciário, no 
Ministério Público e no sistema 
de segurança pública.  

245. Estimular a formulação, 
implementação e avaliação de 
políticas públicas para a 
promoção social e econômica da 
comunidade GLTTB.  

246. Incentivar programas de 
orientação familiar e escolar 
para a resolução de conflitos 
relacionados à livre orientação 
sexual, com o objetivo de 
prevenir atitudes hostis e 
violentas.  

247. Estimular a inclusão, em 
programas de direitos humanos 
estaduais e municipais, da 
defesa da livre orientação sexual 
e da cidadania dos GLTTB.  

248. Promover campanha junto 
aos profissionais da saúde e do 
direito para o esclarecimento de 
conceitos científicos e éticos 
relacionados à comunidade 
GLTTB.  

249. Promover a sensibilização 
dos profissionais de 
comunicação para a questão dos 
direitos dos GLTTB.  

comunidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, 
mulheres, pescadores artesanais e 
população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

d) Reconhecer e incluir nos sistemas de 
informação do serviço público todas as 
configurações familiares constituídas por 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), com base na 
desconstrução da heteronormatividade.g) 
Fomentar a criação de redes de proteção 
dos Direitos Humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), 
principalmente a partir do apoio à 
implementação de Centros de Referência 
em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia365 e de núcleos de 
pesquisa e promoção da cidadania daquele 
segmento em universidades públicas. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 

                                                             
365 Parceria entre a SEDH/ PR, organismos governamentais e não governamentais. O objetivo da criação destes 
centros é fornecer orientação geral sobre Direitos Humanos a qualquer vítima de violação, além de informar 
sobre as garantias legais e encaminhar o cidadão aos serviços especializados de atendimento a cada caso 
específico. 
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esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de 
crimes contra os Direitos Humanos. 

o) Implementar ações de promoção da 
cidadania e Direitos Humanos das 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 
travestis (LGBT) com foco na prevenção à 
violência, garantindo redes integradas de 
atenção. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
criação de comitês de acompanhamento da 
implementação das políticas públicas 
voltadas à população LGBT. 

 

Mulheres 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Curto prazo 

115. Apoiar o Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Mulher na formulação e 
implementação de políticas 
públicas para a defesa dos 
direitos da mulher. 

116. Apoiar o Programa 
Nacional de Combate à 
Violência Contra a Mulher, 
do Governo federal. 

117. Incentivar a criação de 
centros integrados de 
assistência a mulheres sob 
risco de violência doméstica 
e sexual. 

118. Apoiar as políticas dos 
Governos estaduais e 
municipais para prevenção 
da violência doméstica e 
sexual contra as mulheres. 

119. Incentivar a pesquisa e 
divulgação de informações 
sobre a violência e 
discriminação contra a 
mulher e sobre formas de 
proteção e promoção dos 
direitos da mulher. 

120. Assegurar o 
cumprimento dos 
dispositivos existentes na 
Lei nº 9.029/95, que dá 

170. Apoiar as atividades do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher – CNDM, assim 
como dos conselhos estaduais e 
municipais dos direitos da 
mulher.  

171. Estimular a formulação, no 
âmbito federal, estadual e 
municipal, de programas 
governamentais destinados a 
assegurar a igualdade de direitos 
em todos os níveis, incluindo 
saúde, educação e treinamento 
profissional, trabalho, segurança 
social, propriedade e crédito 
rural, cultura, política e justiça.  

172. Incentivar a capacitação 
dos professores do ensino 
fundamental e médio para a 
aplicação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs 
no que se refere às questões de 
promoção da igualdade de 
gênero e de combate à 
discriminação contra a mulher.  

173. Incentivar a criação de 
cursos voltados para a 
capacitação política de 
lideranças locais de mulheres, 
com vistas ao preenchimento da 
quota estabelecida para a 
candidatura de mulheres a 
cargos eletivos.  

Mulheres 

DIRETRIZ 7: 

 GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico II: 

Acesso à alimentação adequada por 
meio de políticas estruturantes. 

Ações programáticas: 

a) Ampliar o acesso aos alimentos por 
meio de programas e ações de geração e 
transferência de renda, com ênfase na 
participação das mulheres como potenciais 
beneficiárias. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a promoção 
de ações para a efetivação da Lei de 
Segurança Alimentar (Lei 11.346/2006). 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção 
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proteção às mulheres contra 
discriminação em razão de 
gravidez. 

121. Apoiar o projeto de lei 
que altera o Código Penal 
nos crimes de estupro e 
atentado violento à mulher. 

Médio prazo 

122. Regulamentar o artigo 
7º, inciso XX, da 
Constituição Federal, que 
prevê a proteção do 
mercado de trabalho da 
mulher através de incentivos 
específicos. 

123. Revogar as normas 
discriminatórias ainda 
existentes na legislação 
infra-constitucional, 
incluindo particularmente as 
normas do Código Civil 
Brasileiro que tratam do 
pátrio poder, chefia da 
sociedade conjugal, direito 
da anulação do casamento 
pelo homem quando a 
mulher não é virgem, 
privilégio do homem na 
fixação do domicílio 
familiar. 

124. Reformular as normas 
de combate à violência e 
discriminação contra as 
mulheres, em particular, 
apoio ao projeto do Governo 
que trata o estupro como 
crime contra a pessoa e não 
mais como crime contra os 
costumes. 

125. Incentivar a inclusão 
da perspectiva de gênero na 
educação e treinamento de 
funcionários públicos, civis 
e militares e nas diretrizes 
curriculares para o ensino 
fundamental e médio, com o 
objetivo de promover 
mudanças na mentalidade e 
atitude e o reconhecimento 
da igualdade de direitos das 
mulheres, não apenas na 
esfera dos direitos civis e 
políticos, mas também na 
esfera dos direitos 
econômicos, sociais e 
culturais. 

174. Apoiar a regulamentação 
do Artigo 7º, inciso XX da 
Constituição Federal, que prevê 
a proteção do mercado de 
trabalho da mulher.  

175. Incentivar a geração de 
estatísticas sobre salários, 
jornadas de trabalho, ambientes 
de trabalho, doenças 
profissionais e direitos 
trabalhistas da mulher.  

176. Assegurar o cumprimento 
dos dispositivos existentes na 
Lei nº 9.029/95, que garante 
proteção às mulheres contra a 
discriminação em razão de 
gravidez.  

177. Apoiar a implementação e 
o fortalecimento do Programa 
de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher – PAISM.  

178. Apoiar programas voltados 
para a sensibilização em 
questões de gênero e violência 
doméstica e sexual praticada 
contra mulheres na formação 
dos futuros profissionais da área 
de saúde, dos operadores do 
direito e dos policiais civis e 
militares, com ênfase na 
proteção dos direitos de 
mulheres afrodescendentes e 
indígenas.  

179. Apoiar a alteração dos 
dispositivos do Código Penal 
referentes ao estupro, atentado 
violento ao pudor, posse sexual 
mediante fraude, atentado ao 
pudor mediante fraude e o 
alargamento dos permissivos 
para a prática do aborto legal, 
em conformidade com os 
compromissos assumidos pelo 
Estado brasileiro no marco da 
Plataforma de Ação de Pequim.  

180. Adotar medidas com vistas 
a impedir a utilização da tese da 
“legítima defesa da honra” 
como fator atenuante em casos 
de homicídio de mulheres, 
conforme entendimento já 
firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal.  

181. Fortalecer o Programa 
Nacional de Combate à 
Violência Contra a Mulher.  

e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e 
comunidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, 
mulheres, pescadores artesanais e 
população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

g) Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, 
considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de 
orientação sexual, de pessoa com 
deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 

Objetivo estratégico VI: 

 Garantia do trabalho decente, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

h) Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
instituído pelo Decreto nº 4.228/2002, no 
âmbito da administração pública federal, 
direta e indireta, com vistas à realização 

de metas percentuais da ocupação de 
cargos comissionados pelas mulheres, 
populações negras e pessoas com 
deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se a 
fiscalização pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) do cumprimento de cotas 
de contratação de pessoas com deficiência 
nas empresas, principalmente nas que são 
contratadas pelo poder público. 

i) Realizar campanhas envolvendo a 
sociedade civil organizada sobre 
paternidade responsável, bem como 
ampliar a licença-paternidade, como 
forma de contribuir para a 
corresponsabilidade e para o combate ao 

preconceito quanto à inserção das 
mulheres no mercado de trabalho. 

Objetivo estratégico IX: 

Garantia da participação igualitária e 
acessível na vida política. 

Ações programáticas: 

a) Apoiar campanhas para promover a 
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126. Incentivar a geração de 
estatísticas que evidenciem 
salários, jornadas de 
trabalho, ambientes de 
trabalho, doenças 
profissionais e direitos 
trabalhistas da mulher. 

Longo prazo 

127. Definir políticas e 
programas governamentais, 
nas esferas federal, estadual 
e municipal, para 
implementação das leis que 
asseguram a igualdade de 
direitos das mulheres e dos 
homens em todos os níveis, 
incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, 
trabalho, segurança social, 
propriedade e crédito rural, 
cultura, política e justiça. 

Gênero 

Conscientização e 
Mobilização pelos Direitos 
Humanos 

Curto prazo 

194. Apoiar a representação 
proporcional de grupos e 
comunidades minoritárias 
do ponto de vista étnico, 
racial e de gênero nas 
campanhas de publicidade e 
de comunicação de agências 
governamentais. 

182. Apoiar a criação e o 
funcionamento de delegacias 
especializadas no atendimento à 
mulher – DEAMs.  

183. Incentivar a pesquisa e 
divulgação de informações 
sobre a violência e 
discriminação contra a mulher e 
sobre formas de proteção e 
promoção dos direitos da 
mulher.  

184. Apoiar a implantação, nos 
estados e municípios, de 
serviços de disque-denúncia 
para casos de violência contra a 
mulher.  

185. Apoiar programas voltados 
para a defesa dos direitos de 
profissionais do sexo.  

186. Apoiar programas de 
proteção e assistência a vítimas 
e testemunhas da violência de 
gênero, contemplando serviços 
de atendimento jurídico, social, 
psicológico, médico e de 
capacitação profissional, assim 
como a ampliação e o 
fortalecimento da rede de casas-
abrigo em todo o país.  

187. Estimular a articulação 
entre os diferentes serviços de 
apoio a mulheres vítimas de 
violência doméstica e sexual no 
âmbito federal, estadual e 
municipal, enfatizando a 
ampliação dos equipamentos 
sociais de atendimento à mulher 
vitimizada pela violência.  

188. Apoiar as políticas dos 
governos estaduais e municipais 
para a prevenção da violência 
doméstica e sexual contra as 
mulheres, assim como estimular 
a adoção de penas alternativas e 
o fortalecimento de serviços de 
atendimento profissional ao 
homem agressor.  

ampla divulgação do direito ao voto e 
participação política de homens e 
mulheres, por meio de campanhas 
informativas que garantam a escolha livre 
e consciente. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
Tribunais Eleitorais a fiscalização nos 
postos de votação e a promoção de 
campanhas para evitar contrapartidas no 
ato do voto. 

f) Apoiar ações de formação política das 
mulheres em sua diversidade étnico-racial, 
estimulando candidaturas e votos de 
mulheres em todos os níveis. 

DIRETRIZ 9:  

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS 

Objetivo estratégico III: 

Garantia dos direitos das mulheres 
para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. 

Ações programáticas: 

a) Desenvolver ações afirmativas que 
permitam incluir plenamente as mulheres 
no processo de desenvolvimento do País, 
por meio da promoção da sua autonomia 
econômica e de iniciativas produtivas que 
garantam sua independência. 

b) Incentivar políticas públicas e ações 
afirmativas para a participação igualitária, 
plural e multirracial das mulheres nos 
espaços de poder e decisão. 

c) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
mulheres com recorte étnico-racial, que 
contenha dados sobre renda, jornada e 
ambiente de trabalho, ocorrências de 
assédio moral, sexual e psicológico, 
ocorrências de violências contra a mulher, 
assistência à saúde integral, dados 
reprodutivos, mortalidade materna e 
escolarização. 

d) Divulgar os instrumentos legais de 
proteção às mulheres, nacionais e 
internacionais, incluindo sua publicação 
em formatos acessíveis, como braile, CD 
de áudio e demais tecnologias assistivas. 

e) Ampliar o financiamento de abrigos 
para mulheres em situação de 
vulnerabilidade, garantindo plena 
acessibilidade. 

f) Propor tratamento preferencial de 
atendimento às mulheres em situação de 
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violência doméstica e familiar nos 
Conselhos Gestores do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social e junto ao 
Fundo de Desenvolvimento Social. 

g) Considerar o aborto como tema de 
saúde pública, com a garantia do acesso 
aos serviços de saúde. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo a adequação do Código Penal 
para a descriminalização do aborto. 

h) Realizar campanhas e ações educativas 
para desconstruir os estereótipos relativos 
às profissionais do sexo. 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

e) Apoiar e valorizar a associação das 
mulheres quebradeiras de coco, 
protegendo e promovendo a continuidade 
de seu trabalho extrativista. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 
esses grupos. 
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• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de 
crimes contra os Direitos Humanos. 

g) Fortalecer mecanismos para combater a 
violência contra a população indígena, em 
especial para as mulheres indígenas 
vítimas de casos de violência psicológica, 
sexual e de assédio moral. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal o 
desenvolvimento de programas para 
orientação jurídica, de saúde mental e 
assistência social à população indígena, 
em parceria com o Poder Executivo 
Federal. 

h) Apoiar a implementação do Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres366 de forma articulada 
com os planos estaduais de segurança 
pública e em conformidade com a Lei 
Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos municípios a 
implementação de serviços de rede de 
atendimento para enfrentamento da 
violência contra mulheres. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal que o atendimento de mulheres 
vítimas de violência seja feito 
preferencialmente por policiais de sexo 
feminino. 

i) Avaliar o cumprimento da Lei Maria da 
Penha com base nos dados sobre tipos de 
violência, agressor e vítima. 

Objetivo estratégico VI: 

Enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Ações programáticas: 

b) Estruturar, a partir de serviços 
existentes, sistema nacional de 
atendimento às vítimas do tráfico de 
pessoas, de reintegração e diminuição da 
vulnerabilidade, especialmente de 
crianças, adolescentes, mulheres, 
transexuais e travestis. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados a criação de núcleos regionais de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas, como 

                                                             
366 Iniciativa do Governo Federal com objetivo de prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as 
mulheres. O Pacto Nacional consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações a serem executadas nos 
próximos quatro anos, de 2008 a 2011. 
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órgãos de articulação dos serviços 
existentes. 

DIRETRIZ 16: 

MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
EXECUÇÃO PENAL, PRIORIZANDO 
A APLICAÇÃO DE PENAS E 
MEDIDAS ALTERNATIVAS À 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E 
MELHORIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Reestruturação do sistema 
penitenciário. 

Ações programáticas: 

f) Aplicar a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PAISM) no 
contexto prisional, regulamentando a 
assistência pré-natal, a existência de celas 
específicas e período de permanência com 
seus filhos para aleitamento. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal a criação de 
programas voltados à atenção à saúde das 
mulheres grávidas encarceradas, 
garantindo a assistência pré-natal, bem 
como a criação de alas específicas nos 
estabelecimentos prisionais. 

l) Debater, por meio de grupo de trabalho 
interministerial, ações e estratégias que 
visem assegurar o encaminhamento para o 
presídio feminino de mulheres transexuais 
e travestis que estejam em regime de 
reclusão. 

Recomendação: Recomenda-se a 
elaboração de políticas de respeito às 
mulheres transexuais e travestis nos 
presídios estaduais. 

DIRETRIZ 20: 

RECONHECIMENTO DA 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL COMO 
ESPAÇO DE DEFESA E PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS 

Objetivo estratégico II: 

Resgate da memória por meio da 
reconstrução da história dos 
movimentos sociais. 

Ações programáticas: 

a) Promover campanhas e pesquisas sobre 
a história dos movimentos de grupos 
historicamente vulnerabilizados, tais como 
o segmento LGBT, movimentos de 
mulheres, quebradeiras de coco, 
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castanheiras, ciganos, entre outros. 

Gênero 

DIRETRIZ 7: 

 GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

e) Aperfeiçoar o programa de saúde para 
adolescentes, especificamente quanto à 
saúde de gênero, à educação sexual e 
reprodutiva e à saúde mental. 

Objetivo estratégico VI: 

Garantia do trabalho decente, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

g) Combater as desigualdades salariais 
baseadas em diferenças de gênero, raça, 
etnia e das pessoas com deficiência. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico IV: 

Fortalecimento dos instrumentos de 
prevenção à violência. 

Ações programáticas: 

a) Elaborar diretrizes para as políticas de 
prevenção à violência com o objetivo de 
assegurar o reconhecimento das diferenças 
geracionais, de gênero, étnico-racial e de 
orientação sexual. 

 

DIRETRIZ 19:  

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS 
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Objetivo Estratégico I: 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 

Ações Programáticas: 

a) Estabelecer diretrizes curriculares para 
todos os níveis e modalidades de ensino 
da educação básica para a inclusão da 
temática de educação e cultura em 
Direitos Humanos, promovendo o 
reconhecimento e o respeito das 
diversidades de gênero, orientação sexual, 
identidade de gênero, geracional, étnico-
racial, religiosa, com educação igualitária, 
não discriminatória e democrática. 

 

Pessoas Portadoras de Deficiência367 

PNDH-1 PNDH-2  PNDH-3 

Curto prazo 

177. Formular políticas de 
atenção às pessoas 
portadoras de deficiência, 
para a implementação de 
uma estratégia nacional de 
integração das ações 
governamentais e não-
governamentais, com vistas 
ao efetivo cumprimento do 
Decreto nº 914, de 06 de 
setembro de 1993. 

178. Propor normas 
relativas ao acesso do 
portador de deficiência ao 
mercado de trabalho e no 
serviço público, nos termos 
do art. 37, VIII da 
Constituição Federal. 

179. Adotar medidas que 
possibilitem o acesso das 
pessoas portadores de 
deficiências às informações 
veiculadas pelos meios de 

265. Apoiar as atividades do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Portadora de 
Deficiência – CONADE, bem 
como dos conselhos estaduais e 
municipais.  

266. Instituir medidas que 
propiciem a remoção de 
barreiras arquitetônicas, 
ambientais, de transporte e de 
comunicação para garantir o 
acesso da pessoa portadora de 
deficiência aos serviços e áreas 
públicas e aos edifícios 
comerciais.  

267. Regulamentar a Lei nº 
10.048/2000 de modo a 
assegurar a adoção de critérios 
de acessibilidade na produção 
de veículos destinados ao 
transporte coletivo.  

268. Observar os requisitos de 
acessibilidade nas concessões, 
delegações e permissões de 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção 
e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e 
comunidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, 
mulheres, pescadores artesanais e 

                                                             

367 Há controvérsias quanto ao melhor emprego da nomenclatura – Portador de Deficiência, Portador de 
Necessidades Especiais ou Pessoa com Deficiência -, no entanto,  a denominação que ainda vem sendo utilizada 
nos três PNDH’s – Pessoas Portadoras de Deficiência – apresenta diversas críticas, uma vez que o deficiente não 
porta a sua deficiência como uma chave, um celular, um óculos ou uma carteira. Não há a opção de deixá-la em 
algum lugar, tal quando se porta algum objeto. “(...) Quando saio de casa verifico se minhas chaves estão no 
bolso, se estou levando meu cartão de transporte público, meu óculos escuro e meu celular. Se eu portasse minha 
deficiência, eu provavelmente a esqueceria debaixo das almofadas da sala, de propósito” depoimento de um 
deficiente visual” (MELO, 2011, n.p). 
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comunicação. 

Médio prazo 

180. Formular programa de 
educação para pessoas 
portadoras de deficiência. 

181. Implementar o 
programa de remoção de 
barreiras físicas que 
impedem ou dificultam a 
locomoção das pessoas 
portadoras de deficiência, 
ampliando o acesso às 
cidades históricas, turísticas, 
estâncias hidrominerais e 
grande centros urbanos, 
como vistos no projeto 
"Cidade para todos". 

 

Longo prazo 

182. conceber sistemas de 
informações com a 
definição de bases de dados 
relativamente a pessoas 
portadores de deficiência, à 
legislação, ajudas técnicas, 
bibliografia e capacitação na 
área de reabilitação e 
atendimento. 

serviços públicos.  

269. Formular plano nacional de 
ações integradas na área da 
deficiência, objetivando a 
definição de estratégias de 
integração das ações 
governamentais e não-
governamentais, com vistas ao 
cumprimento do Decreto nº 
3298/99.  

270. Adotar medidas que 
possibilitem o acesso das 
pessoas portadoras de 
deficiência às informações 
veiculadas em todos os meios de 
comunicação.  

271. Estender a estados e 
municípios o Sistema Nacional 
de Informações sobre 
Deficiência – SICORDE.  

272. Apoiar programas de 
tratamentos alternativos à 
internação de pessoas 
portadoras de deficiência mental 
e portadores de condutas típicas 
- autismo.  

273. Apoiar programas de 
educação profissional para 
pessoas portadoras de 
deficiência.  

274. Apoiar o treinamento de 
policiais para lidar com 
portadores de deficiência 
mental, auditiva e condutas 
típicas - autismo.  

275. Adotar medidas legais e 
práticas para garantir o direito 
dos portadores de deficiência ao 
reingresso no mercado de 
trabalho, mediante adequada 
reabilitação profissional.  

276. Ampliar a participação de 
representantes dos portadores de 
deficiência na discussão de 
planos diretores das cidades.  

277. Desenvolver ações que 
assegurem a inclusão do quesito 
acessibilidade, de acordo com as 
especificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, nos projetos de moradia 
financiados por programas 
habitacionais.  

278. Adotar políticas e 
programas para garantir o 

população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

f) Criar campanhas e material técnico, 
instrucional e educativo sobre 
planejamento reprodutivo que respeite 

os direitos sexuais e direitos reprodutivos, 
contemplando a elaboração de materiais 
específicos para a população jovem e 
adolescente e para pessoas com 
deficiência. 

g) Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, 
considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de 
orientação sexual, de pessoa com 
deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 

h) Ampliar e disseminar políticas de saúde 
pré e neonatal, com inclusão de 
campanhas educacionais de 
esclarecimento, visando à prevenção do 
surgimento ou do agravamento de 
deficiências. 

Objetivo estratégico VI: 

Garantia do trabalho decente, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

g) Combater as desigualdades salariais 
baseadas em diferenças de gênero, raça, 
etnia e das pessoas com deficiência. 

h) Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
instituído pelo Decreto nº 4.228/2002, no 
âmbito da administração pública federal, 
direta e indireta, com vistas à realização 
de metas percentuais da ocupação de 
cargos comissionados pelas mulheres, 
populações negras e pessoas com 
deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se a 
fiscalização pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) do cumprimento de cotas 
de contratação de pessoas com deficiência 
nas empresas, principalmente nas que são 
contratadas pelo poder público. 

Objetivo estratégico VIII: 

Promoção do direito à cultura, lazer e 
esporte como elementos formadores de 
cidadania. 
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acesso e a locomoção das 
pessoas portadoras de 
deficiência, segundo as normas 
da ABNT.  

279. Garantir a qualidade dos 
produtos para portadores de 
deficiência adquiridos e 
distribuídos pelo Poder Público 
- órteses e próteses.  

280. Apoiar a inclusão de 
referências à acessibilidade para 
pessoas portadoras de 
deficiência nas campanhas 
promovidas pelo Governo 
Federal e pelos governos 
estaduais e municipais.  

281. Promover a capacitação de 
agentes públicos, profissionais 
de saúde, lideranças 
comunitárias e membros de 
conselhos sobre questões 
relativas às pessoas portadoras 
de deficiência.  

Ações programáticas: 

h) Assegurar o direito das pessoas com 
deficiência e em sofrimento mental de 
participarem da vida cultural em igualdade 
de oportunidade com as demais, e de 
desenvolver e utilizar o seu potencial 
criativo, artístico e intelectual. 

Objetivo estratégico IX: 

Garantia da participação igualitária e 
acessível na vida política. 

Ações programáticas: 

g) Garantir e estimular a plena 
participação das pessoas com deficiência 
no ato do sufrágio, seja como eleitor ou 
candidato, assegurando os mecanismos de 
acessibilidade necessários, inclusive a 
modalidade do voto assistido. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Tribunal Superior Eleitoral 
que promovam ações para a garantia da 
plena participação das pessoas com 
deficiência no ato do sufrágio. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico II: 

Consolidar o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes, 
com o fortalecimento do papel dos 
Conselhos Tutelares e de Direitos. 

Ações programáticas: 

c) Apoiar a capacitação dos operadores do 
sistema de garantia dos direitos para a 
proteção dos direitos e promoção do modo 
de vida das crianças e adolescentes 
indígenas, afrodescendentes e 
comunidades tradicionais, contemplando 
ainda as especificidades da população 
infanto-juvenil com deficiência. 

Objetivo estratégico III: 

Proteger e defender os direitos de 
crianças e adolescentes com maior 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

g) Fortalecer as políticas de apoio às 
famílias para a redução dos índices de 
abandono e institucionalização, com 
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prioridade aos grupos familiares de 
crianças com deficiências. 

l) Exigir em todos os projetos financiados 
pelo Governo Federal a adoção de 
estratégias de não discriminação de 
crianças e adolescentes em razão de 
classe, raça, etnia, crença, gênero, 
orientação sexual, identidade de gênero, 
deficiência, prática de ato infracional e 
origem. 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

a) Realizar campanhas e ações educativas 
para desconstrução de estereótipos 
relacionados com diferenças étnico-
raciais, etárias, de identidade e orientação 
sexual, de pessoas com deficiência, ou 
segmentos profissionais socialmente 
discriminados. 

Objetivo estratégico IV: 

Promoção e proteção dos direitos das 
pessoas com deficiência e garantia da 
acessibilidade igualitária. 

Ações programáticas: 

a) Garantir às pessoas com deficiência 
igual e efetiva proteção legal contra a 
discriminação. 

b) Garantir salvaguardas apropriadas e 
efetivas para prevenir abusos a pessoas 
com deficiência e pessoas idosas. 

c) Assegurar o cumprimento do Decreto 
de Acessibilidade (Decreto nº 
5.296/2004), que garante a acessibilidade 
pela adequação das vias e passeios 
públicos, semáforos, mobiliários, 
habitações, espaços de lazer, transportes, 
prédios públicos, inclusive instituições de 
ensino, e outros itens de uso individual e 
coletivo. 

d) Garantir recursos didáticos e 
pedagógicos para atender às necessidades 
educativas especiais. 

e) Disseminar a utilização dos sistemas 
braile, tadoma, escrita de sinais e libras 
tátil para inclusão das pessoas com 
deficiência em todo o sistema de ensino. 
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f) Instituir e implementar o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais como 
disciplina curricular facultativa. 

g) Propor a regulamentação das profissões 
relativas à implementação da 
acessibilidade, tais como: instrutor de 
Libras, guia-intérprete, tradutor-intérprete, 
transcritor, revisor e ledor da escrita braile 
e treinadores de cães-guia. 

h) Elaborar relatórios sobre os municípios 
que possuem frota adaptada para subsidiar 
o processo de monitoramento do 
cumprimento e implementação da 
legislação de acessibilidade. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios a fiscalização de empresas 
concessionárias de transportes coletivos 
para atender a legislação da acessibilidade 
em parceria com as secretarias municipais 
de transportes, Ministério Público, 
conselhos e sociedade civil. 

DIRETRIZ 11:  

DEMOCRATIZAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

Objetivo estratégico III: 

Promoção dos Direitos Humanos dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, assegurando sua formação 
continuada e compatível com as 
atividades que exercem. 

Ações programáticas: 

e) Garantir a reabilitação e reintegração ao 
trabalho dos profissionais do sistema de 
segurança pública federal, nos casos de 
deficiência adquirida no exercício da 
função. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e Distrito Federal a garantia de 
reabilitação e reintegração ao trabalho dos 
profissionais do sistema de segurança 
pública, nos casos de deficiência adquirida 
no exercício da função. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
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idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 
esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de 
crimes contra os Direitos Humanos. 

n) Capacitar profissionais de educação e 
saúde para identificar e notificar crimes e 
casos de violência contra a pessoa idosa e 
contra a pessoa com deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
capacitação de profissionais de educação e 
saúde para identificar e noticiar casos de 
violência e tortura contra a pessoa idosa, a 
pessoa com deficiência e portadores de 
transtorno mental. 

DIRETRIZ 17:  

PROMOÇÃO DE SISTEMA DE 
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E 
EFETIVO, PARA O 
CONHECIMENTO, A GARANTIA E 
A DEFESA DOS DIREITOS 

Objetivo estratégico IV: 

Garantia de acesso universal ao sistema 
judiciário. 

Ações programáticas: 

d) Dialogar com o Poder Judiciário para 
assegurar o efetivo acesso das pessoas 
com deficiência à justiça, em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Judiciário assegurar o efetivo acesso das 
pessoas com deficiência à justiça, em 
igualdade de condições com as demais 
pessoas. 
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DIRETRIZ 18:  

EFETIVAÇÃO DAS DIRETRIZES E 
DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM 
DIREITOS HUMANOS PARA 
FORTALECER CULTURA DE 
DIREITOS 

Objetivo Estratégico II: 

Ampliação de mecanismos e produção 
de materiais pedagógicos e didáticos 
para Educação em Direitos Humanos. 

Ações Programáticas: 

h) Publicar materiais pedagógicos e 
didáticos para a educação em Direitos 
Humanos em formato acessível para as 
pessoas com deficiência, bem como 
promover o uso da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) em eventos ou divulgação 
em mídia. 

DIRETRIZ 22: 

GARANTIA DO DIREITO À 
COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA E 
AO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA 
A CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
CULTURA EM DIREITOS 
HUMANOS. 

Objetivo Estratégico I: 

Promover o respeito aos Direitos 
Humanos nos meios de comunicação e o 
cumprimento de seu papel na promoção 
da cultura em Direitos Humanos. 

Ações Programáticas: 

g) Promover a eliminação das barreiras 
que impedem o acesso de pessoas com 
deficiência sensorial à programação em 
todos os meios de comunicação e 
informação, em conformidade com o 
Decreto nº 5.296/2004, bem como acesso 
a novos sistemas e tecnologias, incluindo 
internet. 

 

População Negra368 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Curto prazo 

128. Apoiar o grupo de 
trabalho interministerial 
criado por Decreto 
Presidencial de 20 de 

Afrodescendentes369 

189. Apoiar o reconhecimento, 
por parte do Estado brasileiro, 
de que a escravidão e o tráfico 
transatlântico de escravos 

População Negra 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 

                                                             
368 Aparece no PNDH 1 e no 3. 
369 Aparece também no PNDH 3. 



347 
 

novembro de 1995 com o 
objetivo de sugerir ações e 
políticas de valorização da 
população negra. 

129. Inclusão do quesito 
"cor" em todos e quaisquer 
sistemas de informação e 
registro sobre a população e 
bancos de dados públicos. 

130. Apoiar o Grupo de 
Trabalho para a Eliminação 
da Discriminação no 
Emprego e na Ocupação - 
GTEDEO, instituído no 
âmbito do Ministério do 
Trabalho, pelo decreto de 20 
de março de 1996. O 
GTEDEO de constituição 
tripartite, deverá definir um 
programa de ações e propor 
estratégias de combate à 
discriminação no emprego e 
na ocupação, conforme os 
princípios da Convenção 
111, da Organização 
Internacional do Trabalho - 
OIT. 

131. Incentivar e apoiar a 
criação e instalação, a níveis 
estadual e municipal, de 
Conselhos da Comunidade 
Negra. 

132. Estimular a presença 
dos grupos étnicos que 
compõem a nossa população 
em propagandas 
institucionais contratadas 
pelos órgãos da 
administração direta e 
indireta e por empresas 
estatais do Governo Federal. 

133. Apoiar a definição de 
ações de valorização para a 
população negra e com 
políticas públicas. 

134. Apoiar as ações da 
iniciativa privada que 
realizem discriminação 
positiva. 

135. Estimular as 
Secretarias de Segurança 
Pública dos Estados a 
realizarem cursos de 
reciclagem e seminários 
sobre discriminação racial. 

constituíram violações graves e 
sistemáticas dos direitos 
humanos, que hoje seriam 
consideradas crimes contra a 
humanidade.  

190. Apoiar o reconhecimento, 
por parte do Estado brasileiro, 
da marginalização econômica, 
social e política a que foram 
submetidos os afrodescendentes 
em decorrência da escravidão.  

191. Adotar, no âmbito da 
União, e estimular a adoção, 
pelos estados e municípios, de 
medidas de caráter 
compensatório que visem à 
eliminação da discriminação 
racial e à promoção da 
igualdade de oportunidades, tais 
como: ampliação do acesso dos 
afrodescendentes às 
universidades públicas, aos 
cursos profissionalizantes, às 
áreas de tecnologia de ponta, 
aos cargos e empregos públicos, 
inclusive cargos em comissão, 
de forma proporcional a sua 
representação no conjunto da 
sociedade brasileira.  

192. Criar bancos de dados 
sobre a situação dos direitos 
civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais dos 
afrodescendentes na sociedade 
brasileira, com a finalidade de 
orientar a adoção de políticas 
públicas afirmativas.  

193. Estudar a viabilidade da 
criação de fundos de reparação 
social destinados a financiar 
políticas de ação afirmativa e de 
promoção da igualdade de 
oportunidades.  

194. Apoiar as ações da 
iniciativa privada no campo da 
discriminação positiva e da 
promoção da diversidade no 
ambiente de trabalho.  

195. Implementar a Convenção 
Internacional Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, a 
Convenção nº 111 da 
Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, relativa à 
discriminação em matéria de 
emprego e ocupação, e a 

INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico V: 

Acesso à educação de qualidade e 
garantia de permanência na escola. 

Ações programáticas: 

h) Fomentar as ações afirmativas para o 
ingresso das populações negra, indígena e 
de baixa renda no ensino superior. 

Objetivo estratégico VI: 

Garantia do trabalho decente, 
adequadamente remunerado, exercido 
em condições de equidade e segurança. 

Ações programáticas: 

h) Acompanhar a implementação do 
Programa Nacional de Ações Afirmativas, 
instituído pelo Decreto nº 4.228/2002, no 
âmbito da administração pública federal, 
direta e indireta, com vistas à realização 
de metas percentuais da ocupação de 
cargos comissionados pelas mulheres, 
populações negras e pessoas com 
deficiência. 

Recomendação: Recomenda-se a 
fiscalização pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) do cumprimento de cotas 
de contratação de pessoas com deficiência 
nas empresas, principalmente nas que 

são contratadas pelo poder público. 

 

DIRETRIZ 9: COMBATE ÀS 
DESIGUALDADES ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico I: 

Igualdade e proteção dos direitos das 
populações negras, historicamente 
afetadas pela discriminação e outras 
formas de intolerância. 

Ações programáticas: 

a) Apoiar, junto ao Poder Legislativo, a 
aprovação do Estatuto da Igualdade 
Racial. 

b) Promover ações articuladas entre as 
políticas de educação, cultura, saúde e de 
geração de emprego e renda, visando 
incidir diretamente na qualidade de vida 
da população negra e no combate à 
violência racial. 

c) Elaborar programas de combate ao 
racismo institucional e estrutural, 
implementando normas administrativas e 
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Médio prazo 

136. Revogar normas 
discriminatórias ainda 
existentes na legislação 
infra-constitucional. 

137. Aperfeiçoar as normas 
de combate à discriminação 
contra a população negra. 

138. Criar banco de dados 
sobre a situação dos direitos 
civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais da 
população negra na 
sociedade brasileira que 
oriente políticas afirmativas 
visando a promoção dessa 
comunidade. 

139. Promover o 
mapeamento e tombamento 
dos sítios e documentos 
detentores de reminiscências 
históricas, bem como a 
proteção das manifestações 
culturais afro-brasileiras. 

140. Propor projeto de lei, 
visando a regulamentação 
dos art. 215, 216 e 242 da 
Constituição Federal. 

141. Desenvolver ações 
afirmativas para o acesso 
dos negros aos cursos 
profissionalizantes, à 
universidade e ás áreas de 
tecnologia de ponta. 

142. Determinar ao IBGE a 
adoção do critério de se 
considerar os mulatos, os 
pardos e os pretos como 
integrantes do contingente 
da população negra. 

143. Adotar o princípio da 
criminalização da prática do 
racismo, nos Códigos Penal 
e de Processo Penal. 

144. Estimular que os livros 
didáticos enfatizem a 
história e as lutas do povo 
negro na construção do 
nosso país, eliminando 
esteriótipos e 
discriminações. 

145. Divulgar as 
Convenções Internacionais, 
os dispositivos da 
Constituição Federal e a 

Convenção Contra a 
Discriminação no Ensino.  

196. Estimular a criação e o 
funcionamento de programas de 
assistência e orientação jurídica 
para ampliar o acesso dos 
afrodescendentes à justiça.  

197. Apoiar a regulamentação 
do artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT, que 
dispõe sobre o reconhecimento 
da propriedade definitiva das 
terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades 
dos quilombos.  

198. Promover o cadastramento 
e a identificação das 
comunidades remanescentes de 
quilombos, em todo o território 
nacional, com vistas a 
possibilitar a emissão dos títulos 
de propriedade definitiva de 
suas terras.  

199. Apoiar medidas destinadas 
à remoção de grileiros e intrusos 
das terras já tituladas das 
comunidades de quilombos.  

200. Apoiar projetos de 
infraestrutura para as 
comunidades remanescentes de 
quilombos, como forma de 
evitar o êxodo rural e promover 
o desenvolvimento social e 
econômico dessas comunidades.  

201. Criar unidade 
administrativa no Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA para 
prestar apoio a associações de 
pequenos(as) agricultores(as) 
afrodescendentes em projetos de 
desenvolvimento das 
comunidades quilombolas.  

202. Incentivar ações que 
contribuam para a preservação 
da memória e fomento à 
produção cultural da 
comunidade afrodescendente no 
Brasil.  

203. Promover o mapeamento e 
tombamento dos sítios e 
documentos detentores de 
reminiscências históricas, bem 
como a proteção das 
manifestações culturais afro-

legislação nacional e internacional. 

d) Realizar levantamento de informações 
para produção de relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas contra a 
discriminação racial, contendo, entre 
outras, informações sobre inclusão no 
sistema de ensino (básico e superior), 
inclusão no mercado de trabalho, 
assistência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrências de violações, e dados 
populacionais e de renda. 

e) Analisar periodicamente os indicadores 
que apontam desigualdades visando à 
formulação e implementação 

de políticas públicas e afirmativas que 
valorizem a promoção da igualdade racial. 

f) Fortalecer a integração das políticas 
públicas em todas as comunidades 
remanescentes de quilombos localizadas 
no território brasileiro. 

g) Fortalecer os mecanismos existentes de 
reconhecimento das comunidades 
quilombolas como garantia dos seus 
direitos específicos. 

h) Fomentar programas de valorização do 
patrimônio cultural das populações negras. 

i) Assegurar o resgate da memória das 
populações negras, mediante a publicação 
da história de resistência e resgate de 
tradições das populações das diásporas. 

Afrodescendentes 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO. 

Objetivo estratégico II: 

Consolidar o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes, 
com o fortalecimento do papel dos 
Conselhos Tutelares e de Direitos. 

Ações programáticas: 

c) Apoiar a capacitação dos operadores do 
sistema de garantia dos direitos para a 
proteção dos direitos e promoção do modo 
de vida das crianças e adolescentes 
indígenas, afrodescendentes e 
comunidades tradicionais, contemplando 
ainda as especificidades da população 
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legislação 
infraconstitucional que 
tratam do racismo. 

146. Apoiar a produção e 
publicação de documentos 
que contribuam para a 
divulgação da legislação 
antidiscriminatória. 

147. Facilitar a discussão e a 
articulação entre as 
entidades da comunidade 
negra e os diferentes setores 
do Governo, para 
desenvolver planos de ação 
e estratégias na valorização 
da comunidade negra. 

Longo prazo 

148. Incentivar ações que 
contribuam para a 
preservação da memória e 
fomento à produção cultural 
da comunidade negra no 
Brasil. 

149. Formular políticas 
compensatórias que 
promovam social e 
economicamente a 
comunidade negra. 

Racial 

Implementação e 
divulgação de atos 
internacionais 

Curto prazo 

210. Implementar a 
Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de 
Discriminação Racial. 

brasileiras.  

204. Estimular a presença 
proporcional dos grupos raciais 
que compõem a população 
brasileira em propagandas 
institucionais contratadas pelos 
órgãos da administração direta e 
indireta e por empresas estatais.  

205. Incentivar o diálogo com 
entidades de classe e agentes de 
publicidade visando ao 
convencimento desses setores 
quanto à necessidade de que as 
peças publicitárias reflitam 
adequadamente a composição 
racial da sociedade brasileira e 
evitem o uso de estereótipos 
depreciativos.  

206. Examinar a viabilidade de 
alterar o artigo 61 do Código 
Penal brasileiro, de modo a 
incluir entre as circunstâncias 
agravantes na aplicação das 
penas o racismo, a 
discriminação racial, a 
xenofobia e formas correlatas de 
intolerância.  

207. Propor medidas destinadas 
a fortalecer o papel do 
Ministério Público na promoção 
e proteção dos direitos e 
interesses das vítimas de 
racismo, discriminação racial e 
formas correlatas de 
intolerância.  

208. Apoiar a inclusão do 
quesito raça/cor nos sistemas de 
informação e registro sobre 
população e em bancos de dados 
públicos.  

209. Apoiar as atividades do 
Grupo de Trabalho para a 
Eliminação da Discriminação no 
Emprego e na Ocupação – 
GTEDEO, instituído no âmbito 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE.  

210. Incentivar a participação de 
representantes afrodescendentes 
nos conselhos federais, 
estaduais e municipais de defesa 
de direitos e apoiar a criação de 
conselhos estaduais e 
municipais de defesa dos 
direitos dos afrodescendentes.  

211. Estimular as secretarias de 

infanto-juvenil com deficiência. 

Étnico- racial 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

g) Estimular programas de atenção 
integral à saúde das mulheres, 
considerando suas especificidades étnico-
raciais, geracionais, regionais, de 
orientação sexual, de pessoa com 
deficiência, priorizando as moradoras do 
campo, da floresta e em situação de rua. 

j) Apoiar e financiar a realização de 
pesquisas e intervenções sobre a 
mortalidade materna, contemplando o 
recorte étnico-racial e regional. 

Objetivo estratégico IX: 

Garantia da participação igualitária e 
acessível na vida política. 

Ações programáticas: 

f) Apoiar ações de formação política das 
mulheres em sua diversidade étnico-racial, 
estimulando candidaturas e votos de 
mulheres em todos os níveis. 

DIRETRIZ 9:  

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS 

Objetivo estratégico III: 

Garantia dos direitos das mulheres 
para o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. 

Ações programáticas: 

c) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
mulheres com recorte étnico-racial, que 
contenha dados sobre renda, jornada e 
ambiente de trabalho, ocorrências de 
assédio moral, sexual e psicológico, 
ocorrências de violências contra a mulher, 
assistência à saúde integral, dados 
reprodutivos, mortalidade materna e 
escolarização. 
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segurança pública dos estados a 
realizarem cursos de 
capacitação e seminários sobre 
racismo e discriminação racial.  

212. Propor projeto de lei 
regulamentando os artigos 215, 
216 e 242 da Constituição 
Federal, que dizem respeito ao 
exercício dos direitos culturais e 
à constituição do patrimônio 
cultural brasileiro.  

213. Propor ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE a adoção de 
critério estatístico abrangente a 
fim de considerar pretos e 
pardos como integrantes do 
contingente da população 
afrodescendente.  

214. Apoiar o processo de 
revisão dos livros didáticos de 
modo a resgatar a história e a 
contribuição dos 
afrodescendentes para a 
construção da identidade 
nacional.  

215. Promover um ensino 
fundado na tolerância, na paz e 
no respeito à diferença, que 
contemple a diversidade cultural 
do país, incluindo o ensino 
sobre cultura e história dos 
afrodescendentes.  

216. Apoiar o fortalecimento da 
Fundação Cultural Palmares – 
FCP, assegurando os meios para 
o desempenho de suas 
atividades.  

 

Garantia do Direito à 
Educação 

Diversidade racial 

325. Estabelecer mecanismos de 
promoção da eqüidade de 
acesso ao ensino superior, 
levando em consideração a 
necessidade de que o 
contingente de alunos 
universitários reflita a 
diversidade racial e cultural da 
sociedade brasileira.  

Garantia do Direito à Saúde, à 
Previdência e à Assistência 
Social 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

a) Realizar campanhas e ações educativas 
para desconstrução de estereótipos 
relacionados com diferenças étnico-
raciais, etárias, de identidade e orientação 
sexual, de pessoas com deficiência, ou 
segmentos profissionais socialmente 
discriminados. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico IV: 

Fortalecimento dos instrumentos de 
prevenção à violência. 

Ações programáticas: 

a) Elaborar diretrizes para as políticas de 
prevenção à violência com o objetivo de 
assegurar o reconhecimento das diferenças 
geracionais, de gênero, étnico-racial e de 
orientação sexual. 

DIRETRIZ 19: 

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS 

Objetivo Estratégico I: 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 

Ações Programáticas: 

a) Estabelecer diretrizes curriculares para 
todos os níveis e modalidades de ensino 
da educação básica para a inclusão da 
temática de educação e cultura em 
Direitos Humanos, promovendo o 
reconhecimento e o respeito das 
diversidades de gênero, orientação sexual, 
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Recorte racial 

362. Estudar a possibilidade de 
introdução de recorte racial na 
concessão dos benefícios 
continuados de assistência 
social.  

identidade de gênero, geracional, étnico-
racial, religiosa, com educação igualitária, 
não discriminatória e democrática. 

 

Proteção do Direito à Liberdade, Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa370 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Curto Prazo 

52. Promover o debate, 
mediante encontros, 
seminários, com todos os 
setores vinculados ao tema 
da liberdade de expressão e 
da classificação indicativa 
de espetáculos e diversões 
públicas, buscando, via de 
regra, uma ação integrada e 
voltada para o interesse 
público nesse assunto. 

53. Propor alteração na 
legislação existente sobre 
faixa etária com vistas a 
adequá-las aos dias e 
necessidades atuais. 

54. Estabelecer com os 
produtores e distribuidores 
de programação um diálogo, 
franco, cordial e aberto 
visando a cooperação e 
sensibilização desses setores 
para o cumprimento da 
legislação em vigor, 
convidando-os a uma 
participação efetiva neste 
processo. 

55. Estruturar o 
Departamento de 
Classificação Indicativa do 
Ministério da Justiça, de 
modo dotá-lo de capacidade 
operativa compatível com 
sua missão institucional. 

Médio Prazo 

56. Criar um sistema de 
avaliação permanente sobre 
os critérios de classificação 
indicativa e faixa etária. 

57. Promover o 
mapeamento dos programas 

Garantia do Direito à 
Liberdade 

Opinião e Expressão 

96. Promover debate com todos 
os setores vinculados ao tema da 
liberdade de expressão e da 
classificação indicativa de 
espetáculos e diversões 
públicas, buscando uma ação 
integrada e voltada para o 
interesse público.  

97. Estabelecer diálogo com os 
produtores e distribuidores de 
programação visando à 
cooperação e sensibilização 
desses segmentos para o 
cumprimento da legislação em 
vigor e construção de uma 
cultura de direitos humanos.  

98. Apoiar o funcionamento da 
Coordenação Geral de Justiça, 
Classificação, Títulos e 
Qualificação, da Secretaria 
Nacional de Justiça do 
Ministério da Justiça, de modo a 
dotá-la de capacidade operativa 
compatível com sua missão 
institucional.  

99. Criar um sistema de 
avaliação permanente sobre os 
critérios de classificação 
indicativa e faixa etária.  

100. Promover o mapeamento 
dos programas radiofônicos e 
televisivos que estimulem a 
apologia do crime, a violência, a 
tortura, o racismo e outras 
formas de discriminação, a ação 
de grupos de extermínio e a 
pena de morte, com vistas a 
identificar responsáveis e a 
adotar as medidas legais 

DIRETRIZ 22: 

GARANTIA DO DIREITO À 
COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA E 
AO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA 
A CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
CULTURA EM DIREITOS 
HUMANOS. 

Objetivo Estratégico I: 

Promover o respeito aos Direitos 
Humanos nos meios de comunicação e o 
cumprimento de seu papel na promoção 
da cultura em Direitos Humanos. 

Ações Programáticas: 

a) Propor a criação de marco legal, nos 
termos do art. 221 da Constituição, 
estabelecendo o respeito aos Direitos 
Humanos nos serviços de radiodifusão 
(rádio e televisão) concedidos, permitidos 
ou autorizados. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). 

Recomendações: 

• Recomenda-se inserir a Comissão de 
Ciência e Tecnologia da Câmara dos 
Deputados na discussão sobre outorga e 
renovação de concessões públicas. 

• Recomenda-se ao Ministério Público 
assegurar a aplicação de mecanismos de 
punição aos veículos de comunicação, 
autores e empresas concessionárias. 

b) Promover o diálogo com o Ministério 
Público para proposição de ações 
objetivando a suspensão de programação 

e publicidade atentatórias aos Direitos 
Humanos. 

c) Suspender patrocínio e publicidade 
oficial em meios que veiculam 
programações atentatórias aos Direitos 
Humanos. 

d) Elaborar critérios de acompanhamento 
editorial a fim de criar um ranking 
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radiofônicos e televisivos 
que estimulem a apologia do 
crime, da violência, da 
tortura, das discriminações, 
do racismo, da ação de 
grupos de extermínio, de 
grupos paramilitares e da 
pena de morte, com vistas a 
identificar responsáveis e 
adotar as medidas legais 
pertinentes. 

 

No que tange à temática da 
regulamentação, censura aos 
meios de comunicação, 
controle de conteúdo não há 
menção específica a este 
respeito. 

Mas há na Proposta de Ação 
Governamental 189 a 
seguinte referência: 

Produção e Distribuição 
de Informações e 
Conhecimento 

Médio prazo 

189. Incentivar a criação de 
canais de acesso direto da 
população a informações e 
meios de proteção aos 
direitos humanos (...). 

pertinentes.  

101. Apoiar a instalação, no 
âmbito do Poder Legislativo, do 
Conselho de Comunicação 
Social, com o objetivo de 
garantir o controle democrático 
das concessões de rádio e 
televisão, regulamentar o uso 
dos meios de comunicação 
social e coibir práticas 
contrárias aos direitos humanos.  

102. Garantir a possibilidade de 
fiscalização da programação das 
emissoras de rádio e televisão, 
com vistas a assegurar o 
controle social sobre os meios 
de comunicação e a penalizar, 
na forma da lei, as empresas de 
telecomunicação que 
veicularem programação ou 
publicidade atentatória aos 
direitos humanos.  

103. Coibir a propaganda de 
idéias neonazistas e outras 
ideologias que pregam a 
violência, particularmente 
contra grupos minoritários.  

104. Propor legislação visando a 
coibir o uso da Internet para 
incentivar práticas de violação 
dos direitos humanos.  

105. Garantir a imparcialidade, 
o contraditório e o direito de 
resposta na veiculação de 
informações, de modo a 
assegurar a todos os cidadãos o 
direito de informar e ser 
informado.  

106. Apoiar formas de 
democratização da produção de 
informações, a exemplo das 
rádios e televisões comunitárias, 
assegurando a participação dos 
grupos raciais e/ou vulneráveis 
que compõem a sociedade 
brasileira.  

107. Coibir a utilização de 
recursos públicos, inclusive de 
bancos oficiais, fundações, 
empresas públicas e de 
economia mista, para patrocinar 
eventos e programas que 
estimulem a prática de 
violência.  

108. Apoiar, junto aos meios de 
comunicação, iniciativas 

nacional de veículos de comunicação 
comprometidos com os princípios de 
Direitos Humanos, assim como os que 
cometem violações. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
fomentar a criação e acessibilidade de 
Observatórios Sociais destinados a 
acompanhar a cobertura da mídia em 
Direitos Humanos. (Revogada pelo 
Decreto nº 7.177, de 12.05.2010) 

e) Desenvolver programas de formação 
nos meios de comunicação públicos como 
instrumento de informação e transparência 
das políticas públicas, de inclusão digital e 
de acessibilidade. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios o 
incentivo aos órgãos da mídia para 
inclusão dos princípios fundamentais de 
Direitos Humanos em seus materiais de 
redação e orientações editoriais. 

f) Avançar na regularização das rádios 
comunitárias e promover incentivos para 
que se afirmem como instrumentos 
permanentes de diálogo com as 
comunidades locais. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
Municípios o incentivo às rádios 
comunitárias. 

g) Promover a eliminação das barreiras 
que impedem o acesso de pessoas com 
deficiência sensorial à programação em 
todos os meios de comunicação e 
informação, em conformidade com o 
Decreto nº 5.296/2004, bem como acesso 
a novos sistemas e tecnologias, incluindo 
internet. 

DIRETRIZ 22:  

GARANTIA DO DIREITO À 
COMUNICAÇÃO DEMOCRÁTICA E 
AO ACESSO À INFORMAÇÃO PARA 
A CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
CULTURA EM DIREITOS 
HUMANOS 

Objetivo Estratégico II: 

Garantia do direito à comunicação 
democrática e ao acesso à informação. 

Ações Programáticas: 

a) Promover parcerias com entidades 
associativas de mídia, profissionais de 
comunicação, entidades sindicais e 
populares para a produção e divulgação de 
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destinadas a elevar a auto-
estima dos afrodescendentes, 
povos indígenas e outros grupos 
historicamente vitimizados pelo 
racismo e outras formas de 
discriminação.  

materiais sobre Direitos Humanos. 

b) Incentivar pesquisas regulares que 
possam identificar formas, circunstâncias 
e características de violações dos Direitos 
Humanos na mídia. 

Responsáveis: Ministério das 
Comunicações; Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da 
República 

c) Incentivar a produção de filmes, vídeos, 
áudios e similares, voltada para a 
educação em Direitos Humanos e que 
reconstrua a história recente do 
autoritarismo no Brasil, bem como as 
iniciativas populares de organização e de 
resistência. 

 

Sociedades Indígenas371 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

 Curto prazo 

150. Formular e 
implementar políticas de 
proteção e promoção dos 
direitos das sociedades 
indígenas, em substituição 
a políticas assimilacionistas 
e assistencialistas. 

151. Apoiar a revisão do 
Estatuto do Índio (Lei 
6.001/73), no sentido 
apontado pelo projeto de lei 
do Estatuto das Sociedades 
Indígenas, já aprovado na 
Câmara dos Deputados. 

152. Assegurar a 
participação das sociedades 
indígenas e de suas 
organizações na formulação 
e implementação de 
políticas de proteção e 
promoção de seus direitos. 

153. Assegurar o direito 
das sociedades indígenas às 
terras que eles 
tradicionalmente ocupam. 

154. Demarcar e regularizar 
as terras tradicionalmente 
ocupadas por sociedades 
indígenas que ainda não 
foram demarcadas e 
regularizadas. 

Povos indígenas 

217. Formular e implementar 
políticas de proteção e promoção 
dos direitos dos povos indígenas, 
em substituição a políticas 
integracionistas e 
assistencialistas.  

218. Apoiar o processo de 
reestruturação da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, de 
forma que a instituição possa 
garantir os direitos 
constitucionais dos povos 
indígenas.  

219. Dotar a FUNAI de recursos 
humanos e financeiros 
suficientes para o cumprimento 
de sua missão institucional de 
defesa dos direitos dos povos 
indígenas.  

220. Apoiar a revisão do 
Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), 
com vistas à rápida aprovação do 
projeto de lei do Estatuto das 
Sociedades Indígenas, bem como 
a promover a ratificação da 
Convenção nº 169 da OIT, sobre 
Povos Indígenas e Tribais em 
Países Independentes.  

221. Assegurar a efetiva 
participação dos povos 
indígenas, de suas organizações 

DIRETRIZ 4: 

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

Ações programáticas: 

i) Garantir que os grandes 
empreendimentos e os projetos de 
infraestrutura resguardem os direitos dos 

povos indígenas e de comunidades 
quilombolas e tradicionais, conforme 
previsto na Constituição e nos tratados e 
convenções internacionais. 

j) Integrar políticas de geração de 
emprego e renda e políticas sociais para o 
combate à pobreza rural dos agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, 
quilombolas, indígenas, famílias de 
pescadores e comunidades tradicionais. 

DIRETRIZ 7: 
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155. No contexto do 
processo de demarcação 
das terras indígenas, apoiar 
ações que contribuam para 
o aumento do grau de 
confiança e de estabilidade 
das relações entre as 
organizações 
governamentais e não 
governamentais, através de 
seminários, oficinas e 
projetos que contribuam 
para diminuir a 
desinformação, o medo e 
outros fatores que 
contribuam para o 
acirramento dos conflitos e 
para violência contra os 
índios. 

156. Dotar a FUNAI de 
recursos suficientes para a 
realização de sua missão de 
defesa dos direitos das 
sociedades indígenas, 
particularmente no 
processo de demarcação 
das terras indígenas. 

157. Garantir às sociedades 
indígenas assistência na 
área da saúde, com a 
implementação de 
programas de saúde 
diferenciados, considerando 
as especificidades dessas 
populações. 

158. Assegurar à 
sociedades indígenas uma 
educação escolar 
diferenciada, respeitando o 
seu universo sócio-cultural. 

159. Promover a 
divulgação de informação 
sobre os indígenas e os seus 
direitos, principalmente nos 
meios de comunicação e 
nas escolas, como forma de 
eliminar a desinformação 
(uma das causas da 
discriminação e da 
violência contra os 
indígenas e suas culturas). 

Médio prazo 

160. Implantar sistema de 
vigilância permanente em 
terras indígenas, com 
unidades móveis de 
fiscalização, com 

e do órgão indigenista federal no 
processo de formulação e 
implementação de políticas 
públicas de proteção e promoção 
dos direitos indígenas.  

222. Assegurar o direito dos 
povos indígenas às terras que 
tradicionalmente ocupam, às 
reservadas e às de domínio.  

223. Demarcar e regularizar as 
terras indígenas tradicionalmente 
ocupadas, as reservadas e as de 
domínio que ainda não foram 
demarcadas e regularizadas.  

224. Divulgar medidas sobre a 
regularização de terras 
indígenas, especialmente para os 
municípios brasileiros 
localizados nessas regiões, de 
modo a aumentar o grau de 
confiança e estabilidade nas 
relações entre os povos 
indígenas e a sociedade 
envolvente.  

225. Garantir aos povos 
indígenas assistência na área da 
saúde, com a implementação de 
programas de saúde 
diferenciados, considerando as 
especificidades dessa população 
e priorizando ações na área de 
medicina preventiva e segurança 
alimentar.  

226. Assegurar aos povos 
indígenas uma educação escolar 
diferenciada, respeitando o seu 
universo sócio-cultural, e 
viabilizar apoio aos estudantes 
indígenas do ensino 
fundamental, de segundo grau e 
de nível universitário.  

227. Promover a criação de 
linhas de crédito e a concessão 
de bolsas de estudo específicas 
para estudantes indígenas 
universitários.  

228. Implementar políticas de 
comunicação e divulgação de 
informações sobre os povos 
indígenas, especialmente nas 
escolas públicas e privadas do 
ensino médio e fundamental, 
com vistas à promoção da 
igualdade e ao combate à 
discriminação.  

229. Implementar políticas de 

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA. 

Objetivo estratégico I: 

Universalização do registro civil de 
nascimento e ampliação do acesso à 
documentação básica. 

Ações programáticas: 

b) Promover a mobilização nacional com 
intuito de reduzir o número de pessoas 
sem registro civil de nascimento e 
documentação básica. 

• Instituir comitês gestores estaduais, 
distrital e municipais com o objetivo de 
articular as instituições públicas e as 
entidades da sociedade civil para a 
implantação de ações que visem à 
ampliação do acesso à documentação 
básica. 

• Realizar campanhas para orientação e 
conscientização da população e dos 
agentes responsáveis pela articulação e 
pela garantia do acesso aos serviços de 
emissão de registro civil de nascimento e 
de documentação básica. 

• Realizar mutirões para emissão de 
registro civil de nascimento e 
documentação básica, com foco nas 
regiões de difícil acesso e no atendimento 
às populações específicas como os povos 
indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas 
em situação de rua, institucionalizadas e 
às trabalhadoras rurais. 

Recomendação: Recomenda-se 
articulação dos entes federados, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
Associação Nacional de Registradores de 
Pessoas Naturais (ARPEN Brasil), a 
Associação Nacional de Notários 
(ANOREG Brasil), e entidades da 
sociedade civil para participarem da 
mobilização nacional. 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico III: 

Garantia do acesso à terra e à moradia 
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capacitação de servidores e 
membros da própria 
comunidade indígena. 

161. Levantar informações 
sobre conflitos fundiários e 
violência em terras 
indígenas, a ser integrado 
ao mapa dos conflitos 
fundiários e violência rural 
no Brasil. 

Longo prazo 

162. Reorganizar a FUNAI 
para compatibilizar a sua 
organização com a função 
de defender os direitos das 
sociedades indígenas. 

163. Apoiar junto às 
comunidades indígenas o 
desenvolvimento de 
projetos auto-sustentáveis 
do ponto de vista 
econômico, ambiental e 
cultural. 

proteção e gestão das terras 
indígenas, com a implantação de 
sistemas de vigilância 
permanente dessas terras e de 
seu entorno, a promoção de 
parcerias com a Polícia Federal, 
o IBAMA e as Secretarias 
Estaduais de Meio Ambiente, e a 
capacitação de servidores e 
membros das comunidades 
indígenas.  

230. Viabilizar programas e 
ações na área de etno-
desenvolvimento voltados para a 
ocupação sustentável de espaços 
estratégicos no interior das terras 
indígenas, tais como áreas 
desocupadas por invasores e/ou 
áreas de ingresso de madeireiros 
e garimpeiros.  

231. Implantar banco de dados 
que permita colher e sistematizar 
informações sobre conflitos 
fundiários e violência em terras 
indígenas, a ser integrado aos 
mapas de conflitos fundiários e 
de violência.  

232. Apoiar a edição de 
publicações com dados relativos 
à discriminação e à violência 
contra os povos indígenas.  

233. Apoiar o processo de 
revisão dos livros didáticos de 
modo a resgatar a história e a 
contribuição dos povos indígenas 
para a construção da identidade 
nacional.  

234. Promover um ensino 
fundado na tolerância, na paz e 
no respeito à diferença, que 
contemple a diversidade cultural 
do país, incluindo o ensino sobre 
cultura e história dos povos 
indígenas.  

235. Apoiar e assessorar as 
comunidades indígenas na 
elaboração de projetos e na 
execução de ações de etno-
desenvolvimento de caráter 
sustentável.  

236. Apoiar a criação e o 
desenvolvimento dos 
mecanismos de gestão dos 
programas multissetoriais 
gerenciados pela FUNAI, no 
âmbito dos Planos Plurianuais e 

para a população de baixa renda e 
grupos sociais vulnerabilizados. 

Ações programáticas: 

d) Garantir demarcação, homologação, 
regularização e desintrusão das terras 
indígenas, em harmonia com os projetos 
de futuro de cada povo indígena, 
assegurando seu etnodesenvolvimento e 
sua autonomia produtiva. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Judiciário celeridade nos julgamentos das 
ações, relacionadas às demarcações, em 
consonância com o Decreto nº 1.775/96 e 
a Convenção 169 da OIT. 

Objetivo estratégico IV: 

Ampliação do acesso universal a 
sistema de saúde de qualidade. 

Ações programáticas: 

a) Expandir e consolidar programas de 
serviços básicos de saúde e de 
atendimento domiciliar para a população 
de baixa renda, com enfoque na prevenção 
e diagnóstico prévio de doenças e 
deficiências, com apoio diferenciado às 
pessoas idosas, indígenas, negros e 
comunidades quilombolas, pessoas com 
deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, crianças e adolescentes, 
mulheres, pescadores artesanais e 
população de baixa renda. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios a 
ampla divulgação e implementação da 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 

Objetivo estratégico V: 

Acesso à educação de qualidade e 
garantia de permanência na escola. 

Ações programáticas: 

h) Fomentar as ações afirmativas para o 
ingresso das populações negra, indígena e 
de baixa renda no ensino superior. 

Objetivo estratégico VIII: 

Promoção do direito à cultura, lazer e 
esporte como elementos formadores de 
cidadania. 

Ações programáticas: 

g) Ampliar o desenvolvimento de 
programas de produção audiovisual, 
musical e artesanal dos povos indígenas. 

Objetivo estratégico IX: 
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dos orçamentos federais.  

237. Apoiar a criação de serviços 
específicos de assistência 
jurídica para indivíduos e 
comunidades indígenas.  

238. Garantir o direito 
constitucional dos povos 
indígenas ao uso exclusivo da 
biodiversidade existente em suas 
terras, implementando ações que 
venham a coibir a biopirataria 
dos recursos e conhecimentos 
tradicionais dos indígenas.  

239. Desenvolver políticas de 
proteção do patrimônio cultural e 
biológico e dos conhecimentos 
tradicionais dos povos indígenas, 
em especial as ações que tenham 
como objetivo a catalogação, o 
registro de patentes e a 
divulgação desse patrimônio.  

Garantia do Direito à 
Educação 

326. Assegurar aos quilombolas 
e povos indígenas uma educação 
escolar diferenciada, respeitando 
o seu universo sócio-cultural e 
lingüístico.  

Garantia do Direito à Saúde, à 
Previdência e à Assistência 
Social 

354. Garantir a atenção integral à 
saúde dos povos indígenas, 
levando em consideração as suas 
necessidades específicas.  

Garantia do Direito ao 
Trabalho 

Acesso à terra 

409. Implementar a 
regularização fundiária, o 
reassentamento e a reforma 
agrária, respeitando os direitos à 
moradia adequada e acessível, à 
demarcação de áreas indígenas e 
à titulação das terras de 
remanescentes de quilombos.  

Inserção nos Sistemas 
Internacionais de Proteção 

494. Ratificar a Convenção nº 
169, sobre Povos Indígenas e 
Tribais em Países Independentes, 
adotada pela OIT em 1989.  

505. Apoiar o processo de 

Garantia da participação igualitária e 
acessível na vida política. 

Ações programáticas: 

e) Promover junto aos povos indígenas 
ações de educação e capacitação sobre o 
sistema político brasileiro. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico II: 

Consolidar o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes, 
com o fortalecimento do papel dos 
Conselhos Tutelares e de Direitos. 

Ações programáticas: 

c) Apoiar a capacitação dos operadores do 
sistema de garantia dos direitos para a 
proteção dos direitos e promoção do modo 
de vida das crianças e adolescentes 
indígenas, afrodescendentes e 
comunidades tradicionais, contemplando 
ainda as especificidades da população 
infanto-juvenil com deficiência. 

DIRETRIZ 9:  

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS 

Objetivo estratégico II: 

Garantia aos povos indígenas da 
manutenção e resgate das condições de 
reprodução, assegurando seus modos de 
vida. 

Ações programáticas: 

a) Assegurar a integridade das terras 
indígenas para proteger e promover o 
modo de vida dos povos indígenas. 

b) Proteger os povos indígenas isolados e 
de recente contato para garantir sua 
reprodução cultural e etnoambiental. 

c) Aplicar os saberes dos povos indígenas 
e das comunidades tradicionais na 
elaboração de políticas públicas, 
respeitando a Convenção 169 da OIT. 

d) Apoiar projetos de lei com o objetivo 
de revisar o Estatuto do Índio com base no 
texto constitucional de 1988 e na 
Convenção 169 da OIT. 
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elaboração das Declarações 
sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas no âmbito da ONU e 
da OEA.  

 

e) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas 
indigenistas que contemple dados sobre os 
processos de demarcações das terras 
indígenas, dados sobre intrusões e 
conflitos territoriais, inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), assistência 
integrada à saúde, número de violações 
registradas e apuradas, recorrências de 
violações e dados populacionais. 

f) Proteger e promover os conhecimentos 
tradicionais e medicinais dos povos 
indígenas. 

g) Implementar políticas de proteção do 
patrimônio dos povos indígenas, por meio 
dos registros material e imaterial, 
mapeando os sítios históricos e 
arqueológicos, a cultura, as línguas e a 
arte. 

h) Promover projetos e pesquisas para 
resgatar a história dos povos indígenas. 

i) Promover ações culturais para o 
fortalecimento da educação escolar dos 
povos indígenas, estimulando a 
valorização de suas formas próprias de 
produção do conhecimento. 

j) Garantir o acesso à educação formal 
pelos povos indígenas, bilíngue e com 
adequação curricular formulada com a 
participação de representantes das etnias, 
indigenistas e especialistas em educação. 

k) Assegurar o acesso e permanência da 
população indígena no ensino superior, 
por meio de ações afirmativas e respeito à 
diversidade étnica e cultural. 

l) Adotar medidas de proteção dos direitos 
das crianças indígenas nas redes de 
ensino, saúde e assistência social, em 
consonância com a promoção de seus 
modos de vida. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
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pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 
esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de 
crimes contra os Direitos Humanos. 

e) Fortalecer unidade especializada em 
conflitos indígenas na Polícia Federal e 
garantir sua atuação conjunta com a 
FUNAI, em especial nos processos 
conflituosos de demarcação. 

f) Fomentar cursos de qualificação e 
capacitação sobre aspectos da cultura 
tradicional dos povos indígenas e sobre 
legislação indigenista para todas as 
corporações policiais, principalmente para 
as polícias militares e civis especialmente 
nos estados e municípios em que as 
aldeias indígenas estejam localizadas nas 
proximidades dos centros urbanos. 

g) Fortalecer mecanismos para combater a 
violência contra a população indígena, em 
especial para as mulheres indígenas 
vítimas de casos de violência psicológica, 
sexual e de assédio moral. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados e ao Distrito Federal o 
desenvolvimento de programas para 
orientação jurídica, de saúde mental e 
assistência social à população indígena, 
em parceria com o Poder Executivo 
Federal. 

DIRETRIZ 14: 

COMBATE À VIOLÊNCIA 
INSTITUCIONAL, COM ÊNFASE NA 
ERRADICAÇÃO DA TORTURA E NA 
REDUÇÃO DA LETALIDADE 
POLICIAL E CARCERÁRIA. 

Objetivo estratégico I: 

Fortalecimento dos mecanismos de 
controle do sistema de segurança 
pública. 
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Ações programáticas: 

Recomendações gerais: 

- Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal que as ocorrências policiais, 
envolvendo indígenas, sejam registradas 
com acompanhamento de representantes 
da FUNAI, quando solicitado pela parte. 

DIRETRIZ 19:  

FORTALECIMENTO DOS 
PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS NOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR E NAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS 

Objetivo Estratégico I: 

Inclusão da temática de Educação e 
Cultura em Direitos Humanos nas 
escolas de educação básica e em 
instituições formadoras. 

Ações Programáticas: 

h) Implementar e acompanhar a aplicação 
das leis que dispõem sobre a inclusão da 
história e cultura afrobrasileira e dos 
povos indígenas em todos os níveis e 
modalidades da educação básica. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios o 
estímulo aos fóruns de educação étnico-
racial como espaço deliberativo de 
discussão para introdução de conteúdos da 
cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas e como espaço fiscalizador da 
aplicação das leis. 

 

Reintegração de Posse de Terras, Reforma Agrária, Trabalhadores Sem Terra 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Proteção do direito à vida 

Segurança das pessoas 

Curto prazo 

5. Apoiar programas para 
prevenir a violência contra 
grupos em situação mais 
vulnerável, caso de crianças 
e adolescentes, idosos, 
mulheres, negros, indígenas, 
migrantes, trabalhadores 
sem terra e homossexuais. 

Luta contra a impunidade 

Curto prazo 

Acesso à terra 

407. Promover a segurança da 
posse, compreendendo a 
urbanização de áreas 
informalmente ocupadas e a 
regularização de loteamentos 
populares, assim como a revisão 
dos instrumentos legais que 
disciplinam a posse da terra, 
como a lei que regula os 
registros públicos (Lei 
6.015/73) e a lei federal de 
parcelamento do solo urbano 
(Lei 6.766/79).  

408. Promover a igualdade de 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico III: 

Garantia do acesso à terra e à moradia 
para a população de baixa renda e 
grupos sociais vulnerabilizados. 

Ações programáticas: 

a) Fortalecer a reforma agrária com 
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30. Propor projeto de lei 
para tornar obrigatória a 
presença no local, do juiz ou 
do representante do 
Ministério Público, à 
ocasião do cumprimento de 
mandado de manutenção ou 
reintegração de posse de 
terras, quando houver 
pluralidade de réus, para 
prevenir conflitos violentos 
no campo, ouvido também o 
órgão administrativo da 
reforma agrária. 

31. Apoiar proposições 
legislativas que objetivem 
dinamizar os processos de 
expropriação para fins de 
reforma agrária, 
assegurando-se, para 
prevenir violências, mais 
cautela na concessão de 
liminares. 

Terra 

Proteção do direito à vida 

Segurança das pessoas 

Curto prazo 

5. Apoiar programas para 
prevenir a violência contra 
grupos em situação mais 
vulnerável, caso de crianças 
e adolescentes, idosos, 
mulheres, negros, indígenas, 
migrantes, trabalhadores 
sem terra e homossexuais. 

Sociedades Indígenas 

Curto prazo 

154. Demarcar e regularizar 
as terras tradicionalmente 
ocupadas por sociedades 
indígenas que ainda não 
foram demarcadas e 
regularizadas. 

155. No contexto do 
processo de demarcação das 
terras indígenas, apoiar 
ações que contribuam para o 
aumento do grau de 
confiança e de estabilidade 
das relações entre as 
organizações 
governamentais e não 
governamentais, através de 
seminários, oficinas e 
projetos que contribuam 

acesso a terra, por meio do 
desenvolvimento de uma 
política fundiária urbana que 
considere a função social da 
terra como base de apoio para a 
implementação de políticas 
habitacionais.  

409. Implementar a 
regularização fundiária, o 
reassentamento e a reforma 
agrária, respeitando os direitos à 
moradia adequada e acessível, à 
demarcação de áreas indígenas e 
à titulação das terras de 
remanescentes de quilombos.  

410. Criar e apoiar políticas e 
programas de ação integrados 
para o assentamento de 
trabalhadores sem terra, com 
infraestrutura adequada para a 
produção agrícola, agroindústria 
e incentivo a outras atividades 
econômicas compatíveis com a 
defesa do meio ambiente.  

411. Promover a agricultura 
familiar e modelos de 
agricultura sustentável, na 
perspectiva da distribuição da 
riqueza e do combate à fome.  

412. Fortalecer políticas de 
incentivo à agricultura familiar, 
em particular nos assentamentos 
de reforma agrária, 
transformando-os em base 
provedora de segurança 
alimentar local e sustentável.  

413. Adotar medidas destinadas 
a coibir práticas de violência 
contra movimentos sociais que 
lutam pelo acesso a terra.  

414. Apoiar a aprovação de 
projeto de lei que propõe que a 
concessão de medida liminar de 
reintegração de posse seja 
condicionada à comprovação da 
função social da propriedade, 
tornando obrigatória a 
intervenção do Ministério 
Público em todas as fases 
processuais de litígios 
envolvendo a posse da terra 
urbana e rural.  

415. Promover ações integradas 
entre o INCRA, as secretarias 
de justiça, as secretarias de 
segurança pública, os 

prioridade à implementação e recuperação 
de assentamentos, à regularização do 
crédito fundiário e à assistência técnica 
aos assentados, atualização dos índices 
Grau de Utilização da Terra (GUT) e Grau 
de Eficiência na Exploração (GEE), 
conforme padrões atuais e regulamentação 
da desapropriação de áreas pelo 
descumprimento da função social plena. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios, 
além dos demais Poderes e Ministério 
Público a articulação para fortalecer a 
reforma agrária. 

b) Integrar as ações de mapeamento das 
terras públicas da União. 

c) Estimular o saneamento dos serviços 
notariais de registros imobiliários, 
possibilitando o bloqueio ou o 
cancelamento administrativo dos títulos 
das terras e registros irregulares. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Judiciário agir articulado aos estados para 
a efetivação do saneamento dos serviços 
notariais. 

d) Garantir demarcação, homologação, 
regularização e desintrusão das terras 
indígenas, em harmonia com os projetos 
de futuro de cada povo indígena, 
assegurando seu etnodesenvolvimento e 
sua autonomia produtiva. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Judiciário celeridade nos julgamentos das 
ações, relacionadas às demarcações, em 
consonância com o Decreto nº 1.775/96 e 
a Convenção 169 da OIT. 

e) Assegurar às comunidades quilombolas 
a posse dos seus territórios, acelerando a 
identificação, o reconhecimento, a 
demarcação e a titulação desses territórios, 
respeitando e preservando os sítios de alto 
valor simbólico e histórico. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Supremo Tribunal 
Federal que a ADIN interposta contra o 
Decreto seja julgada improcedente. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário 
celeridade nos julgamentos das 
demarcações, em consonância com o 
Decreto nº 4.887/2003, o art. 68 do ADCT 
e a Convenção 169 OIT. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário se 
manifestar a favor da constitucionalidade 
do Decreto nº 4.887/2003. 
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para diminuir a 
desinformação, o medo e 
outros fatores que 
contribuam para o 
acirramento dos conflitos e 
para violência contra os 
índios. 

156. Dotar a FUNAI de 
recursos suficientes para a 
realização de sua missão de 
defesa dos direitos das 
sociedades indígenas, 
particularmente no processo 
de demarcação das terras 
indígenas. 

Médio prazo 

160. Implantar sistema de 
vigilância permanente em 
terras indígenas, com 
unidades móveis de 
fiscalização, com 
capacitação de servidores e 
membros da própria 
comunidade indígena. 

161. Levantar informações 
sobre conflitos fundiários e 
violência em terras 
indígenas, a ser integrado ao 
mapa dos conflitos 
fundiários e violência rural 
no Brasil. 

Ministérios Públicos e o Poder 
Judiciário, para evitar a 
realização de despejos forçados 
de trabalhadores rurais, 
conforme a Resolução n.º 
1993/77 da Comissão de 
Direitos Humanos das Nações 
Unidas, garantindo o prévio 
reassentamento das famílias 
desalojadas.  

416. Priorizar a regularização 
fundiária de áreas ocupadas, 
implantando um padrão mínimo 
de urbanização, de 
equipamentos e serviços 
públicos nos empreendimentos 
habitacionais e na regularização 
de áreas ocupadas.  

Garantia do Direito à 
Moradia 

425. Apoiar a criação de 
juizados especiais para o 
julgamento de ações que 
envolvam despejos, ações de 
reintegração de posse e demais 
ações relativas ao direito à 
moradia.  

Garantia do Direito à Justiça 

70. Assegurar o cumprimento da 
Lei nº 9.416, que torna 
obrigatória a presença do juiz ou 
de representante do Ministério 
Público no local, por ocasião do 
cumprimento de mandado de 
manutenção ou reintegração de 
posse de terras, quando houver 
pluralidade de réus, para 
prevenir conflitos violentos no 
campo, ouvido também o órgão 
administrativo da reforma 
agrária.  

Reforma Agrária 

Garantia do Direito à Justiça 

69. Apoiar a aplicação da Lei 
Complementar nº 88/96, relativa 
ao rito sumário, assim como 
outras proposições legislativas 
que objetivem dinamizar os 
processos de expropriação para 
fins de reforma agrária, 
assegurando-se, para prevenir 
atos de violência, maior cautela 
na concessão de liminares.  

Garantia do Direito à 
Igualdade 

f) Garantir o acesso a terra às populações 
ribeirinhas, varzanteiras e pescadoras, 
assegurando acesso aos recursos naturais 
que tradicionalmente utilizam para sua 
reprodução física, cultural e econômica. 

g) Garantir que nos programas 
habitacionais do governo sejam 
priorizadas as populações de baixa renda, 
a população em situação de rua e grupos 
sociais em situação de vulnerabilidade no 
espaço urbano e rural, considerando os 
princípios da moradia digna, do desenho 
universal e os critérios de acessibilidade 
nos projetos. 

Recomendação: Recomenda-se a 
facilitação do acesso a subsídios e créditos 
habitacionais para famílias de baixa renda, 
priorizando o cadastro de mulheres a partir 
dos dados do Cadastro Único. 

h) Promover a destinação das glebas e 
edifícios vazios ou subutilizados 
pertencentes à União, para a população de 
baixa renda, reduzindo o déficit 
habitacional. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios o 
planejamento de ações de combate ao 
déficit habitacional. 

i) Estabelecer que a garantia da qualidade 
de abrigos e albergues, bem como seu 
caráter inclusivo e de resgate da cidadania 
à população em situação de rua, estejam 
entre os critérios de concessão de recursos 
para novas construções e manutenção dos 
existentes. 

j) Apoiar o monitoramento de políticas de 
habitação de interesse social pelos 
conselhos municipais de habitação, 
garantindo às cooperativas e associações 
habitacionais acesso às informações. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
conselhos estaduais e municipais que 
monitorem os projetos habitacionais 
implantados nos estados, Distrito Federal 
e municípios. 

k) Garantir as condições para a realização 
de acampamentos ciganos em todo o 
território nacional, visando a preservação 
de suas tradições, práticas e patrimônio 
cultural. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios e Distrito Federal que em seus 
planos diretores contemplem áreas para os 
acampamentos ciganos. 
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Afrodescendentes 

201. Criar unidade 
administrativa no Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA para 
prestar apoio a associações de 
pequenos(as) agricultores(as) 
afrodescendentes em projetos de 
desenvolvimento das 
comunidades quilombolas.  

 

DIRETRIZ 9: 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES 
ESTRUTURAIS. 

Objetivo estratégico II: 

Garantia aos povos indígenas da 
manutenção e resgate das condições de 
reprodução, assegurando seus modos de 
vida. 

Ações programáticas: 

a) Assegurar a integridade das terras 
indígenas para proteger e promover o 
modo de vida dos povos indígenas. 

e) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas 
indigenistas que contemple dados sobre os 
processos de demarcações das terras 
indígenas, dados sobre intrusões e 
conflitos territoriais, inclusão no sistema 
de ensino (básico e superior), assistência 
integrada à saúde, número de violações 
registradas e apuradas, recorrências de 
violações e dados populacionais. 

DIRETRIZ 10: 

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação da diversidade para a 
construção de uma sociedade 
igualitária. 

Ações programáticas: 

f) Elaborar relatórios periódicos de 
acompanhamento das políticas 
direcionadas às populações e comunidades 
tradicionais, que contenham, entre outras, 
informações sobre população estimada, 
assistência integrada à saúde, número de 
violações registradas e apuradas, 
recorrência de violações, lideranças 
ameaçadas, dados sobre acesso à moradia, 
terra e território e conflitos existentes. 

Justiça no Campo e na Cidade 

DIRETRIZ 17:  

PROMOÇÃO DE SISTEMA DE 
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E 
EFETIVO, PARA O 
CONHECIMENTO, A GARANTIA E 
A DEFESA DOS DIREITOS 

Objetivo estratégico VI: 

Acesso à Justiça no campo e na cidade. 

Ações programáticas: 
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a) Assegurar a criação de marco legal para 
a prevenção e mediação de conflitos 
fundiários urbanos, garantindo o devido 
processo legal e a função social da 
propriedade. 

Recomendações: 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário 
estabelecer critério objetivo e unificado 
sobre terra produtiva. 

• Recomenda-se ao Poder Judiciário 
ampliar a fiscalização dos serviços 
notariais e registros imobiliários. 

b) Propor projeto de lei voltado a 
regulamentar o cumprimento de mandados 
de reintegração de posse ou correlatos, 
garantindo a observância do respeito aos 
Direitos Humanos. 

c) Promover o diálogo com o Poder 
Judiciário para a elaboração de 
procedimento para o enfrentamento de 
casos de conflitos fundiários coletivos 
urbanos e rurais. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Judiciário normatização administrativa 
para agilização dos processos referentes a 
conflitos fundiários urbanos e rurais. 

d) Propor projeto de lei para 
institucionalizar a utilização da mediação 
nas demandas de conflitos coletivos 
agrários e urbanos, priorizando a oitiva do 
INCRA, institutos de terras estaduais, 
Ministério Público e outros órgãos 
públicos especializados, sem prejuízo de 
outros meios institucionais para solução 
de conflitos. (Redação dada pelo Decreto 
nº 7.177, de 12.05.2010). 

Reforma Agrária 

DIRETRIZ 4: 

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

d) Avançar na implantação da reforma 
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agrária, como forma de inclusão social e 
acesso aos direitos básicos, de forma 
articulada com as políticas de saúde, 
educação, meio ambiente e fomento à 
produção alimentar. 

j) Integrar políticas de geração de 
emprego e renda e políticas sociais para o 
combate à pobreza rural dos agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária, 
quilombolas, indígenas, famílias de 
pescadores e comunidades tradicionais. 

Objetivo estratégico II: 

Fortalecimento de modelos de 
agricultura familiar e agroecológica. 

Ações programáticas: 

a) Garantir que nos projetos de reforma 
agrária e agricultura familiar sejam 
incentivados os modelos de produção 
agroecológica e a inserção produtiva nos 
mercados formais. 

Também aparece a temática da “reforma 
agrária’ no tópico abaixo. 

Objetivo estratégico III: 

Garantia do acesso à terra e à moradia 
para a população de baixa renda e 
grupos sociais vulnerabilizados. 

 

Terceira Idade372 

PNDH-1 PNDH-2373 PNDH-3374 

Curto prazo 

170. Estabelecer prioridade 
obrigatória de atendimento 
às pessoas idosas em todas 
as repartições públicas e 
estabelecimentos bancários 
do país. 

171. Facilitar o acesso das 
pessoas idosas a cinemas, 
teatros, shows de música e 
outras formas de lazer 
público. 

172. Apoiar as formas 
regionais denominadas 
ações governamentais 
integradas, para o 
desenvolvimento da Política 
Nacional do Idoso. 

Idoso 

282. Criar, fortalecer e 
descentralizar programas de 
assistência aos idosos, de acordo 
com a Lei nº 8.842/94, de forma 
a contribuir para sua integração 
à família e à sociedade e a 
incentivar o atendimento no seu 
próprio ambiente.  

283. Apoiar a instalação do 
Conselho Nacional do Idoso, a 
constituição de conselhos 
estaduais e municipais de defesa 
dos direitos dos idosos e a 
implementação de programas de 
proteção, com a participação de 
organizações não-
governamentais.  

284. Estimular a fiscalização e o 

Idoso 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico VIII: 

Promoção do direito à cultura, lazer e 
esporte como elementos formadores de 
cidadania. 

Ações programáticas: 

i) Fortalecer e ampliar programas que 
contemplem participação dos idosos nas 
atividades de esporte e lazer. 

                                                             
372 Aparece no PNDH 1. 
373 Não faz menção à denominação “terceira idade”. 
374 Idem. 
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Médio Prazo 

173. Criar e fortalecer 
conselhos e organizações de 
representação dos idosos, 
incentivando sua 
participação nos programas 
e projetos governamentais 
de seu interesse. 

174. Incentivar o 
equipamento de 
estabelecimentos públicos e 
meios de transporte de 
forma a facilitar a 
locomoção dos idosos. 

Longo prazo 

175. Generalizar a 
concessão de passe livre e 
precedência de acesso aos 
idosos em todos os sistemas 
de transporte público 
urbano. 

176. Criar, fortalecer e 
descentralizar programas de 
assistência aos idosos, de 
forma a contribuir para sua 
integração à família e à 
sociedade e incentivar o seu 
atendimento no seu próprio 
ambiente. 

Idoso 

Proteção do direito à vida 

Segurança das pessoas 

Curto prazo 

5. Apoiar programas para 
prevenir a violência contra 
grupos em situação mais 
vulnerável, caso de crianças 
e adolescentes, idosos, 
mulheres, negros, indígenas, 
migrantes, trabalhadores 
sem terra e homossexuais. 

 

controle social dos centros de 
atendimento a idosos.  

285. Apoiar programas 
destinados à capacitação de 
cuidadores de idosos e de outros 
profissionais dedicados ao 
atendimento ao idoso.  

286. Promover a remoção de 
barreiras arquitetônicas, 
ambientais, de transporte e de 
comunicação para facilitar o 
acesso e a locomoção da pessoa 
idosa aos serviços e áreas 
públicas e aos edifícios 
comerciais.  

287. Adotar medidas para 
estimular o atendimento 
prioritário às pessoas idosas nas 
instituições públicas e privadas.  

288. Estimular a educação 
continuada e permanente de 
idosos e apoiar a implantação de 
programas ‘voluntário idoso’, 
como forma de valorizar e 
reconhecer sua contribuição 
para o desenvolvimento e bem-
estar da comunidade.  

289. Apoiar programas de 
estímulo ao trabalho do idoso, 
inclusive por meio de 
cooperativas de produção e de 
serviços.  

290. Desenvolver programas de 
habitação adequados às 
necessidades das pessoas idosas, 
principalmente em áreas 
carentes.  

291. Estimular a adoção de 
medidas para que o documento 
de identidade seja aceito como 
comprovante de idade para a 
concessão do passe livre nos 
sistemas de transporte público.  

292. Estimular o combate à 
violência e à discriminação 
contra a pessoa idosa, inclusive 
por meio de ações de 
sensibilização e capacitação, 
estudos e levantamentos 
estatísticos que contribuam para 
prevenir a violação de seus 
direitos.  

293. Adotar medidas para 
assegurar a responsabilização de 
familiares pelo abandono de 

DIRETRIZ 10:  

GARANTIA DA IGUALDADE NA 
DIVERSIDADE 

Objetivo estratégico III: 

Valorização da pessoa idosa e promoção 
de sua participação na sociedade. 

Ações programáticas: 

a) Promover a inserção, a qualidade de 
vida e a prevenção de agravos aos idosos, 
por meio de programas que fortaleçam o 
convívio familiar e comunitário, 
garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à 
cultura e à atividade física, de acordo com 
sua capacidade funcional. 

b) Apoiar a criação de centros de 
convivência e desenvolver ações de 
valorização e socialização da pessoa idosa 
nas zonas urbanas e rurais. 

c) Fomentar programas de voluntariado de 
pessoas idosas, visando valorizar e 
reconhecer sua contribuição para o 
desenvolvimento e bem-estar da 
comunidade. 

d) Desenvolver ações que contribuam para 
o protagonismo da pessoa idosa na escola, 
possibilitando sua participação ativa na 
construção de uma nova percepção 
intergeracional. 

e) Potencializar ações com ênfase no 
diálogo intergeracional, valorizando o 
conhecimento acumulado das pessoas 
idosas. 

f) Desenvolver ações intersetoriais para 
capacitação continuada de cuidadores de 
pessoas idosas. 

g) Desenvolver política de humanização 
do atendimento ao idoso, principalmente 
em instituições de longa permanência. 

h) Elaborar programas de capacitação para 
os operadores dos direitos da pessoa idosa. 

i) Elaborar relatório periódico de 
acompanhamento das políticas para 
pessoas idosas que contenha informações 
sobre os Centros Integrados de Atenção e 
Prevenção à Violência, tais como: 
quantidade existente; sua participação no 
financiamento público; sua inclusão nos 
sistemas de atendimento; número de 
profissionais capacitados; pessoas idosas 
atendidas; proporção dos casos com 
resoluções; taxa de reincidência; pessoas 

idosas seguradas e aposentadas; famílias 
providas por pessoas idosas; pessoas 
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pessoas idosas.  

294. Incentivar a criação, nos 
estados e municípios, de 
serviços telefônicos de 
informação, orientação e 
recepção de denúncias (disque-
idoso).  

idosas em abrigos; pessoas idosas em 
situação de rua; principal fonte de renda 
das pessoas idosas; pessoas idosas 
atendidas, internadas e mortas por 
violências ou maus-tratos. 

DIRETRIZ 13:  

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA 
CRIMINALIDADE E 
PROFISSIONALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO DE ATOS 
CRIMINOSOS 

Objetivo estratégico V: 

Redução da violência motivada por 
diferenças de gênero, raça ou etnia, 
idade, orientação sexual e situação de 
vulnerabilidade. 

Ações programáticas: 

d) Promover campanhas educativas e 
pesquisas voltadas à prevenção da 
violência contra pessoas com deficiência, 
idosos, mulheres, indígenas, negros, 
crianças, adolescentes, lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e pessoas 
em situação de rua. 

Recomendações: 

• Recomenda-se aos estados, Distrito 
Federal e municípios a criação de serviços 
de recebimento e encaminhamento de 
denúncias de violência praticadas contra 
esses grupos. 

• Recomenda-se aos estados e ao Distrito 
Federal a criação de unidades policiais 
especializadas no atendimento de 
populações historicamente vulneráveis e 
em situação de vulnerabilidade, e de 
crimes contra os Direitos Humanos. 

 

Trabalho Forçado375 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3376 

Curto prazo 

58. Rever a legislação para 
coibir o trabalho forçado. 

59. Fortalecer os mecanismos 
para fiscalizar e coibir o 
trabalho forçado, com vista a 
eficácia do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Forçado e do aliciamento de 
trabalhadores - PERFOR, 

As propostas de ações 
governamentais que fazem 
menção à temática do trabalho 
forçado são: 

Garantia do Direito ao 
Trabalho 

396. Dar continuidade à 
implementação das 
Convenções nº 29 e 105 da 
OIT, que tratam do trabalho 

Trabalho Escravo 

DIRETRIZ 6: 

PROMOVER E PROTEGER OS 
DIREITOS AMBIENTAIS COMO 
DIREITOS HUMANOS, INCLUINDO 
AS GERAÇÕES FUTURAS COMO 
SUJEITOS DE DIREITOS. 

Objetivo estratégico I: 

Afirmação dos direitos ambientais como 

                                                             
375 Aparece no PNDH 1. 
376 Não faz menção à denominação “Trabalho Forçado”. 
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criado pelo Decreto de 03 de 
setembro de 1992. 

60. Apoiar o Grupo Executivo 
de Repressão ao Trabalho 
Forçado - GERTRAF, 
vinculado ao Ministério do 
Trabalho. 

61. Incentivar a ampliação 
dos Serviços de Fiscalização 
Móvel do Ministério do 
Trabalho com vistas à 
coibição do trabalho forçado. 

Médio prazo 

62. Criar, nas organizações 
policiais, divisões 
especializadas de coibição ao 
trabalho forçado, com atenção 
especial para as crianças, 
adolescentes, estrangeiros e 
migrantes brasileiros. 

forçado.  

397. Apoiar a aprovação da 
proposta de emenda 
constitucional que altera o 
Artigo nº 243 da Constituição 
Federal, incluindo entre as 
hipóteses de expropriação de 
terras, além do cultivo de 
plantas psicotrópicas, a 
ocorrência de trabalho 
forçado.  

398. Apoiar a reestruturação 
do Grupo Executivo de 
Repressão ao Trabalho 
Forçado – GERTRAF, 
vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE, 
assegurando a maior 
participação de entidades da 
sociedade civil em sua 
composição.  

399. Fortalecer a atuação do 
Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel do 
Ministério do Trabalho e 
Emprego com vistas à 
erradicação do trabalho 
forçado.  

400. Criar, nas organizações 
policiais, divisões 
especializadas na repressão ao 
trabalho forçado, com atenção 
especial para as crianças, 
adolescentes, estrangeiros e 
migrantes brasileiros. 

401. Criar e capacitar, no 
âmbito do Departamento da 
Polícia Federal, grupo 
especializado na repressão do 
trabalho forçado para apoio 
consistente às ações da 
fiscalização móvel do MTE.  

402. Promover campanhas de 
sensibilização sobre o trabalho 
forçado e degradante e as 
formas contemporâneas de 
escravidão nos estados onde 
ocorre trabalho forçado e nos 
pólos de aliciamento de 
trabalhadores.  

403. Sensibilizar juízes 
federais para a necessidade de 
manter no âmbito federal a 
competência para julgar 
crimes de trabalho forçado.  

404. Estudar a possibilidade 

Direitos Humanos. 

Ações programáticas: 

g) Integrar os atores envolvidos no 
combate ao trabalho escravo nas 
operações correntes de fiscalização ao 
desmatamento e ao corte ilegal de 
madeira. 

DIRETRIZ 7:  

GARANTIA DOS DIREITOS 
HUMANOS DE FORMA 
UNIVERSAL, INDIVISÍVEL E 
INTERDEPENDENTE, 
ASSEGURANDO A CIDADANIA 
PLENA 

Objetivo estratégico VII: 

Combate e prevenção ao trabalho 
escravo. 

Ações programáticas: 

a) Promover a efetivação do Plano 
Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo. 

Recomendação: Recomenda-se o 
envolvimento do Ministério Público do 
Trabalho, Ministério Público Federal, 
Justiça do Trabalho e Justiça Federal, 
entre outros. 

b) Apoiar a coordenação e implementação 
de planos estaduais, distrital e municipais 
para erradicação do trabalho escravo. 

Recomendação: Recomendam-se aos 
estados e municípios a garantia de 
orçamento em seus planos plurianuais e 
elaboração de planos para a erradicação do 
trabalho escravo. 

c) Monitorar e articular o trabalho das 
comissões estaduais, distrital e municipais 
para a erradicação do trabalho escravo. 

d) Apoiar a alteração da Constituição para 
prever a expropriação dos imóveis rurais e 
urbanos nos quais forem encontrados 
trabalhadores reduzidos à condição 
análoga a de escravos. 

Recomendação: Recomenda-se ao Poder 
Legislativo a aprovação da PEC nº 
438/2001, que altera o artigo 243 da 
Constituição Federal. 

e) Identificar periodicamente as atividades 
produtivas em que há ocorrência de 
trabalho escravo adulto e infantil. 

f) Propor marco legal e ações repressivas 
para erradicar a intermediação ilegal de 
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de aumentar os valores das 
multas impostas aos 
responsáveis pela exploração 
de trabalho forçado. 

Inserção nos Sistemas 
Internacionais de Proteção 

492. Implementar as 
Convenções da Organização 
Internacional do trabalho – 
OIT ratificadas pelo Brasil, 
assim como a Declaração 
sobre Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho, 
especialmente no que diz 
respeito à liberdade de 
associação, eliminação de 
todas as formas de trabalho 
forçado, erradicação do 
trabalho infantil e eliminação 
de todas as formas de 
discriminação no trabalho e 
ocupação.  

Trabalho escravo 

Garantia do Direito à 
Igualdade 

Afrodescendentes 

189. Apoiar o 
reconhecimento, por parte do 
Estado brasileiro, de que a 
escravidão e o tráfico 
transatlântico de escravos 
constituíram violações graves 
e sistemáticas dos direitos 
humanos, que hoje seriam 
consideradas crimes contra a 
humanidade.  

Garantia do Direito ao 
Trabalho 

405. Propor nova redação para 
o artigo 149 do Código Penal, 
de modo a tipificar de forma 
mais precisa o crime de 
submeter alguém à condição 
análoga a de escravo. 

Garantia do Direito à 
Cultura e ao Lazer 

467. Apoiar a implementação 
do programa ‘Rota dos 
Escravos’, que prevê a 
recuperação, compilação e 
tratamento de arquivos 
históricos (fontes primárias) 
relativos ao tráfico de 
escravos, e o tratamento 
informatizado deste material, 

mão de obra. 

g) Promover a destinação de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)8 
para capacitação técnica e 
profissionalizante de trabalhadores rurais e 
de povos e comunidades tradicionais, 
como medida preventiva ao trabalho 
escravo, assim como para implementação 
de política de reinserção social dos 
libertados da condição de trabalho 
escravo. 

h) Atualizar e divulgar semestralmente o 
cadastro de empregadores que utilizaram 
mão-de-obra escrava. 
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com a constituição de um 
banco de dados sobre o 
assunto. 

 

Trabalho Infantil 

PNDH-1 PNDH-2 PNDH-3 

Crianças e Adolescentes 

Curto Prazo 

95. Propor alterações na 
legislação penal e incentivar 
ações com o objetivo de 
eliminar o trabalho infantil, 
punindo a prática de sua 
exploração. 

109. Apoiar o Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil, coordenado pelo 
Ministério do Trabalho. 

 

Garantia do Direito à 
Igualdade 

Crianças e Adolescentes 

146. Ampliar o Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI de modo a 
focalizar as crianças de áreas 
urbanas em situação de risco, 
especialmente aquelas 
utilizadas em atividades 
ilegais como a exploração 
sexual infanto-juvenil e o 
tráfico de drogas.  

149. Apoiar e fortalecer o 
Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho 
Infantil.  

150. Implantar e implementar 
as diretrizes da Política 
Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil e de 
Proteção do Adolescente 
Trabalhador.  

Garantia do Direito ao 
Trabalho 

394. Ampliar programas de 
erradicação do trabalho 
infantil, com vistas a uma ação 
particularmente voltada para 
crianças de área urbana em 
situação de risco, priorizando 
a repressão a atividades ilegais 
que utilizam crianças e 
adolescentes, tais como a 
exploração sexual e 
prostituição infantis e o tráfico 
de drogas.  

395. Fortalecer as ações do 
Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho 
Infantil.  

Inserção nos Sistemas 
Internacionais de Proteção 

492. Implementar as 
Convenções da Organização 
Internacional do trabalho – 
OIT ratificadas pelo Brasil, 

DIRETRIZ 4: 

EFETIVAÇÃO DE MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, COM INCLUSÃO 
SOCIAL E ECONÔMICA, 
AMBIENTALMENTE 
EQUILIBRADO E 
TECNOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL, CULTURAL E 
REGIONALMENTE DIVERSO, 
PARTICIPATIVO E NÃO 
DISCRIMINATÓRIO. 

Objetivo estratégico I: 

Implementação de políticas públicas de 
desenvolvimento com inclusão social. 

Ações programáticas: 

h) Erradicar o trabalho infantil, bem como 
todas as formas de violência e exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas 
cadeias produtivas, com base em códigos 
de conduta e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
estados, Distrito Federal e municípios 
ações de combate da exploração sexual de 
mulheres no turismo sexual. 

DIRETRIZ 8:  

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA O SEU DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL, DE FORMA NÃO 
DISCRIMINATÓRIA, 
ASSEGURANDO SEU DIREITO DE 
OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO 

Objetivo estratégico IV: 

Enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. 

Ações programáticas: 

e) Estimular a responsabilidade social das 
empresas para ações de enfrentamento da 
exploração sexual e de combate ao 
trabalho infantil em suas organizações e 
cadeias produtivas. 

Objetivo estratégico VI: 
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assim como a Declaração 
sobre Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho, 
especialmente no que diz 
respeito à liberdade de 
associação, eliminação de 
todas as formas de trabalho 
forçado, erradicação do 
trabalho infantil e eliminação 
de todas as formas de 
discriminação no trabalho e 
ocupação.  

 

 

Erradicação do trabalho infantil em 
todo o território nacional. 

Ações programáticas: 

a) Erradicar o trabalho infantil, por meio 
das ações intersetoriais no Governo 
Federal, com ênfase no apoio às famílias e 
educação em tempo integral. 

Recomendação: Recomenda-se aos 
municípios que planejem ações para a 
implementação das políticas integradas 
para a erradicação do trabalho infantil. 

b) Fomentar a implantação da Lei de 
Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), 
mobilizando empregadores, organizações 
de trabalhadores, inspetores de trabalho, 
Judiciário, organismos internacionais e 
organizações não-governamentais. 

c) Desenvolver pesquisas, campanhas e 
relatórios periódicos sobre o trabalho 
infantil, com foco em temas e públicos 
que requerem abordagens específicas, tais 
como agricultura familiar, trabalho 
doméstico, trabalho de rua. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO BOM POVO DE VIRGÍNIA - 1776 

12 de junho de 1776 

Declaração de direitos formulada pelos representantes do bom povo de Virgínia, reunidos em assembléia geral e 
livre; direitos que pertencem a eles e à sua posteridade, como base e fundamento do governo. 

I 

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos 
quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e 
que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter 
felicidade e segurança. 

II 

Que todo poder é inerente ao povo e, conseqüentemente, dele procede; que os magistrados são seus mandatários 
e seus servidores e, em qualquer momento, perante ele responsáveis. 

III 

Que o governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação ou 
comunidade; que de todas as formas e modos de governo esta é a melhor, a mais capaz de produzir maior 
felicidade e segurança, e a que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um mau governo; e que se 
um governo se mostra inadequado ou é contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem o direito 
indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo da maneira considerada mais 
condizente com o bem público. 

IV 

Que nenhum homem ou grupo de homens tem direito a receber emolumentos ou privilégios exclusivos ou 
especiais da comunidade, senão apenas relativamente a serviços públicos prestados; os quais, não podendo ser 
transmitidos, fazem com que tampouco sejam hereditários os cargos de magistrado, de legislador ou de juiz. 

V 

Que os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados e que os membros dos dois 
primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-
lhes medidas opressoras; que, em períodos determinados devem voltar à sua condição particular, ao corpo social 
de onde procedem, e suas vagas se preencham mediante eleições periódicas, certas e regulares, nas quais possam 
voltar a se eleger todos ou parte dos antigos membros (dos mencionados poderes)., segundo disponham as leis. 

VI 

Que as eleições de representantes do povo em assembléia devem ser livres, e que todos os homens que dêem 
provas suficientes de interesse permanente pela comunidade, e de vinculação com esta, tenham o direito de 
sufrágio e não possam ser submetidos à tributação nem privados de sua propriedade por razões de utilidade 
pública sem seu consentimento, ou o de seus representantes assim eleitos, nem estejam obrigados por lei alguma 
à que, da mesma forma, não hajam consentido para o bem público. 

VII 

Que toda faculdade de suspender as leis ou a execução destas por qualquer autoridade, sem consentimento dos 
representantes do povo, é prejudicial aos direitos deste e não deve exercer-se. 

VIII 
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Que em todo processo criminal incluídos naqueles em que se pede a pena capital, o acusado tem direito de saber 
a causa e a natureza da acusação, ser acareado com seus acusadores e testemunhas, pedir provas em seu favor e a 
ser julgado, rapidamente, por um júri imparcial de doze homens de sua comunidade, sem o consentimento 
unânime dos quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo a testemunhar contra si 
próprio; e que ninguém seja privado de sua liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de 
seus pares. 

IX 

Não serão exigidas fianças ou multas excessivas, nem infligir-se-ão castigos cruéis ou inusitados. 

X 

Que os autos judiciais gerais em que se mande a um funcionário ou oficial de justiça o registro de lugares 
suspeitos, sem provas da prática de um fato, ou a detenção de uma pessoa ou pessoas sem identificá-las pelo 
nome, ou cujo delito não seja claramente especificado e não se demonstre com provas, são cruéis e opressores e 
não devem ser concedidos. 

XI 

Que em litígios referentes à propriedade e em pleitos entre particulares, o artigo julgamento por júri de doze 
membros é preferível a qualquer outro, devendo ser tido por sagrado. 

XII 

Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo ser restringida jamais, a não 
ser por governos despóticos. 

XIII 

Que uma milícia bem regulamentada e integrada por pessoas adestradas nas armas, constitui defesa natural e 
segura de um Estado livre; que deveriam ser evitados, em tempos de paz, como perigosos para a liberdade, os 
exércitos permanentes; e que, em todo caso, as forças armadas estarão estritamente subordinadas ao poder civil e 
sob o comando deste. 

XIV 

Que o povo tem direito a um governo único; e que, conseqüentemente, não deve erigir-se ou estabelecer-se 
dentro do Território de Virgínia nenhum outro governo apartado daquele. 

XV 

Que nenhum povo pode ter uma forma de governo livre nem os benefícios da liberdade, sem a firma adesão à 
justiça, à moderação, à temperança, à frugalidade e virtude, sem retorno constante aos princípios fundamentais. 

XVI 

Que a religião ou os deveres que temos para com o nosso Criador, e a maneira de cumpri-los, somente podem 
reger-se pela razão e pela convicção, não pela força ou pela violência; conseqüentemente, todos os homens têm 
igual direito ao livre exercício da religião, de acordo com o que dita sua consciência, e que é dever recíproco de 
todos praticar a paciência, o amor e a caridade cristã para com o próximo. 
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ANEXO B 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS377 

10 de dezembro de 1948 

 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Preâmbulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de 
falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem; 

Considerando que é essencial a proteção dos direitos do Homem através de um regime de direito, para que o 
Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; 

Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; 

Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos 
fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro 
de uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das 
Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais; 

Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena 
satisfação a tal compromisso: 

A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a 
atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, 
tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses 
direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros 
como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

Artigo 1° 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

Artigo 2° 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem 
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita 
nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade 
da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de 
soberania. 

                                                             
377 Tradução oficial – UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS.  
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Artigo 3° 

Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4° 

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, 
são proibidos. 

Artigo 5° 

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Artigo 6° 

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade jurídica. 

Artigo 7° 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção 
igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 
discriminação. 

Artigo 8° 

Toda a pessoa direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os 
direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. 

Artigo 9° 

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo 10° 

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja eqüitativa e publicamente julgada por um 
tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação 
em matéria penal que contra ela seja deduzida. 

Artigo 11° 

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente 
provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 
asseguradas. 

2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato 
delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do 
que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. 

Artigo 12° 

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 
correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 
direito a proteção da lei. 

Artigo 13° 

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um Estado. 

2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar 
ao seu país. 
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Artigo 14° 

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. 

2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito 
comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

Artigo 15° 

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. 

Artigo 16° 

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição 
alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm 
direitos iguais. 

2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. 

3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. 

Artigo 17° 

1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 

Artigo 18° 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 
liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, 
sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

Artigo 19° 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado 
pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por 
qualquer meio de expressão. 

Artigo 20° 

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo 21° 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios, públicos do seu país, quer diretamente, 
quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. 

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se através de 
eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo 
processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. 
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Artigo 22° 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a 
satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. 

Artigo 23° 

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições eqüitativas e satisfatórias de 
trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 

3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração eqüitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma 
existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de 
proteção social. 

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para defesa 
dos seus interesses. 

Artigo 24° 

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do 
trabalho e as férias periódicas pagas. 

Artigo 25° 

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-
estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 
aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da 
sua vontade. 

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social. 

Artigo 26° 

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino 
elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 
mérito. 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das 
liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a 
manutenção da paz. 

3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. 

Artigo 27° 

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. 

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, 
literária ou artística da sua autoria. 
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Artigo 28° 

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar 
plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração. 

Artigo 29° 

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento 
da sua personalidade. 

No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas 
pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e  

2. liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
numa sociedade democrática. 

3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios 
das Nações Unidas. 

Artigo 30° 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, 
agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a 
destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. 

10 de dezembro de 1948. 
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ANEXO C 

DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC378 
11 de março de 1994 

 

 PREÂMBULO  

 No umbral de um novo milênio, a América pode ver seu futuro apoiado na democracia. A abertura 
política ganhou terreno. Os cidadãos têm maior consciência de seus direitos. Eleições periódicas, governos, 
parlamentos, partidos políticos, sindicatos, associações e grupos sociais da mais variada índole, refletem as 
aspirações da população mais que em nenhum outro momento de nossa história. 

 No exercício democrático, várias conquistas suscitam o otimismo, mas também aconselham a 
prudência. A crise das instituições, as desigualdades, o atraso, as frustrações transformadas em intransigência, a 
busca de receitas fáceis, a incompreensão sobre o caráter do processo democrático e as pressões setoriais são um 
perigo constante para o progresso alcançado, e constituem também obstáculos potenciais para continuar 
avançando. 

 Por estas razões, é dever daqueles que vivem neste hemisfério, desde Alaska até a Terra do Fogo, 
consolidar a vigência das liberdades públicas e os direitos humanos. 

 A prática democrática deve ser refletida em instituições modernas, representativas e respeitosas dos 
cidadãos; mas deve presidir também a vida cotidiana. A democracia e a  liberdade, binômio indissolúvel somente 
germinarão com força e estabilidade se estiverem arraigados nos homens e mulheres do nosso continente. 

 Sem a prática diária desse binômio, os resultados são previsíveis: a vida individual e social são 
destruídas, a interação de pessoas e grupos fica cerceada, o progresso material é desviado, a possibilidade de 
mudança fica suspensa, se desvirtua a justiça, o desenvolvimento humano se converte em mera ficção. A 
liberdade não deve ser limitada em função de nenhum outro fim. A liberdade é uma, mas múltiplas são as suas 
manifestações; pertence aos seres humanos, não ao poder. 

 Porque compartimos desta convicção, porque acreditamos na força criativa de nossos  povos e porque 
estamos convencidos de que nosso princípio e destino devem ser a liberdade e a democracia, apoiamos 
abertamente sua manifestação mais direta e vigorosa, aquela sem a  qual o exercício democrático não pode 
existir nem reproduzir-se: a liberdade de expressão  de imprensa através de qualquer meio de comunicação. 

 Aqueles que assinam esta declaração representam distintos legados e visões. Nós nos orgulhamos da 
pluralidade e diversidade de nossas culturas, e nos alegra que possam confluir-se e unificar-se mediante um 
elemento que propicia seu florescimento e criatividade: a liberdade de expressão, motor e ponto de partida dos 
direitos básicos do ser humano. 

 Somente através da livre expressão e circulação de idéias, a busca e difusão de informações, a possibilidade de 
indagar e questionar, de expor e reagir, de coincidir e discordar, de dialogar e confrontar, de publicar e 
transmitir, é possível manter uma sociedade livre. Somente mediante a prática destes princípios será possível 
garantir aos cidadãos e aos grupos seu direito de receber informação imparcial e oportuna. Somente mediante a 
discussão aberta e a informação sem barreiras será possível  buscar respostas aos grandes problemas coletivos, 
criar consensos, permitir que o desenvolvimento beneficie a todos os setores, exercer a justiça social e avançar 
na conquista da equidade. Por isto,  rejeitamos com veemência aqueles que defendem que liberdade e progresso, 
liberdade e ordem, liberdade e estabilidade, liberdade e justiça, liberdade e governabilidade são valores 
contrapostos. 

 Sem liberdade não pode haver verdadeira ordem, estabilidade e justiça. E sem  liberdade de expressão 
não pode haver liberdade. A liberdade de expressão e de busca, difusão e recepção de informações somente 
poderá ser exercida se existe liberdade de imprensa. 

                                                             
378 Declaração realizada em 11 de março de 1994 sobre a liberdade de expressão e de imprensa. 
Foi redigida por 100 especialistas a pedido da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP). O documento ataca a 
censura prévia e a violência contra jornalistas. A Declaração foi assinada pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso em 1996 e pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006.   
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 Sabemos que nem toda expressão e informação podem encontrar acolhida em todos os meios de 
comunicação. Sabemos que a existência da liberdade de imprensa não garante automaticamente a prática 
irrestrita da liberdade de expressão. Mas também sabemos que constitui a melhor possibilidade de alcançar e, 
com ela, desfrutar das demais liberdades públicas. 

 Sem meios independentes, sem garantias para seu funcionamento livre, sem autonomia na tomada de 
decisões e sem segurança para o exercício pleno dela, não será possível a prática da liberdade de expressão. 
Imprensa livre é sinônimo de expressão livre. 

 Onde os meios podem surgir livremente, decidir sua orientação e a maneira de servir ao público, onde 
também florescem as possibilidades de buscar informação, de difundi-la sem  censura, de questioná-las sem 
temores e de promover o livre intercâmbio de idéias e opiniões. Todavia, quando, a pretexto de qualquer 
objetivo, se cerceia a liberdade de imprensa, desaparecem as demais liberdades. 

 Nos agrada que, depois de uma época em que se pretendeu legitimar a imposição de controles 
governamentais aos fluxos informativos, possamos coincidir agora na defesa da liberdade. Nesta tarefa, muitos 
homens e mulheres do mundo estão unidos. Contudo,  também abundam os ataques. Nosso continente não é uma 
exceção. Ainda persistem países com governos despóticos que renegam todas as liberdades, especialmente, as 
que se relacionam com a expressão. Existem ainda delinqüentes, terroristas e narcotraficantes que ameaçam, 
agridem e assassinam jornalistas. 

 Mas estas não são as únicas maneiras de vulnerar a imprensa e a expressão  livres. A tentação ao 
controle e a regulamentação coatoras conduzem a decisões que limitam a ação independente dos meios de 
imprensa, jornalistas e cidadãos que desejam buscar e difundir informações e opiniões. 

 Políticos que proclamam sua fé na democracia são freqüentemente  intolerantes com as  críticas 
públicas. Setores sociais diversos adjudicam à imprensa culpas inexistentes. Juízes com pouca visão exigem que 
os jornalistas divulguem fontes que devem permanecer reservadas. Funcionários ciosos negam aos cidadãos 
acesso à  informação pública. Até as constituições de alguns países democráticos contêm certos elementos de 
restrição sobre a imprensa. 

 Ao defender uma imprensa livre e rejeitar  imposições alheias, postulamos, também, uma imprensa 
responsável, compenetrada e convencida dos compromissos que supõe o exercício da liberdade.  

 

PRINCÍPIOS 

 Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, 
promovam o bem estar e protejam sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que possa coagir 
a liberdade de expressão ou de imprensa, qualquer que seja o meio de comunicação. 

 Porque temos plena consciência desta realidade, estamos profundamente convictos e firmemente 
comprometidos com a liberdade, e subscrevemos esta Declaração, com os seguintes princípios: 

1. Não há pessoas sem sociedades livres, sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício desta não é 
uma concessão das autoridades; é um direito inalienável  do povo. 

2. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e divulgá-las livremente. 
Ninguém pode restringir ou negar estes direitos. 

3. As autoridades devem estar legalmente obrigadas a colocar à disposição dos cidadãos, de maneira oportuna e 
eqüitativa, a informação gerada pelos setor público. Não se poderá obrigar a nenhum jornalista a revelar suas 
fontes de informação. 

4. O assassinato, o terrorismo, o seqüestro, as pressões, a intimidação, a prisão injusta dos jornalistas, a 
destruição material dos meios de comunicação, a violência de qualquer tipo e a impunidade dos agressores, 
constrangem severamente a liberdade de  expressão e de imprensa. Estes atos devem ser investigados com 
rapidez e punidos com severidade. 

5. A censura prévia, as restrições à circulação dos meios ou de divulgação de suas mensagens, a imposição 
arbitrária de informação, a criação de obstáculos ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício 
e mobilização dos jornalistas, opõem-se  diretamente à  liberdade de imprensa. 
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6. Os meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em razão do 
que escrevem ou digam. 

7. As políticas alfandegárias e cambiárias, as licenças para a importação de papel ou equipamento jornalístico, o 
outorgamento de freqüências de rádio e televisão e a concessão ou supressão de publicidade estatal, não 
devem ser aplicadas para premiar ou punir os meios ou os jornalistas. 

8. O caráter colegiado de jornalistas, sua incorporação a associações profissionais ou gremiais e a afiliação dos 
meios de comunicação a câmaras empresariais, devem ser estritamente voluntárias. 

9. A credibilidade da imprensa está ligada ao compromisso com a verdade, a busca de precisão, imparcialidade 
e equidade, e à clara diferenciação entre as mensagens jornalísticas e as comerciais. A consecução deste fins 
e a observância dos valores éticos e profissionais não devem ser impostos, são responsabilidade exclusiva de 
jornalistas e dos meios. Em uma sociedade livre, a opinião pública premia ou pune. 

10. Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade ou formular críticas 
ou denúncias contra o poder público. 

A luta pela  liberdade de expressão e de imprensa, por qualquer meio, não é tarefa de um dia; é um 
objetivo permanente. Trata-se de uma causa fundamental  para a democracia e a civilização em nosso 
hemisfério. Não somente é baluarte e antídoto contra todo abuso de autoridade: é o alento cívico de uma 
sociedade. Defendê-la dia a dia significa honrar a nossa  história e dominar nosso destino. Nós nos 
comprometemos com estes princípios. 

   

MECANISMOS INTERNACIONAIS PARA A PROMOÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

DO 

           Relator Especial da ONU sobre a Liberdade de Opinião e Expressão, do Representante da OSCE sobre a 
Liberdade de Imprensa e do Relator Especial da OEA sobre Liberdade de Expressão. 

           Tendo-se reunido com representantes das ONGS, UNESCO, associações de jornalistas e especialistas em 
direitos humanos em Londres, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2002, com o apoio do ARTIGO 19, Campanha 
Mundial para a Liberdade de Expressão;  

           Reiterando, por ocasião do Dia dos Direitos Humanos, a necessidade de um ambiente de respeito pelos 
direitos humanos para a realização prática do direito à liberdade de expressão;  

           Recordando e reafirmando as Declarações Conjuntas de 26 de novembro de 1999, 30 de novembro de 
2000 e 20 de novembro de 2001;  

           Condenando os ataques contra jornalistas, incluídos os assassinatos e as ameaças, assim como o clima de 
impunidade que existe em muitos países, como se assinalou na Declaração Conjunta de 30 de novembro de 
2000;  

           Reconhecendo a importância que os dois pilares da liberdade de imprensa e a existência de uma justiça 
independente e efetiva têm no fortalecimento democrático;  

           Celebrando o estabelecimento da Corte Penal Internacional;  

  

          Destacando que os problemas vinculados a uma justiça débil não podem ser abordados através de 
restrições à liberdade de expressão;  

           Conhecendo a ameaça que apresenta a crescente concentração da propriedade dos meios de imprensa e os 
meios de comunicação, em particular para a diversidade e a independência editorial;  
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           Conscientes da importante função fiscalizadora que desempenham os meios de imprensa ao revelar a 
corrupção política e econômica e outros desvios;  

           Recordando a preocupação expressa na Declaração Conjunta de 20 de novembro de 2001 pela 
interferência no livre fluxo de informação e de idéias por parte de figuras de governo e funcionários do Estado 
que são proprietários de meios de imprensa;  

           Atentos ao constante abuso da legislação penal sobre difamação, inclusive por parte de políticos e outras 
pessoas públicas;  

           Celebrando a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão na África e o compromisso da 
Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos de adotar um mecanismo regional de promoção do direito 
à liberdade de expressão;  

           Observando a necessidade de contar com mecanismos especializados para promover a liberdade de 
expressão em todas as regiões do mundo;  

     

         Adotam a seguinte Declaração:  

 

          Liberdade de expressão e administração da justiça  

§ Não se podem justificar as restrições especiais aos comentários sobre tribunais e juízes; a justiça 
cumpre uma função pública chave e, como tal, deve estar submetida ao controle popular. 

 § Não se podem justificar as restrições à informação sobre processos legais em curso, a menos que exista 
um risco substancial de grave prejuízo para a imparcialidade de tais processos e que a ameaça ao direito a um 
juízo imparcial ou à presunção de inocência supere o prejuízo para a liberdade de expressão. 

 § Toda sanção por informar sobre processos legais deve aplicar-se somente depois de um juízo justo e 
público perante um tribunal competente, independente e imparcial; é inaceitável a prática da justiça sumária que 
se aplica em casos de crítica dos processos judiciais. 

 § Os tribunais e os processos judiciais, assim como as demais funções do Estado, estão submetidos ao 
principio da máxima transparência na informação, que somente pode ser superado quando é necessário para 
proteger o direito a um juízo justo ou à presunção de inocência. 

 § O direito dos juízes à liberdade de expressão e a formular comentários sobre assuntos de interesse 
público somente deve estar submetido a restrições claramente delimitadas conforme seja necessário para 
proteger sua independência e imparcialidade.  

 

   Comercialização e liberdade de expressão 

 § Os governos e os órgãos públicos nunca devem abusar da custódia das finanças públicas para tratar de 
influenciar no conteúdo da informação dos meios de imprensa; o anúncio de publicidade deve basear-se em 
razões de mercado. 

 § Os proprietários dos meios de imprensa têm a responsabilidade de respeitar a liberdade de expressão e, 
em particular, a independência editorial. 

 § O direito à liberdade de expressão e a diversidade de informação e idéias deve ser respeitado nos 
acordos financeiros internacionais, incluindo na próxima rodada de negociações da Organização Mundial do 
Comércio, e pelas instituições financeiras internacionais.  
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 Difamação penal 

 § A difamação penal não é uma restrição justificável da liberdade de expressão; deve ser derrogada a 
legislação penal sobre difamação e substituída, conforme a necessidade, por leis civis de difamação apropriadas. 

Ambeyi Ligabo 
Relator Especial da ONU sobre a Liberdade de Opinião e Expressão 
 
Freimut Duve 
Representante da OSCE sobre a Liberdade de Imprensa 
  
Eduardo Bertoni 
Relator Especial da OEA sobre Liberdade de Expressão 
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ANEXO D 
 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO379 
16 a 27 de outubro de 2000 

  

 PREÂMBULO  

REAFIRMANDO a necessidade de assegurar, no Hemisfério, o respeito e a plena vigência das 
liberdades individuais e dos direitos fundamentais dos seres humanos através de um Estado de Direito; 

CONSCIENTES de que a consolidação e o desenvolvimento da democracia dependem da existência de 
liberdade de expressão; 

PERSUADIDOS de que o direito à liberdade de expressão é essencial para o avanço do conhecimento e 
do entendimento entre os povos, que conduzirá a uma verdadeira compreensão e cooperação entre as nações do 
Hemisfério; 

CONVENCIDOS de que, ao se obstaculizar o livre debate de idéias e opiniões, limita-se a liberdade de 
expressão e o efetivo desenvolvimento do processo democrático; 

CONVENCIDOS de que, garantindo o direito de acesso à informação em poder do Estado, conseguir-
se-á maior transparência nos atos do governo, fortalecendo as instituições democráticas. 

RECORDANDO que a liberdade de expressão é um direito fundamental reconhecido na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na 
Declaração Universal de Direitos Humanos, na Resolução 59(I) da Assembléia Geral das Nações Unidas, na 
Resolução 104 adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO), no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e em outros instrumentos 
internacionais e constituições nacionais; 

RECONHECENDO que os princípios do Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
representam o marco legal a que estão sujeitos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos; 

REAFIRMANDO o Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece que o 
direito à liberdade de expressão inclui a liberdade de buscar, receber e divulgar informações e idéias, sem 
consideração de fronteiras e por qualquer meio de transmissão; 

CONSIDERANDO a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento e a proteção dos 
direitos humanos, o papel fundamental que lhe é atribuído pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 
o pleno apoio estendido à Relatoria para a Liberdade de Expressão como instrumento fundamental para a 
proteção desse direito no Hemisfério, na Cúpula das Américas realizada em Santiago, Chile;  

RECONHECENDO que a liberdade de imprensa é essencial para a realização do pleno e efetivo 
exercício da liberdade de expressão e instrumento indispensável para o funcionamento da democracia 
representativa, mediante a qual os cidadãos exercem seu direito de receber, divulgar e procurar informação; 

 REAFIRMANDO que tanto os princípios da Declaração de Chapultepec como os da Carta para uma 
Imprensa Livre constituem documentos básicos que contemplam as garantias e a defesa da liberdade de 
expressão e independência da imprensa e o direito a informação; 

 CONSIDERANDO que a liberdade de expressão não é uma concessão dos Estados, e sim, um direito 
fundamental; e 

 RECONHECENDO a necessidade de proteger efetivamente a liberdade de expressão nas Américas, 
adota, em apoio à Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, a seguinte Declaração de Princípios:  

                                                             
379 Aprovado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu 108º período ordinário de sessões, 
celebrado de 16 a 27 de outubro de 2000. 
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PRINCÍPIOS 

 

1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e inalienável, 
inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria existência de uma 
sociedade democrática.  

2. Toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar informação e opiniões livremente, nos termos 
estipulados no Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Todas as pessoas devem 
contar com igualdade de oportunidades para receber, buscar e divulgar informação por qualquer meio de 
comunicação, sem discriminação por nenhum motivo, inclusive os de raça, cor, religião, sexo, idioma, 
opiniões políticas ou de qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento 
ou qualquer outra condição social. 

3. Toda pessoa tem o direito de acesso à informação sobre si própria ou sobre seus bens, de forma expedita e 
não onerosa, esteja a informação contida em bancos de dados, registros públicos ou privados e, se for 
necessário, de atualizá-la, retificá-la e/ou emendá-la.   

4. O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. Os Estados estão 
obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite limitações excepcionais que devem 
estar previamente estabelecidas em lei para o caso de existência de perigo real e iminente que ameace a 
segurança nacional em sociedades democráticas.    

5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou 
informação através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser 
proibida por lei. As restrições à livre circulação de idéias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de 
informação e a  criação de obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de 
expressão.   

6. Toda pessoa tem o direito de externar suas opiniões por qualquer meio e forma. A associação obrigatória ou 
a exigência de títulos para o exercício da atividade jornalística constituem uma restrição ilegítima à 
liberdade de expressão. A atividade jornalística deve reger-se por condutas éticas, as quais, em nenhum 
caso, podem ser impostas pelos Estados. 

7. Condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade ou imparcialidade por parte dos Estados, 
são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão reconhecido nos instrumentos internacionais.  

8. Todo comunicador social tem o direito de reserva de suas fontes de informação, anotações, arquivos 
pessoais e profissionais. 

9. O assassinato, o seqüestro, a intimidação e a ameaça aos comunicadores sociais, assim como a destruição 
material dos meios de comunicação, viola os direitos fundamentais das pessoas e limitam severamente a 
liberdade de expressão. É dever dos Estados prevenir e investigar essas ocorrências, sancionar seus autores 
e assegurar reparação adequada às vítimas. 

10. As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a difusão de informação de 
interesse público. A proteção à reputação deve estar garantida somente através de sanções civis, nos casos 
em que a pessoa ofendida seja um funcionário público ou uma pessoa pública ou particular que se tenha 
envolvido voluntariamente em assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, deve-se provar que, na 
divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente 
de estar divulgando notícias falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou 
falsidade das mesmas. 

11. Os funcionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade. As leis que punem a expressão 
ofensiva contra funcionários públicos, geralmente conhecidas como “leis de desacato”, atentam contra a 
liberdade de expressão e o direito à informação. 

12. Os monopólios ou oligopólios na propriedade e controle dos meios de comunicação devem estar sujeitos a 
leis anti-monopólio, uma vez que conspiram contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a 
diversidade que asseguram o pleno exercício do direito dos cidadãos à informação. Em nenhum caso essas 
leis devem ser exclusivas para os meios de comunicação. As concessões de rádio e televisão devem 
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considerar critérios democráticos que garantam uma igualdade de oportunidades de acesso a todos os 
indivíduos. 

13. A utilização do poder do Estado e dos recursos da fazenda pública; a concessão de vantagens alfandegárias; 
a distribuição arbitrária e discriminatória de publicidade e créditos oficiais; a outorga de freqüências de 
radio e televisão, entre outras, com o objetivo de pressionar, castigar, premiar ou privilegiar os 
comunicadores sociais e os meios de comunicação em função de suas linhas de informação, atentam contra 
a liberdade de expressão e devem estar expressamente proibidas por lei. Os meios de comunicação social 
têm o direito de realizar seu trabalho de forma independente. Pressões diretas ou indiretas para silenciar a 
atividade informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade de expressão. 
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ANEXO E 
 

LINHA DO TEMPO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL380 
 
Século 21 
 
a) No plano jurídico-normativo: 

� Estatuto do Idoso (2003); 

� Decreto de Acessibilidade (2004); 

� Diretrizes Nacionais para a Educação das relações Étnico-raciais e para o ensino de História e 
cultura afro-brasileira e africana (2004); 

� Decreto 5.626 – Língua Brasileira de Sinais (2005); 

� Lei Maria da Penha (2006); 

� Julgamento pelo STF de União Homossexual (2011). 
 
b) No plano da política de Direitos Humanos: 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas (2002); 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas (2002); 

� Plano de Erradicação do Trabalho Escravo (2003); 

� Brasil sem Homofobia (2004); 

� Brasil Quilombola (2004); 

� Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2005); 

� PNEDH (Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos) (2006); 

� Plano de Desenvolvimento da Educação (2007). 
 
2007 

� Reeleito no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência do Brasil para um segundo 
mandato. 

� Lei Maria da Penha que criminaliza a violência contra a mulher. 

� Plano de Desenvolvimento da Educação.  
 
2006 

� X Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Atualização do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Criação do Conselho de Direitos Humanos da ONU.  
 
2005 

� Unificação dos programas sociais de renda mínima no Brasil. 

� Decreto 5.626 que institucionaliza a Língua Brasileira de Sinais. 

� Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 
 
2004 

� IX Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Lançamento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Estatuto do Desarmamento. 

� Três auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são assassinados em uma 
emboscada no município de Unaí (MG), durante uma fiscalização de rotina em fazendas da região. 

� Decreto de Acessibilidade. 

� Diretrizes Nacionais pela Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. 

                                                             
380 Conteúdo elaborado com base nas seguintes bibliografias: SILVEIRA & LUNA (s.d.); BERNARDES (2012) 
e TRINDADE (2009).  



387 
 

� Brasil sem Homofobia. 

� Brasil Quilombola.  
2003 

� VIII Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

� Estatuto do Torcedor. 

� Estatuto do Idoso. 

� Estatuto da Igualdade Racial. 

� Eleição e posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência do Brasil. 

� Plano de Erradicação do Trabalho Escravo. 
 
2002 

� VII Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Promulgada, no Brasil, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, pelo Decreto n° 4.377, de 13/9/2002. 

� O Estatuto de Roma entra em vigor e constitui e Tribunal Penal Internacional TPI, com a oposição dos 
EUA. 

� A juíza brasileira Silvia Steiner é eleita para o Conselho do Tribunal, sediado em Haia  

� Criação do Conselho Nacional de Promoção do Direito à Alimentação e do Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso. 

� Decreto do presidente FHC institui a figura do “sigilo eterno” para documentos considerados secretos e 
ultras-secretos. 

� Lula é eleito presidente da República no segundo turno, vencendo José Serra, do PSDB. 

� Programa Nacional de Ações Afirmativas.  
 
 
2001 

� VI Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Estatuto da Cidade. 

� No México, Conferência Regional sobre Educação em Direitos Humanos na América Latina e Caribe, 
de 29/11 a 1/12. 

� A família de Rubens Paiva será finalmente indenizada, por decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, em São Paulo. 

� Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância (CMR), realizada em Durban, África do Sul. 

� Criação da Comissão de Anistia para julgar pedidos de indenização de ex-perseguidos políticos. 

� Buenos Aires: manifestação marca os 25 anos do golpe de 1976 com as faixas “Nem esquecimento, 
nem perdão”, “Nós não esquecemos, nós não perdoamos”.  

� Documentos norte-americanos tornados públicos indicam a participação de agentes dos EUA na 
Operação Condor - repressão, tortura e assassinato contra os resistentes nas ditaduras do Cone Sul. 

� Primeiro Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Chico Whitaker, presidente da CJP nacional, é um 
dos organizadores. 

� Sancionado o Estatuto das Cidades (Lei 10.257).  
 
2000 

� V Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Eleições municipais com grande votação no PSDB em todo o País. Em São Paulo, Marta Suplicy, do 
PT, é eleita prefeita e Hélio Bicudo, seu vice (eleições em apenas um turno). 

� Congresso Nacional do M.S.T. em Brasília reúne 10 mil representantes de 23 Estados. 

� Dois P.M.’s de Rondônia são considerados culpados pelo massacre de Corumbiara. 

� Grandes manifestações de movimentos sociais, sobretudo dos indígenas, em protesto contra o tipo de 
comemoração oficial sobre os 500 anos do “Descobrimento”, Porto Seguro, Bahia. 

� Congresso aprova Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Século 20 
 
Década de 1990  
 

� Confronto entre o modelo econômico neoliberal e alternativas para governar, em sentido redistributivo e 
igualitário, o processo de globalização econômica. 

� Avanço em termos de reconhecimento jurídico de direitos e criação de sistemas de promoção e 
proteção: o Brasil assinou e ratificou inúmeros documentos internacionais e elaborou o Programa 
Nacional de Direitos Humanos.  

� Surgimento de uma grande multiplicidade de movimentos sociais em luta pela inclusão social.  
 
1999 

� IV Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Decreto n° 3.298 de 20/12/99 define as competências do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiências (CONADE). 

� “Declaração Universal sobre o Genoma Humano”, UNESCO. 

� Dorcelina de Oliveira Folador, militante de Pastoral, do PT e do MST, prefeita de Novo Mundo (MS), é 
assassinada a mando de fazendeiros. 

� Instaurado na Procuradoria da República em São Paulo o Inquérito Civil Público n° 06/99, a partir de 
representação da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, motivado pela extrema 
demora para a identificação das ossadas da vala clandestina de Perus. 

� Marcha dos Cem Mil reúne MST, CUT, UNE e diversos movimentos sociais, incluindo os da Igreja 
identificada como Grito dos Excluídos. 

� Reeleito em primeiro turno Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência do Brasil para um 
segundo mandato. 

 
1998 

� III Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� F.H.C. nomeia o coronel Jarbas Passarinho, signatário do AI-5 (“às favas os escrúpulos!”), para o 
Conselho da República. 

� À beira da quebra do Real, o governo assina acordo com FMI. 

� Ex-ditador chileno Pinochet é preso em Londres, acusado de terro¬rismo, tortura e genocídio. 

� Aprovado por 120 Estados, contra apenas 7 votos (China, EUA, Iêmen, Iraque, Israel, Líbia e Qatar), o 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, em Roma. 

� Leilão de privatização da Telebrás; protestos no Rio. 

� Criação do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), em São Paulo. 

� Francisco de Assis Araújo, cacique do povo xucuru, conhecido internacionalmente, é assassinado em 
Pesqueira (PE). 

� A Comissão de Mortos e Desaparecidos aprova indenização à família de Manoel Fiel Filho, operário 
morto sob tortura durante o governo do ditador Geisel (pouco depois do assassinato de Vlademir 
Herzog). 

� Continua a política de privatização: venda da estatal paulista Eletropaulo. 

� A Comissão de Mortos e Desaparecidos reconhece que Zuzu Angel foi assassinada pela repressão 
durante o Regime Militar. 

� Grandes protestos de entidades de Direitos Humanos contra a nomeação do general Ricardo Agnese 
Fayad - conhecido torturador do DOI - para o Serviço de Saúde do Exército. 

� Eduardo Navarro, da Universidade de São Paulo (a única que ensina Tupi), funda a organização Tupi 
Aqui, com a que pretende formar professores da língua Tupi, para incluí-la como matéria opcional, nas 
escolas do Estado de São Paulo. Guarani. 

� Eduardo Navarro publica Método Moderno de Tupi Antigo e depois Poemas - Lírica Portuguesa e Tupi 
de José de Anchieta, com o sublime intento de reviver a língua Tupi. Guarani. 

� Criação do Tribunal Penal Internacional TPI. 
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1997 
� II Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� O cardeal do Rio de Janeiro veta o encontro com lideranças do MST, o que gera críticas dos bispos 
comprometidos com a causa dos trabalhadores sem-terra. 

� Decreto do governador Mário Covas e do secretário Belisário dos Santos Jr., de São Paulo, estabelece o 
Programa Estadual de Direitos Humanos em S.P. 

� Criação da Cátedra UNESCO/U.S.P. de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e 
Tolerância. 

� Fulgêncio Manuel da Silva, líder sindical e político, é assassinado em Santa Maria da Boa Vista. 

� O governo brasileiro, por seus canais políticos, religiosos e diplomáticos, informa ao Vaticano que sua 
intervenção em defesa da reforma agrária “não seria bem recebida”. 

� O documento intitulado ‘Para uma melhor distribuição de terra: o desafio da reforma agrária’, elaborado 
pela Pontifícia Comissão Justiça e Paz da Santa Sé (cardeal Roger Etchegaray), só seria divulgado no 
Brasil em janeiro do ano seguinte, depois da visita do papa. 

� Lei n° 9.474, de 22/7/97, regulamenta o Estatuto do Refugiado no Brasil, de acordo com a Convenção 
de Genebra. Festa em Brasília, no Palácio do Alvorada, com revoada de pipas pintadas por artistas do 
Cone Sul (relato do representante do ACNUR, o brasileiro Guilherme Lustosa da Cunha). 

� Criação do Comitê Nacional para os Refugiados CONARE. 

� A reeleição em cargos majoritários do Executivo é aprovada no Senado. 

� A suposta compra de votos na Câmara não chegou a ser apurada. Greve dos policiais militares - por 
salários e condições de trabalho. O Exército intervém em sete Estados.  

� Em depoimento ao Conselho Regional de Medicina de S.P., o ex-sargento Marival Chaves, com longos 
anos de serviços prestados aos órgãos da repressão, testemunha contra médicos - dentre os quais, Isaac 
Abramovitch - que assinaram laudos falsos dos corpos de mortos sob tortura. 

� Venda da Vale do Rio Doce. 

� Ampla crítica da oposição e dos antigos nacionalistas contra a política de privatizações do governo 
FHC. 

� Manifestações de rua no Rio de Janeiro. Crise econômica e crise política: a expansão de saques nos 
mercados de alimentos no Nordeste (por trabalhadores rurais desesperados com a seca) provoca a 
seguinte afirmação de FHC: “As baionetas são mais poderosas do que pedras, paus e coquetéis 
molotov”. 

� Criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, no Ministério da Justiça. Seu primeiro secretário é 
José Gregori. 

� Projeto de Lei que tipifica o crime de tortura é sancionado pelo presidente da República; Lei 9.455 
define e pune o crime de tortura como um tipo penal autônomo e específico. 

� Protesto do MST em Brasília, no primeiro aniversário do Massacre de Carajás; chegada da Marcha a 
Brasília, iniciada em fevereiro. 

� Galdino Jesus dos Santos, cacique pataxó, é queimado vivo em Brasília, por jovens de classe média que 
“só queriam brincar e achavam que era só um mendigo”. Os pataxós estavam na cidade para exigir a 
demarcação de 36 mil hectares de sua reserva. 

� O MST recebe um prêmio concedido pela Fundação Rei Balduíno para o Desenvolvimento (Bélgica); o 
governo brasileiro reage, cancelando recepção a missão de empresários belgas. 

� Vídeo revela violência policial em Diadema, S.P., caso conhecido como “Favela Naval”. 

� CJP/SP é convidada pelo Comando da Polícia Militar de São Paulo para integrar a Comissão de 
Assessoramento para implantação do Policiamento Comunitário, junto com o Núcleo de Estudos da 
Violência-USP, a OAB e o Conselho da Comunidade Negra. 

� O general-de-divisão José Luís Lopes da Silva, que chefiou a invasão da CSN em Volta Redonda (três 
metalúrgicos morros), é promovido a general-de-exército por FHC, seguindo decisão anterior do ex-
presidente Collor. 

� O presidente FHC, ao receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Bolonha (Itália), 
recebe também manifesto com protestos contra as mortes no campo e a concentração de terras no País, 
além de críticas do próprio reitor. 

� Aprovada emenda para a reeleição dos cargos do Executivo. 
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1996 
� Lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos. 

� I Conferência Nacional de Direitos Humanos. 

� Segundo turno das eleições municipais. 

� Dados do Relatório sobre Desenvolvimento Mundial (Banco Mundial, 1996) revelam que, no período 
1983-1994, o Brasil encabeça a lista de maior concentração de renda: os 10% mais ricos se apropriam 
de 51 % da renda nacional 

� Vêm a público notícias sobre a continuação da espionagem política por pessoas ligadas ao extinto SNI e 
ao CIE. 

� 1º turno das eleições municipais. 

� Comissão dos Mortos e Desaparecidos responsabiliza União pelas mortes de Lamarca, Marighella e 
Barreto. 

� CJP/SP e demais entidades de defesa lançam campanha para que o Brasil reconheça a competência da 
Corte lnteramericana de Direitos Humanos. 

� Conferência sobre Assentamentos Humanos, Habitat II, em Istambul. 

� Apresentação do Plano Nacional de Direitos Humanos, sob a coordenação de José Gregori, então chefe 
de gabinete do Ministério da Justiça, e por Paulo Sérgio Pinheiro. 

� Aprovada indenização para a família de Manoel Fiel Filho, morto do DOI-CODI em 1976. 

� A Justiça de São Paulo inocenta parte dos policiais do Massacre do Carandiru e não cobra 
responsabilidade nem do governador Fleury, nem do secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos. 

� Massacre de Eldorado dos Carajás (PA). 

� A PM do Estado mata 19 militantes do MST que defendiam seu direito à terra e deixa 69 feridos. 

� O governador Almir Gabriel (PSDB) não assume a responsabilidade pela sua polícia. Doze anos depois, 
ninguém ainda fora punido. 

� A privatização avança; venda da Light, com amplos protestos. 
 
1995 

� É inaugurado o BBS Direitos Humanos e Cultura, embrião da DHnet Rede Direitos Humanos e Cultura. 

� É criada a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. 

� Governo reconhece a morte de “pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de 
participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979”, por 
meio da Lei 9.140, de 4/12/1995. Mais tarde, o período seria ampliado até 5/10/1988, para 
reconhecimento de desaparecidos (Lei 10.536, 14/08/2002). Ministério da Justiça instala a Comissão de 
Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei 9.140/95. 

� Governo brasileiro ratifica a Convenção lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher. 

� IV Conferência Mundial da ONU sobre a Mulher, em Beijing. 

� Conferência Geral da UNESCO afirma o compromisso em dar prioridade à educação de crianças, 
adolescentes e jovens face às formas de intolerância, racismo e xenofobia. 

� Massacre em Corumbiara (RO): na Fazenda Santa Elina, em conflito com centenas de famílias de 
trabalhadores sem terra, a PM. mata 16 (incluindo uma menina de 07 anos), deixa centenas de feridos (à 
bala, espancados e torturados) e prende os demais.  

� O governo brasileiro é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. 

� Governo conclui lista de desaparecidos durante o regime militar e reconhece a morte de 136 opositores. 

� O presidente FHC exonera, a pedido de entidades de Direitos Humanos e do próprio governo britânico, 
o adido militar da embaixada brasileira em Londres, coronel Armando Avólio Filho, acusado de ter sido 
torturador de presos políticos. 

� Proibição da pena de morte: pelo decreto legislativo n° 56, de 19/4/95. 

� Brasil aprova o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o assunto. 

� Fundação, em São Paulo, da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, inicialmente presidida 
por Margarida Genevois, que, junto com Maria Victoria Benevides, se licencia da CJP, permanecendo 
em seu Conselho. 
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� Criação da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo. Belisário dos Santos Jr. assume a Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania do Estado (onde ficará até 2002). 

� Criação da Comissão Permanente de Direitos Humanos na Câmara Federal, sob a coordenação do 
deputado Nilmário Miranda, ex-preso político.  

� Realização da III Conferência Mundial sobre a Mulher da ONU 
 
1994 

� Lançamento: O Dossier dos Mortos e Desaparecidos Políticos Brasil. 

� Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente (54,3%), derrotando Lula (27%).  

� Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, celebrada no Cairo (Egito), confirma a 
Declaração de Viena e consagra um plano de ação como “Agenda Social” da ONU. 

� Primeiro “Grito dos Excluídos”, com apoio da CNBB. 

� “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” adotada em 
Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, a ter vigência a partir de março de 1995. 

� Assembleia Geral da ONU institui a Década da Educação em Direitos Humanos (de 10 de janeiro de 
1994 a 31 de dezembro de 2004). 

� CJP/SP participa da campanha “Nenhuma Criança Fora da Escola”, juntamente com a OAB, a 
APEOESP e cerca de 50 entidades, em torno do educador Paulo Freire. 

� O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro aprova uma recomendação de que o Tupi (nestas 
alturas, uma língua morta) fosse incluído no ensino do segundo grau. Não se fará, pela falta de 
professores. 

 
1993 

� A inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas no ano de 1993 registra recorde histórico: 2.567,46%. 
PIB tem crescimento de 4,96% em relação a 1992. 

� Justiça confirma o impedimento de Collor. 

� Em Belo Horizonte, congresso com 950 delegados de 22 Estados funda a Central de Movimentos 
Populares (CMP). Instalada a CPI para investigar denúncias de desvio de dinheiro das emendas 
parlamentares ao Orçamento da União. 

� Massacre da Candelária: 08 crianças assassinadas por um esquadrão da morte, quando dormiam na 
praça da Igreja, no Rio de Janeiro. As investigações logo apontam indícios do envolvimento de 
policiais. Somente três foram julgados e condenados anos depois. Três foram absolvidos. 

� O presidente Itamar condecora o coronel da reserva Dalmo Muniz Cyrillo, apontado por entidades de 
direitos humanos como torturador e assassino.  

� O presidente nomeia para Subsecretário de Inteligência da SAE outro torturador denunciado no livro 
Brasil: ‘Nunca mais”, Monso Antonio Marcondes. 

� II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, aprova a declaração que define os 
Direitos Humanos como interdependentes, indivisíveis e irremovíveis; consagra a democracia como o 
regime político que melhor protege e promove os Direitos Humanos. 

� O Congresso Internacional sobre Educação em Prol dos Direitos Humanos e da Democracia institui o 
Plano Mundial de Ação para a Educação em Direitos Humanos. 

� Plebiscito no Brasil: vence opção por República e por Presidencialismo.  

� Manifestantes protestam na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro contra o leilão de privatização da 
Companhia Siderúrgica Nacional. 

� O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lança a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. 
 
1992 

� VII Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH 
Brasília, D.F. 

� Sem qualquer perspectiva de reverter o seu afastamento da Presidência, Collor envia carta de renúncia 
ao Senado Federal. O Senado aprova o impeachment por 76 votos a 03. O ex-presidente perde o direito 
de concorrer em eleições e ocupar cargos públicos até 2.000. 

� Adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos, o “Pacto de San José”, negado pelo 
governo brasileiro desde a década de 1960. 
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� O segundo turno das eleições municipais consolida a queda dos partidos que apoiaram o governo 
Collor.  

� Massacre no Carandiru (S.P.): a polícia militar executa 111 prisioneiros, deixando outros tantos feridos. 

� A Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem de Advogados do Brasil (representadas por Barbosa 
Lima Sobrinho e Evandro Lins e Silva) encaminham ao presidente da Câmara dos Deputados o pedido 
de cassação do mandato de Collor. 

� O presidente é afastado do cargo para ser julgado pelo Senado. 

� Milhares de manifestantes vestidos de preto saem às ruas contra Collor.  

� Barbosa Lima Sobrinho, o decano da ABI, é escolhido para pedir o impeachment de Collor, 
representando o povo brasileiro. Amplas manifestações de rua. Os estudantes são os “caras-pintadas”. 

� Os dois pactos internacionais complementares à Declaração de Direitos do Homem de 1948 - o de 
Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 (ONU) - são 
finalmente ratificados pelo Brasil pelo decreto n° 592, de 6/7/1992. 

� Dom Paulo Evaristo Arns reza missa na Sé diante das urnas com ossadas de presos políticos mortos pela 
repressão militar. 

� Assinada a Convenção sobre a Diversidade Biológica, durante a Conferência sobre o Meio Ambiente 
Humano, no Rio de Janeiro, a ECO-92. 

� No Brasil, foi promulgada pelo Decreto n° 2.519, de 16/3/98. “Vigília pela Ética”, organizada por 
CNBB, CJP, CUT, CONTAG e mais 200 entidades, 130 deputados e 10 senadores.  

1991 
� III Encontro Inter-Regional do Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH.  

� Homologada a demarcação de 22 áreas indígenas.  

� Criação do CONDEPE (Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana em São Paulo), Lei n° 
7.576, de 27/11/91. 

� Criação do CONANDA (Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), pela 
Lei Federal n° 8.242, dia 12. Entrará em atividade em 1993. 

� Fundação da Associação Juízes para a Democracia. 

� Código de Defesa do Consumidor entra em vigor. 

� Caravana organizada para encontrar os restos mortais do médico João Carlos Haas, desaparecido na 
Guerrilha de Araguaia, chega a Araguaina, com participação da C.J.P. de São Paulo.  

� Convenção contra a Tortura, aprovada pela O.N.U. em 1984, é promulgada no Brasil pelo Decreto n° 
40, de 15/2/1991. 

 
1990 

� VI Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH em 
Vargem Grande-S.P. 

� Descoberta de valas clandestinas no cemitério de Perus, São Paulo, que poderiam conter ossadas de 
presos políticos. ACJP/S.P. apoia a iniciativa da prefeita Erundina de investigar o caso. 

� CJP/S.P. participa ativamente da elaboração de projeto de lei de criação do  CONDEPE (Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana). 

� Durante todo o ano, a CJP/S.P. participa de debates contra a proposta de plebiscito sobre a pena de 
morte (Câmara dos Deputados, Brasília). 

� CJP publica o livreto A força do povo, um tipo de cartilha sobre a participação popular.  

� Convenção sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas famílias. 

� Ao longo do ano, o governo Collor extingue 24 órgãos governamentais e estatais, como a Fundação 
Nacional de Arte (Funarte) e a EMBRAFILME. 

� Pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, da USP revela: só nesse ano em São Paulo, 994 crianças e 
jovens morreram vítimas de assassinatos, ou seja, 2,7 mortes por dia. 

� Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 é promulgada no Brasil pelo decreto n° 99.710. 

� Eleições gerais no Brasil: governos estaduais e Assembleias, Senado,Câmara de Deputados.  

� Instituição do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

� Primeira ocupação de terras pelo MST (700 famílias) no Pontal de Paranapanema.  

� Repressão, despejo, ação policial e de fazendeiros, acampamento na beira da estrada.  
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� Irmã Filomena Lopes Filha, “apóstola das favelas”, assassinada em Nova Iguaçu (RJ).  

� Extinção do SNI (Secretaria Nacional de Informação) por medida provisória.  

� Grande parte do arquivo vai para o CIE (Centro de Informações do Exército).  

� Criada a SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos).  
 
Década de 1980  
 
Final da década de 80: 

� Globalização: Confronto entre defensores da supressão de direitos (neoliberalismo) e defensores do 
alargamento dos direitos (multiculturalismo). 

� Governos brasileiros: Eleição de Collor; assinatura e ratificação de inúmeros documentos, declarações e 
resoluções internacionais de garantia de direitos, aprovados pelo Congresso Nacional. 

� Multiplicidade de movimentos sociais e identitários em luta pela inclusão social. 
 
1989 

� II Encontro Inter-Regional do MNDH (Movimento Nacional de Direitos Humanos).  

� Após 16 anos de ditadura, chilenos elegem o civil Patrício Aylvin. 

� O padre francês Gabriel Maire, defensor dos trabalhadores explorados, é assassinado em Vitória/E.S. 

� Queda do Muro de Berlim. 

� Decreto n° 678 do governo brasileiro ratifica a Convenção lnteramericana para Prevenir e Punir a 
Tortura, em espera desde 1985. 

� Valdício Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro Canário (ES), é assassinado.  

� Massacre dos estudantes na Praça da Paz Celestial, em Pequim.  

� Golpe militar derruba o ditador Stroessner no Paraguai. 

� Anistia Internacional pede investigação pela morte de Chico Mendes. 

� Apoiada pela Constituição, que outorga às sociedades indígenas o direito ao uso de suas línguas 
maternas, a Constituição do Estado de Santa Catarina estabelece "O ensino fundamental regular será 
ministrado em Língua Portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem" (Artigo 164, parágrafo 2). Isto supõe uma 
educação bilíngue, com sistemas diferenciados, se bem é aplicável somente às comunidades indígenas 
Guarani. 

 
1988 

� V Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH 
Goiânia/GO. 

� É promulgada a Nova Constituição Brasileira, a chamada “Constituição Cidadã” - garantia de direitos 
liberais clássicos + direitos novos (sociais, econômicos, culturais). 

� novos (sociais, econômicos, culturais). 

� Francisco Alves Mendes, o Chico Mendes, 44 anos, é assassinado em Xapuri, Acre. 

� Exército invade a Companhia Siderúrgica Nacional; repressão violenta resulta em três operários mortos.  

� Assassinato do dirigente da CUT Nativo da Natividade de Oliveira, em Goiás, dia 23.  

� Novo plebiscito no Chile derrota o ditador Pinochet. 

� O Conselho Superior de Censura passa a ser denominado Conselho de Defesa da Liberdade de Criação 
e Expressão.  

� Anistia Internacional denuncia que mil assassinatos por questões agrárias no Brasil continuam impunes. 

� CJP/S.P. participa da organização da “Semana Gandhi de Não-Violência”, na Faculdade de Direito da 
USP.  

� O movimento negro contesta os festejos oficiais do centenário da Lei Áurea. 

� Ato público na Praça da Sé (S.P.), para denunciar o massacre em Serra Pelada.  

� Criação da Comissão Teotônio Vilela, em São Paulo. 

� Congresso Nacional aprova prorrogação por um ano do mandato do presidente José Sarney.  

� Concessões de radiodifusão e verbas da União são liberadas para diversos políticos aliados do então 
presidente José Sarney.  
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� Aprovação de nova Constituição do Brasil. 
 
1987 

� I Encontro Inter-Regional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH em Viçosa/M.G. 

� Mais de 70 garimpeiros de Serra Pelada, em Marabá, atacados pela Polícia Militar são baleados, caem 
na água e desaparecem na ponte sobre o rio Tocantins; 133 mortos na rodovia PA-150.  

� Padre Ricardo Rezende acusa UDR de tramar o assassinato de 65 pessoas no Pará; nos últimos vinte 
anos, a CPT (Comissão da Pastoral da Terra) registra 650 mortes na luta pela terra, só no Pará.  

� Dois mil manifestantes levam à Constituinte diversos projetos de emenda popular. 

� É assassinado no Pará, a mando de fazendeiros, o advogado (e ex-deputado do PCdoB) Paulo Fonteles. 

� Vicente Cañas, 46 anos, jesuíta protetor dos índios e de suas reservas no norte de Mato Grosso, é 
assassinado.  

� União é responsabilizada pela morte do operário Manoel Fiel Filho.  

� Instalado em Brasília o Congresso Nacional Constituinte. 
 
1986 

� IV Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH 
 em Olinda/P.E. 

� CJP/S.P. e demais entidades organizam o seminário “Educação em Direitos Humanos”, em Recife, com 
apoio do Instituto Internacional de Direitos Humanos.  

� Brasil recebe refugiados do Chile.  

� Vilmar José de Castro, jovem agente de pastoral e militante das causas da terra, assassinado em Caçu, 
Goiás, pela UDR. 

� Maurício Mariglio, missionário, é assassinado.  

� O Jornal do Brasil publica na primeira página manchete sobre as confissões e denúncias do psicanalista 
Amilcar Lobo, “ajudante” de tortura nos órgãos da repressão. 

� Depoimento de Dom Paulo Arns sobre programa de rádio de Afanásio Jazadji contra os direitos 
humanos e seus defensores. 

� Assassinato do Padre Josimo Morais Tavares, da Pastoral da Terra, em Imperatriz/M.A. 

� Anteprojeto da Lei de Estrangeiros é publicado no Diário Oficial da União. 

� Anteprojeto de Constituição de Fábio Konder Comparato é entregue ao Partido dos Trabalhadores (que 
o apresentará ao Congresso, com algumas mudanças) e a íntegra será publicada com o título Muda 
Brasil: uma Constituição para o desenvolvimento democrático, Ed. Brasiliense. 

� Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte começa a realizar plenárias pelo Brasil.  

� Criada a Central Geral dos Trabalhadores – CGT.  

� CJP/S.P. passa a ser a agência do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) em 
São Paulo. 

 
1985 

� Lançamento do livro Projeto - Brasil: Nunca Mais pela Arquidiocese de São Paulo, sendo o primeiro 
levantamento sistemático da repressão, listando as vítimas da repressão e os nomes de 444 torturadores. 

� O líder sindical rural João Canuto e seus filhos são assassinados em Rio Maria PA. Brasil será 
condenado pela Comissão de Direitos Humanos da OEA.  

� Primeiras eleições diretas para prefeituras.  

� Fundação do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro. 

� Ezequiel Ramin, missionário defensor de posseiros em Cacoal (R.O.), é assassinado dia 24. 

� Criada a Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. 

� A atriz e deputada federal Bete Mendes, como integrante de comitiva do presidente Sarney, reconhece e 
denuncia o coronel Brilhante Ustra, então adido militar no Uruguai, como torturador. 

� Ato público do Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, no Largo de São Francisco; 130 
entidades se manifestam pela convocação de Assembleia Nacional Constituinte independente do 
Congresso Nacional e presidida por Goffredo Telles Jr.  
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� Voto dos analfabetos, legalização dos partidos comunistas e eleições diretas em todos os níveis, 
liberdade para a criação de partidos e coligações.  

� Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária; o texto registra a existência de mais de 10 milhões de 
trabalhadores rurais sem terra, ao lado da significativa concentração, inclusive de áreas não exploradas.  

� Assassinada Irmã Adelaide, militante da Comissão Pastoral da Terra, em Eldorado dos Carajás (P.A.).  

� Governo reabilita 164 sindicalistas, entre eles Lula, punidos pela ditadura.  

� Sarney envia ao Congresso projeto de lei que devolve autonomia a 31 municípios classificados como 
áreas de segurança nacional, que não podiam eleger prefeito.  

� Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves presidente do Brasil, com 480 votos.  

� Aprovado, pelo Congresso, emenda constitucional que estabelece eleições diretas para a Presidência da 
República e prefeituras, estende o voto aos analfabetos e legaliza os partidos comunistas. 

� Sarney assina convocação da Constituinte, que iria funcionar a partir de 01/02/87. 
 
1984 

� III Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH em 
Vitória/E.S. 

� Eleições gerais põem fim a 11 anos de ditadura no Uruguai. Sanguinetti é eleito. 

� Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, é morto em São Francisco (M.G.). 

� Ato do PT reúne mil pessoas contra a eleição via Colégio Eleitoral, em São Paulo.  

� Atentado à sede da Anistia Internacional (órgão consultivo da ONU fundado em 1961), em São Paulo; 
na ocasião, a AI liderava campanha mundial pela abolição da tortura; CJP reivindica explicações da 
Polícia Federal e do delegado Romeu Tuma. 

� A Câmara dos Deputados aprova nova redação do Código Civil, que prevê a igualdade de gênero. 

� Greve de dez mil boias-frias dá início a três meses de lutas nas áreas da cana-de-açúcar e laranja, em 
São Paulo e Minas Gerais.  

� Paralisação de professores das universidades federais. 

� CJP/SP realiza 2º Tribunal Tiradentes contra o Colégio Eleitoral. 

� Cerca de 1 milhão no comício das Diretas Já na Candelária, Rio de Janeiro, dia 10. Comício pró-
Diretas reúne 250 mil pessoas em Goiânia. A oito dias da votação das Diretas, Figueiredo decreta 
estado de emergência no Distrito Federal. Um milhão de pessoas no comício pelas Diretas Já em São 
Paulo. 

� Folheto da CJP/S.P. em defesa de eleições diretas é amplamente divulgado. 

� Panelaço pelas Diretas nas principais cidades do País. 

� Na Câmara Federal, faltaram 22 votos para aprovação das Diretas Já. 

� Explode oleoduto em Vila Socó, Cubatão (S.P.).  

� Encontro nacional de quatro dias em Cascavel, no Paraná, com 80 representantes de 13 Estados, funda o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). 

� Congresso Nacional rejeita a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para a presidência. 

� General Newton Cruz ordena cerco a uma passeata de protesto dos estudantes da UnB, frustrados com a 
derrota da emenda, e a invasão da escola onde estudantes haviam se refugiado; e prende o presidente da 
UNE. 

 
1983 

� II Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH 
em Taboão da Serra/S.P. 

� Aprovada no Congresso Nacional nova versão da Lei de Segurança Nacional, que reduz as penas 
previstas nos seus artigos. 

� Grande repercussão na Igreja e, no outro extremo, nos setores hostis aos defensores de direitos 
humanos.  

� CJP/S.P. participa da criação da Associação Paulista de Solidariedade no Desemprego, com apoio de 
outras confissões religiosas.  

� CJP/S.P. participa da organização do comício por eleições diretas na Praça Charles Miller (em frente ao 
estádio do Pacaembu, em São Paulo).  
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� Ocorre também manifestação contra a intervenção imperialista na Nicarágua e na Guatemala.  

� Assassinado em Manaus, o índio Marçal de Souza.  

� CJP/S.P. apoia e ajuda na luta dos desempregados que, com suas famílias, acampam em frente à 
Assembleia Legislativa de S.P.  

� Congresso com a presença de mais de cinco mil delegados aprova a fundação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).  

� Assassinato de Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, em Alagoa 
Grande (P.B.).  

� CJP/S.P. cria o Prêmio Alceu Amoroso Lima de Direitos Humanos. 

� Primeira greve geral nacional pós-64. Êxito parcial, apesar do sindicalismo encontrar-se dividido.  

� Tribunal Federal de Recursos mantém sentença que responsabiliza a União pela morte de Vlado 
Herzog. 

� Trabalhadores rurais e posseiros protestam na Transamazônica e Polícia Militar prende bispo do Xingu, 
Dom Erwin Krautler. CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publica nota de repúdio. 

� Extinto o DEOPS (Departamento Estadual de Ordem Política e Social) de São Paulo. É transferido para 
a Polícia Federal o último titular do órgão, Romeu Tuma. 

� Em mensagem ao Congresso, Figueiredo pede “trégua política” para enfrentar crise econômica. PMDB 
responde que aceita, desde que haja eleições diretas e a convocação de uma Assembleia Constituinte. 

� Fundação da Central Única dos Trabalhadores – CUT. 

� O deputado Dante de Oliveira (PMDB) apresenta no Congresso Nacional emenda que estabelece as 
eleições diretas para Presidência da República. 

� Carro-bomba explode no estacionamento do jornal "O Estado de São Paulo". 
 
1982 

� I Encontro Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH 
em Petrópolis/R.J. 

� Fundação do Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH pelo Frei Leonardo Boff e o 
jornalista Dermi Azevedo, entre outros.  

� Polícia reprime reunião com 91 membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em São Paulo. 
Enquadrados na Lei de Segurança Nacional, sete militantes tiveram prisão preventiva decretada.  

� Eleições diretas (governadores, senadores, deputados federais e estaduais).  

� DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) gaúcho é o 1º a ser extinto.  

� Filme “Pra Frente Brasil”, de Roberto Farias, é proibido; foi o primeiro a mostrar o arbítrio e a tortura 
nos anos 70. Em março de 1983, será premiado no Festival de Berlim. Mais tarde, outros filmes 
abordariam o tema, como “Feliz Ano Velho” (1987) e “Dedé Mamata” (1988).  

 
1981 

� Joaquim Neves Norte, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Naviraí (Paraná), é 
assassinado.  

� Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos adotada pela Organização da Unidade 
Africana em Nairobi, Quênia entrou em vigor apenas em 1986. 

� Sindicalistas da greve do ABCD do ano anterior são julgados e condenados pela Justiça Militar a três 
anos de prisão.  

� Sebastião Mearin, líder rural no Pará, assassinado por grileiros.  

� Série de artigos sobre a FEBEM (Fundação Estadual do Bem Estar do Menor), iniciada com Iris Arié.  

� É editada a Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. 
 
1980 
 

� 5ª Vara Federal de São Paulo responsabiliza a União pela morte do operário Manoel Fiel Filho, no DOI-
CODI (O Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna), em 
1976.  

� Congresso aprova o voto direto para governadores e parlamentares para as eleições de 1982 e o fim dos 
senadores biônicos para 1986.  
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� O legista Harry Shibata, elaborador de laudos falsos para a repressão em São Paulo (inclusive no caso 
Vlado), é suspenso pelo Conselho Regional de Medicina. 

� O IV Tribunal Russel denuncia 14 casos de violação de direitos humanos contra os indígenas.  

� Fundação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo; Hélio Bicudo e 
José Queiroz, seus coordenadores, passam a trabalhar juntamente com a CJP/S.P. 

� Ato público no Tuca pela democracia e contra atentados e ameaças a personalidades, sindicatos e a 
bancas de jornal, reúne CJP, ABI (Associação Brasileira de Imprensa), UNE e mais 150 entidades.  

� José Francisco dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Correntes (PB) é 
assassinado.  

� Manifesto em repúdio à visita do ditador da Argentina general Rafael Videla reúne dezenas de entidades 
de direitos humanos. A mobilização também apoia a indicação das Mães da Praça de Maio para o 
Prêmio Nobel da Paz de 1980.  

� Assassinato do caseiro de Dom Adriano Hipólito, bispo da Baixada Fluminense, R.J. 

� I Congresso Nacional dos Profissionais de Educação.  

� Sequestro e espancamento de Dalmo Dallari em São Paulo. 

� Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista e defensor dos lavradores pobres, assassinado em Brasiléia 
(A.C.).  

� Começa a grande greve de 330 mil metalúrgicos no ABC e mais 15 cidades no Estado de São Paulo; em 
São Bernardo, dura 41 dias; onze líderes grevistas do ABCD, entre eles Lula, são presos e enquadrados 
na Lei de Segurança Nacional.  

� Prisão de Lula, Dalmo Dallari e José Carlos Dias, em repressão à greve. 

� AOAB em Encontro Nacional em Manaus, prega a Constituinte e rejeita “remendos” constitucionais.  

� Raimundo Ferreira Lima, o “Gringo”, lavrador sindicalista, agente de pastoral, é assassinado em 
Conceição do Araguaia (P.A.).  

� Dom Oscar Romero, arcebispo de San Salvador, é assassinado durante a missa, quando denunciava a 
repressão. Entre janeiro e março de 1980, foram assassinados mais de mil opositores do regime. 

� Mil pessoas, entre sindicalistas, intelectuais, líderes rurais e religiosos aprovam, em reunião no Colégio 
Sion, em São Paulo, o manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores.  

� O Tribunal Superior Eleitoral cancela os registros da Arena e do MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro) regulariza o registro de seis novos partidos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), Partido Popular (PP.), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), Partido dos Trabalhadores (PT.) e Partido Democrático Social (PDS).  

� Assembleia da CNBB divulga o documento “Igreja e Problemas da Terra”, em defesa da reforma 
agrária e dos direitos das famílias do campo.  

� Lançamento do livro Meninos de rua, de Rosa Maria Fischer e equipe, resultado de pesquisa 
encomendada pela CJP/S.P. ao CEDEC.  

 
Década de 1970  
 
1979 

� Em Salvador, o 2° Congresso Nacional pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, com participação das 
CJPS.  

� O Congresso aprova a reforma partidária, enviada pelo general Figueiredo no mês anterior, é o fim da 
Arena e do MDB; novos partidos podem ser criados.  

� CJP/S.P. lança o “Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos”.  

� A UNE realiza sua primeira eleição direta, com 343 mil votantes. 

� Num piquete na metalúrgica Sylvania, em São Paulo, a Polícia Militar mata a tiros o líder operário 
católico Santo Dias da Silva, de 37 anos. Mais de 10 mil pessoas protestam no enterro. 

� Primeira ocupação de terra no País (embrião do MST) em Ronda Alta, R.S.  

� Começa a mobilização da primeira greve nos canaviais de Pernambuco em 11 anos.  

� Ana Lagoa e Henrique Lago publicam no Correio da Manhã que dois generais e um coronel da 
repressão colocam 14 “desaparecidos” como mortos pelos serviços secretos.  
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� A esquerda do MDB rejeita o caráter recíproco e parcial da lei. Parte dos presos políticos é libertada, os 
exilados começam a retornar, os clandestinos voltam à cena (mote para a canção de João Bosco e Aldir 
Blanc “O Bêbado e o Equilibrista”).  

� Denúncia, no Congresso Nacional, da descoberta de restos mortais de alguns presos políticos em 
sepulturas clandestinas; entre eles, Luís Eurico Tejera Lisboa, dado como desaparecido. 

� Cai a ditadura de Somoza na Nicarágua, vitória da Revolução Sandinista 

� São Paulo: grande seminário nacional sobre as perspectivas da abertura política, realizado na PUC com 
organização conjunta do CEDEC e do CEBRAP foi publicado um livro sobre o assunto: Direito, 
cidadania e participação, Ed. T. A. Queiróz.  

� “1º de Maio Unificado” em S.P. Nas comemorações do Dia do Trabalho, mais de 100 mil pessoas se 
reúnem no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo, onde é lançada a Carta de Princípios do PT, com 
manifestações pela Anistia.  

� Morre em acidente no mar o mais célebre torturador da ditadura militar, Sérgio Fleury.  

� O Congresso rejeita emenda por eleições diretas para governador, de autoria do senador Franco 
Montoro (MDB/S.P.).  

� 31º Congresso da UNE em Salvador, com a presença de dez mil estudantes, é o primeiro desde Ibiúna 
(S.P.), em 1968. Uma cadeira fica vazia: é a de Honestino Guimarães, último presidente da entidade, 
preso pela ditadura em 1973 e dado por desaparecido.  

� Escolhido pelo Colégio Eleitoral, João Batista Figueiredo como o novo ditador do regime. 

� Freira Madre Maurina denuncia ao general Figueiredo, ter sido torturada pelo delegado Fleury em São 
Paulo.  

� Parlamentares cassados em janeiro de 1969, depois da edição do AI.-5, recuperam seus direitos 
políticos. Entre eles, Mário Covas. 

� O senador Teotônio Vilela, presidente da Comissão Mista que analisava a questão da Anistia, inicia 
visitas a presos políticos em todo o país. Teotônio, que pertencia à Arena, partido do Governo, declarou, 
após essas visitas, não haver encontrado nenhum perigoso terrorista, mas apenas jovens idealistas, que 
haviam lutado por suas convicções.  

� Sancionada a Lei da Anistia (Lei Federal 6.683), que beneficia cerca de 4.650 pessoas entre cassados, 
banidos, presos, exilados ou simplesmente destituídos de seus empregos. Com ela, podem voltar ao 
Brasil líderes como Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes, entre outros. 

 
1978 

� Ato público do CBA/S.P. pela comemoração dos 30 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

� Governo promulga decretos revogando a maior parte dos “banimentos”, na tentativa de desarticular 
movimento pela anistia. Emenda Constitucional nº 11 cria “Medidas de Emergência” e “Estado de 
Emergência”, muito mais concentradores do poder do que o clássico Estado de Sítio. A nova Lei de 
Segurança Nacional, com penas mais brandas do que as previstas na anterior, ainda faz parte do 
“entulho autoritário”;  

� Revogação do AI.-5 e de outros atos da ditadura. 

� O I Congresso Nacional pela Anistia é realizado em São Paulo. 

� O movimento negro elege a data da morte de Zumbi como Dia Nacional da Consciência Negra.  

� Reportagem de Fritz Utzeri e Heraldo Dias apresenta dados convincentes que desmontam a farsa oficial 
sobre o “desaparecimento” do ex-deputado Rubens Paiva, na verdade morto no DOI-CODI do Rio de 
Janeiro em 1971.  

� Três anos depois da morte de Vladimir Herzog, na 7ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, o juiz 
Márcio José de Moraes derruba a tese do suicídio, considerando imprestável o laudo do legista Harry 
Shibata. A União foi responsabilizada pela prisão, tortura e morte do jornalista, dia 27. 

� Portaria n° 3.337 do governo militar reitera, em vão, a proibição das articulações intersindicais.  

� Os novos governadores são escolhidos indiretamente. 

� Comissão da C.N.B.B. elabora texto sobre o negro e o racismo no Brasil. Dela nasceu, inicialmente, o 
Grupo União e Consciência Negra e, posteriormente, os Agentes da Pastoral dos Negros.  

� Associação dos Docentes da USP ADUSP. divulga o Livro negro da USP, com relato dos expurgos e 
perseguições a professores e alunos. 
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� Grande manifestação em São Paulo, organizada pelo Movimento contra a Carestia (liderado pelas 
mulheres e pelas organizações de base da Igreja), é reprimida com bombas e cavalaria.  

� Fundado, em São Paulo, o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial.  

� Ato público reúne mais de três mil pessoas nas escadarias do Teatro Municipal.  

� Acaba a censura prévia à imprensa, que sufocou jornais como Opinião e Movimento e fez O Estado de 
S. Paulo esgotar os versos dos Lusíadas, que colocava no lugar das matérias censuradas. O Jornal da 
Tarde colocava receitas e letras de samba.  

� Jornal Movimento, n° 155 - primeira edição totalmente planejada e executada sem censura - dá em 
manchete: “Retrato falado de um torturador. Vulgo: ‘Capitão Ubirajara’”.  

� Em poucos meses, formam-se CBAs (Comitês de Anistia) na maioria dos Estados, em cidades, bairros, 
escolas e categorias profissionais. 

� Explodem greves no ABC, São Paulo (“Braços cruzados, máquinas paradas”), são declaradas ilegais 
pelo TRT.  

� CJP denuncia atentado contra Helena Grecco, presidente do Movimento Feminino pela Anistia, núcleo 
de Minas Gerais. 

� Presidente Jimmy Carter inicia visita ao Brasil, interessado em denúncias sobre direitos humanos. 
Familiares entregam documento sobre desaparecidos.  

� Dalmo Dallari, em retorno ao Brasil de viagem ao exterior, informa à imprensa que 10 mil exilados 
brasileiros estavam sem perspectiva de repatriação. 

� Criação do Comitê Brasileiro pela Anistia, no Rio de Janeiro. 

� Delegação do Vaticano vem ao Brasil apurar denúncias de tortura. 

� Geisel indica à Arena os nomes do general João Figueiredo e de Aureliano Chaves como candidatos 
para serem os novos ditadores.  

� Metalúrgicos da Scania, em São Bernardo do Campo, iniciam a primeira greve do país após o AI-5. 
 
1977 

� Brasil adere à Convenção da ONU relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, de 
1972, pelo Decreto 80.978, de 12/12/1977. 

� CJP/S.P. denuncia casos de brasileiros exilados que não obtinham documentos nas embaixadas. 

� O ano termina com registro de 214 casos de tortura de prisioneiros políticos. 

� É criada, em Buenos Aires, a associação Madres de Ia Plaza de Mayo. 

� Geisel demite o ministro do Exército, Sylvio Frota, integrante da chamada “linha dura”.  

� Presos políticos denunciam tortura, em carta amplamente divulgada pelo presidente da OAB federal, 
Raymundo Faoro. 

� Assassinato de Eugênio Lyra Silva, advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. 

� O MDB inicia campanha pró-Constituinte. 

� A PUC de São Paulo é invadida pela polícia, comandada pelo coronel Erasmo Dias, em represália à 
realização do III Encontro Nacional de Estudantes, ao final, centenas de pessoas são presas e várias 
ficam feridas. 

� O ditador Geisel edita o Ato Complementar n° 104, que suspende o acesso dos partidos políticos ao 
rádio e à televisão. 

� Mais de 2.500 jornalistas assinam manifesto da ABI contra a censura.  

� Geisel cassa o mandato do deputado federal Alencar Furtado, líder da oposição, que perde seus direitos 
políticos por dez anos. O deputado denunciara, na televisão, os “desaparecimentos” e a criação, pela 
ditadura, dos “órfãos e viúvas do talvez e do quem sabe”. 

� Lançamento do manifesto “Justiça e Libertação”, na Igreja da Penha, em S.P., com repressão policial 
em cima dos jovens, das mulheres e dos operários. 

� O ministro da Justiça torna obrigatória a censura prévia às publicações vindas do exterior.  

� Ato no Tuca com estudantes da PUC/S.P. e USP contra prisão de operários e em defesa dos presos 
políticos e da anistia. 

� “Dia Nacional da Luta”: manifestações de estudantes em São Paulo contra prisão de colegas e de 
artistas solidários. São 10 mil bradando “liberdade, liberdade, abaixo a repressão”. 

� Greve estudantil mobiliza 80 mil no País. 
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� O jurista e historiador Raymundo Faoro é eleito presidente da OAB Federal. Desenvolve amplo trabalho 
de denúncias, apoios aos perseguidos (do Brasil e do Cone Sul) e articulações políticas pela anistia, pela 
Assembleia Constituinte e pelo Estado de Direito Democrático. 

� Geisel decreta recesso do Congresso Nacional. Alega “ditadura da minoria” e a necessidade de reforma 
do Judiciário. 

� Em São Paulo, o secretário de Segurança, coronel Erasmo Dias, proíbe quaisquer manifestações 
públicas.  

� Pacote de Abril: mandato presidencial de 6 anos e eleição indireta de senadores (os “biônicos”) entre 
outras medidas. 

� Governo brasileiro rompe acordo militar com os EUA em função de críticas do governo estadunidense à 
violação de direitos humanos pela ditadura. 

� 15ª Assembleia da CNBB aprova texto contra o regime militar. 

� Em São Paulo, primeira manifestação estudantil fora do campus; com uma passeata de cinco mil 
estudantes, caminhando sob vigilância de forte aparato policial. 

� Uma tentativa de realização do III Encontro Nacional de Estudantes em Belo Horizonte acaba com a 
prisão de mais de 400 estudantes; 

� Resolução da ONU contra o regime do Apartheid na África do Sul. 
 
1976 

� Morte de João Goulart na Argentina (até hoje sob suspeita). No cortejo fúnebre em São Borja, R.S., a 
multidão grita “liberdade, liberdade, anistia, anistia”. 

� Massacre da Lapa, quando são executados os dirigentes do PC. do B Ângelo Arroyo, Pedro Pomar e 
João Batista Drummond.  

� Itamaraty, sob a chefia do chanceler Azeredo da Silveira, manifesta-se contrário à proposta do 
secretário-geral da OEA, Alejandro Orfilla, sobre a criação de um tribunal especial para julgar 
transgressões de direitos humanos no continente. 

� Assassinado o padre João Bosco Penido Burnier, jesuíta, que durante 10 anos dedicou-se aos povos 
bacairis e xavantes, em Mato Grosso. 

� Lançamento do livro Meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, de Hélio Bicudo. 

� CNBB, reunida no Rio, exige justiça nos vários casos de violência e assassinato de sacerdotes e outros, 
a serviço dos explorados e perseguidos.  

� A Aliança Anticomunista Brasileira (AAB) lança bombas nas sedes da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro,  

� Censura proíbe o jornal Movimento de publicar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que 
completava 200 anos.  

� É criada a nova empresa oficial de radiodifusão, a RADIOBRÁS.  

� Ditador Geisel sanciona a lei que ficou conhecida como “Lei Falcão” (em referência ao então ministro 
da Justiça); a lei limita drasticamente a propaganda eleitoral, impedindo que candidatos falem na TV ou 
rádio durante o horário eleitoral.  

� Morte suspeita de Zuzu Angel em acidente de carro no Rio, (mãe de Stuart Angel, assassinado sob 
tortura). 

� Folha da Tarde publicara que 3 deputados do MDB paulista haviam recusado “convite” para depor no 
DOPS. Em 23/12/1975, o mesmo jornal publica reportagem com a manchete: “DOPS paulista 
desmascara infiltração comunista”. Morre no DOI-CODI o operário Manoel Fiel Filho, o 39° “suicida” 
do regime, em situação semelhante à da morte de VIado. 

� Série de artigos no O São Paulo sobre a Casa de Detenção em São Paulo. ACJP/S.P. assume também a 
causa dos “presos comuns”, atingidos pela violência institucional e o arbítrio, tortura e morte.  

 
1975 

� Movimentos da sociedade civil X ditadura. Lei da Anistia (1979). 

� Volta dos exilados políticos. 

� Crescem prisões políticas em São Paulo: só do PCB, foram 61 pessoas.  

� CJP/S.P. divulga lista com relação de 65 pessoas presas ilegalmente e envia as denúncias para o 
Vaticano e para a Anistia Internacional.  
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� Ditador Geisel reafirma a determinação do governo militar por manter seus poderes excepcionais. 
Garante, por outro lado, que tais poderes não causam prejuízo ao lento e gradativo processo de 
distensão.  

� Durante o Encontro da Pastoral da Amazônia, em Goiânia (GO), convocado pela CNBB, nasce a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), que luta, desde então, pelos direitos dos trabalhadores rurais, peões 
e posseiros, sobretudo na Amazônia.  

� É publicado Manifesto do MDB sobre “desaparecidos”. 

� Encontro dos Bispos em Itaici (S.P.) define prioridades: criação das Pastorais dos Direitos Humanos e 
dos Marginalizados.  

� Ministro da Justiça, Armando Falcão, divulga nota sobre “desaparecidos políticos”, muitos deles 
sabidamente assassinados pela repressão.  

� O Comitê Central do PC. do B divulga sua Mensagem aos brasileiros, propondo uma Constituinte 
livremente eleita, a abolição de todos os atos e leis de exceção e a anistia geral.  

� Episcopado Regional aprova o documento “Não Oprimas Teu Irmão”, que condena a tortura.  

� Dom Paulo entrega a Paulo VI relatório sobre tortura na Argentina.  

� Cartunistas fazem ilustrações para cartões em benefícios das famílias de presos.  

� Fundado o Movimento Feminino pela Anistia no Rio Grande do Sul, Presidida pela socióloga Lícia 
Peres, em extensão ao Movimento nacionalmente dirigido pela advogada Therezinha Zerbini. 

� Morte sob tortura de Vladimir Herzog, jornalista, diretor da TV Cultura, no DOI-CODI de São Paulo. 
Jornalistas se mobilizam, reunindo um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas, para contestar a 
versão oficial de suicídio de Vlado. Sua morte causa grande repercussão em todo o país e no Exterior. 
Um culto ecumênico na Catedral da Sé transformou-se em ato público de protesto, com a participação 
de mais de 10 mil pessoas. 

 
1974 

� Dom Paulo Arns e Cândido Mendes conseguem audiência com o general Golbery do Couto e Silva e 
levam familiares de “desaparecidos” e o advogado José Carlos Dias, da CJP/S.P.  

� Sínodo Mundial dos Bispos em Roma, no qual Dom Paulo Arns expõe o tema crucial das violações de 
direitos humanos. 

� V Conferência Nacional da OAB, no Rio de Janeiro, sobre Direitos Humanos.  

� O Departamento Nacional de Telecomunicações (DENTEL) fecha a Rádio 13 de Maio, em Goiás (Dom 
Tomás Balduíno) e a Rádio Palmares, em Maceió. 

� No Brasil, apesar das evidências, a ditadura proíbe que a imprensa fale em recessão.  

� As notícias censuradas referentes à mobilização dos estudantes começam a aparecer.  

� Tribunal Russell, em Roma, reúne-se para julgar as ditaduras no Chile e no Brasil.  

� Censura prévia ao rádio e à televisão é iniciada.  

� O general Ernesto Geisel toma posse como ditador. Outro general, João Figueiredo assume a chefia do 
SNI e Golbery do Couto e Silva, nomeado ministro-chefe do Gabinete Civil, passa a articular a abertura 
do regime; definindo-a como "lenta, gradativa e segura distensão". 

 
1973 

� Estatuto do índio. 

� Encontro Regional de Comissões de Justiça e Paz CJP do Cone Sul, realizado em Buenos Aires. Foi a 
última reunião regional, depois impossibilitada devido à repressão das ditaduras militares.  

� Médici ordena fechamento da Rádio 9 de Julho, ligada à Arquidiocese de São Paulo.  

� MDB indica Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho como candidatos da oposição a presidente e 
vice, são “os anticandidatos”. 

� Golpe de Estado derruba o socialista Salvador Allende, no Chile. Cercado no Palácio de Ia Moneda, 
atacado por artilharia aérea, fuzilaria e tanques, Allende se suicida. 

� O general Pinochet assume e instala ditadura e terror; milhares de chilenos procuram o exílio. 

� Assembleia Geral da CNBB, em São Paulo; documento sobre “O valor cristão dos Direitos Humanos”. 

� Congresso Mundial contra a Tortura, em Paris, patrocinado pela Anistia Internacional. 

� Manifesto de escritores e artistas em defesa dos Direitos Humanos é encaminhado à CNBB.  
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� Comissão Justiça e Paz S.P. se estabelece “oficialmente” na sala 23 da Cúria Metropolitana, na Avenida 
Higienópolis. 

 
1972 

� Exército realiza, durante a terceira campanha de aniquilamento, um ataque decisivo à Guerrilha do 
Araguaia.  

� América Latina: golpe Militar em Honduras.  

� Primeiro editorial sobre Direitos Humanos no jornal da Cúria Metropolitana O São Paulo. O ano 
termina com o registro de 58 “subversivos” mortos, dos quais 18 considerados “desaparecidos” e 5 
“suicídios” nas prisões.  

� Repressão policial e militar em São Félix do Araguaia - prisão de Dom Pedro Casaldáliga e de agentes 
de Pastoral. 

� Criação do Conselho Indigenista Missionário CIMI.  

� O Código de Processo Penal é alterado por Médici de modo a evitar que o delegado Sérgio Fleury vá 
para a cadeia. 

� Começa a circular o semanário Opinião, dirigido por Fernando Gasparian, com apoio de políticos, 
intelectuais e artistas da oposição, com reprodução de matérias de periódicos europeus. Estará sempre 
submetido a censura. 

� Anistia Internacional denuncia a violação de direitos humanos no Brasil e lista os nomes de centenas de 
torturadores e de 1.076 vítimas. 

� A imprensa é proibida de publicar notícias sobre a Anistia Internacional.  

� Criação da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo.  

� Episcopado Regional, reunido em Brodósqui (S.P.), aprova declaração “Testemunhos de Paz”, primeiro 
documento dos bispos paulistas contra a tortura. É distribuído nas missas, mas nada sai na imprensa.  

� CNBB denuncia invasão de terras indígenas. 

� Emenda constitucional torna indireta a eleição de governadores a partir de 1974.  

� Início do combate (de extermínio) à Guerrilha do Araguaia, no sul do Pará, liderada pelo PC. do B.  

� A oposição democrática se retira do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, em Brasília, 
em protesto pela não apuração das denúncias sobre torturas e desaparecimentos dos opositores políticos. 

 
1971 

� No Brasil, o ano termina com o registro de 788 casos de tortura e cresce o número de ditos 
“desaparecidos”. 

� Médici assina decreto para poder baixar “decretos secretos”. 

� Hélio Bicudo é exonerado do Ministério Público por sua militância pró Direitos Humanos. 

� Missa na Catedral da Sé em São Paulo por Luiz Eduardo Merlino, morto sob tortura; na Europa, ele fora 
um dos principais divulgadores de denúncias sobre a ditadura. 

� Seminário Brasileiro de Justiça e Paz. 

� IV Encontro Regional Latino Americano de Justiça e a Paz, ambos no RJ. 

� Dom Paulo Arns retorna de encontro com o Papa Paulo VI com sua mensagem de “preocupado com os 
direitos humanos no Brasil”. 

� Já é conhecida a Casa da Morte, na cidade fluminense de Petrópolis, centro de torturas e assassinatos 
aos cuidados de oficiais do Exército. 

� Rubens Paiva, ex-deputado cassado do MDB, é sequestrado pela ditadura. Dado por desaparecido, foi 
certamente morto pela tortura, segundo vários testemunhos e inquéritos. O atestado de óbito sairá 
apenas em 1996. 

� Prisão e tortura dos agentes pastorais Giulio Vicini e Yara Spadini, em S.P. 

� Morto na Bahia o capitão Carlos Lamarca, membro da organização Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR). 

 
1970 

� No Rio de Janeiro, sequestro do embaixador da Suíça, Enrico Bucher. Será trocado por 70 presos 
políticos, levados para o Chile. A repressão se intensifica em todo o País. O ano termina com 1.206 
casos de tortura e 30 mortes.  
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� Dom Paulo Evaristo Arns designado arcebispo de São Paulo. 

� Papa faz seu primeiro pronunciamento sobre a tortura e a ditadura no Brasil.  

� Hélio Bicudo é nomeado pelo Ministério Público para investigar o esquadrão da morte. 

� Sequestro do embaixador alemão por grupo da VPR e da ALN, depois trocado por 40 presos políticos, 
dia 11. 

� Sequestro do cônsul japonês Nobuo Okuchi, em S.P., por grupo da VPR. Será solto em troca de cinco 
presos políticos 

� Dom Helder Câmara denuncia publicamente, em Paris, a prática de tortura no Brasil. 

� Câmara Federal aprova o Decreto-lei da censura prévia em livros e periódicos. O Decreto-lei n° 1.077, 
do ministro Buzaid, impõe a censura prévia à imprensa.  

� O militante do PCBR Mário Alves, 47 anos, morre sob torturas no DOI-CODI, R.J. Em 1987, a pedido 
da família, a União será responsabilizada pela prisão, tortura e morte.  

� Líder da oposição sindical, Waldemar Rossi é preso e torturado; apesar do silêncio de Dom Agnelo 
Rossi, arcebispo de São Paulo, a tortura de opositores e membros da Igreja começa a repercutir na 
Europa.  

� Decreto-lei 1.077 institui a censura prévia a espetáculos e publicações. 
 
Década de 1960  
 
1969 

� General Médici extingue as polícias civis locais, transformando todos os membros em policiais 
militares (Decreto-lei n° 1.072).  

� A revista Veja (sob a direção de Mino Carta) publica matéria de capa sobre torturas, com fatos e 
depoimentos. 

� O ano é também marcado pelo exílio de vários artistas, músicos, intelectuais e escritores 

� Carlos Marighella é assassinado, em São Paulo, pela equipe liderada pelo delegado Sérgio Fleury; antes 
dele, haviam sido presos frades dominicanos envolvidos com a causa do líder da ALN. 

� Assinada, em São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, à qual o Brasil só 
aderiu em 25/09/92 e, na íntegra, apenas em novembro de 1998. 

� Em Paris,é criada a Frente Brasileira de Informação, para denunciar o regime militar.  

� O Congresso Nacional é reaberto.  

� Emenda Constitucional n° 1 aprofunda as medidas repressoras da Carta de 1967.  

� Com a edição do Ato Complementar n° 77, os professores punidos pela resolução ficam proibidos de 
lecionar nas instituições oficiais.  

� Junta Militar baixa os Atos 13 e 14; pena de morte e banimento passam a ser aplicáveis no combate à 
subversão.  

� Decreto-lei n° 898, de 29/09/1969, redefine crimes contra a segurança nacional e a ordem política e 
social. Na prática, trata-se de nova LSN, em substituição à de 1967. Será substituída por outra LSN em 
dezembro de 1978.  

� Criação da Operação Bandeirante - OBAN em São Paulo, centralizando as atividades repressivas do 
regime, inserindo um corpo de polícia política dentro do Exército, com forte apoio de empresários e 
banqueiros. Daí virá a criação do Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de 
Defesa Interna, DOI-CODI, reunindo membros das três armas. 

� Membros da Ação Libertadora Nacional – ALN tomam a Rádio Nacional de São Paulo, onde é 
transmitido um manifesto contra a ditadura. 

� Lançado o jornal O Pasquim, reduto do humor e resistência durante a ditadura.  

� Assassinado o Padre Henrique Pereira Neto, 28 anos, auxiliar de Dom Helder Câmara na arquidiocese 
de Olinda e Recife.  

� Decreto-lei torna ainda mais repressiva a LSN. 

� Novo Ato Institucional; 39 parlamentares são cassados, além de três ministros do STF (Evandro Lins e 
Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal); o presidente do tribunal, ministro Gonçalves de Oliveira, 
renuncia em protesto. 

� Ato lnstitucional n° 8 suspende as eleições. 
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� O capitão Lamarca adere à VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e deserta do Exército, carregando 
armas e munições. 

� Sequestro do embaixador americano Charles Elbrick no Rio de Janeiro para exigir a libertação de presos 
políticos. Para obter sua libertação o Governo liberta e expulsa do país 15 presos políticos; Seguem-se a 
este o sequestro de mais outros três cônsules, todos libertados em troca de outros presos políticos. 

� Nova Lei de Segurança Nacional. 
 
1968 

� Ato Institucional 5. 

� Os comandos militares exigem punição ao deputado Márcio Moreira Alves. A Câmara dos Deputados, 
desafiando a ditadura, rejeita, por 216 votos a 141, o pedido de licença para processar o deputado. 

� À noite do dia 13, o Ato Institucional n° 5 - conhecido como “o golpe dentro do golpe” - elimina o 
pouco que sobrara do Estado de Direito: fechamento do Congresso, pleno poder ao presidente para 
cassar mandatos eletivos e direitos políticos, além de demitir ou aposentar juízes e funcionários. O AI-5 
restringe o habeas corpus, permite intervenções em Estados e municípios e amplia a censura à 
imprensa. 

� Juscelino, Carlos Lacerda, os músicos Caetano e Gil e outras centenas de pessoas são presas na onda 
repressiva logo após a edição do ato (de 13 a 22/12).  

� O ditador militar passa a legislar por meio de decretos e decretos-lei. Havia naquele mês 13 padres 
presos no País por “subversão”. 

� O general Costa e Silva cria o Conselho Superior de Censura e sanciona a nova Lei de Censura de obras 
teatrais e de cinema. 

� Na Rua Maria Antonia, ocorre o conflito entre estudantes de Filosofia da Universidade de São Paulo 
(USP) e grupos direitistas da vizinha Universidade Mackenzie. A PM intervém. O secundarista José 
Guimarães é morto e a Faculdade de Filosofia da USP, ocupada pelos militares.  

� A polícia prende em Ibiúna (S.P.) cerca de mil participantes do 30° Congresso da UNE, clandestino.  

� O ministro da Justiça, Gama e Silva - ligado à ala mais dura do regime militar - instala o Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH. 

� Abertura da Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín, Colômbia; No documento final 
dessa Conferência lê-se: “A Comissão Justiça e Paz deverá ser promovida em todos os países, pelo 
menos em nível nacional”. 

� Prisão do líder estudantil Vladimir Palmeira é seguida por centenas de prisões de estudantes na cidade e 
em São Paulo. 

� Atentado de grupos extremistas da direita ao Teatro Opinião, RJ. 

� General Médici, comandante do III Exército, pede o Estado de Sítio. Ficam proibidas manifestações 
públicas em todo o País. 

� Em São Paulo, o Comando de Caça aos Comunistas (CCC) ataca o elenco da peça Roda Viva: atores 
são espancados e o teatro depredado. 

� Cerca de quatro mil metalúrgicos de Osasco paralisam seus trabalhos, na esteira da greve de Contagem. 
A Igreja põe à disposição a Matriz da Sé para realização de Assembleias e proteção contra a polícia. 

� No Rio de Janeiro, a “Sexta-feira Sangrenta”: repressão da Polícia Militar a manifestação de rua deixa 4 
mortos, dezenas de feridos e uma centena de prisões. 

� Multiplicam-se protestos por todo o País. 

� No Brasil, o impacto das revoltas na Europa se dá no meio de estudantes, intelectuais e artistas, além 
dos sindicalistas organizados contra a ditadura e o arrocho.  

� Em São Paulo, o governador nomeado Abreu Sodré é escorraçado de palanque dos festejos do 10 de 
maio, na Praça da Sé. Slogan: “Só a luta armada derruba a ditadura”. Várias prisões.  

� Greve de metalúrgicos em Contagem (M.G.), de 16 a 24/4, provoca repressão militar, porém estimula o 
movimento sindical.  

� O secundarista Edson Luís de Lima Souto é morto pela Polícia Militar, durante repressão à 
manifestação estudantil no Rio de Janeiro. Cerca de 50 mil pessoas comparecem ao enterro e a atos 
contra a ditadura, inclusive com o apoio explícito de padres e freiras. O fato iria inspirar a canção 
Sentinela, de Milton Nascimento e Fernando Brant. 
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� Márcio Moreira Alves, discursa na Câmara conclamando o povo a realizar um boicote ao militarismo 
nas comemorações do 7 de setembro. O pronunciamento é considerado ofensivo pelos ministros 
militares, que pedem ao Congresso autorização (que foi negada) para sua cassação. 

� Realização da I Conferência Internacional de Direitos Humanos da ONU. 
 
1967 

� A Constituição da ditadura militar. 

� Ditadura militar promulga uma nova Constituição. 

� Comando militar invade a sede do bispado de Volta Redonda (R.J.), supostamente à procura de 
documentos “subversivos”. 

� A CNBB Protesta contra a prisão de vários sacerdotes.  

� É lançado, no Rio de Janeiro, o manifesto da Frente Ampla, de oposição aos militares, unindo Carlos 
Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek. A Frente será fechada pelo ministro Gama e Silva, em 
5/4/1968, sendo proibidas notícias na imprensa. 

� Congresso da UNE é abrigado em convento de monges beneditinos na cidade de Valinhos (S.P.).  

� Delfim Netto é o ministro da Fazenda. Imposta a Lei de Segurança Nacional, por Decreto. 

� Criação do Centro de Informações do Exército (CIE). 

� Castello Branco sanciona a nova Lei de Imprensa, alcunhada “Lei Rolha”. Artistas, escritores, 
intelectuais e jornalistas fazem ato de protesto em São Paulo. 

 
1966 

� O ditador Castello Branco baixa o Ato lnstitucional n° 3, definindo eleição indireta para governador. Os 
prefeitos passam a ser nomeados nas capitais.  

� O MDB lança manifesto em defesa das eleições diretas.  

� O governador de S.P., Adhemar de Barros, é deposto e cassado “por corrupção”.  

� Luís Carlos Prestes é condenado a 14 anos de prisão, “por subversão”. 

� O Movimento Nacionalista Revolucionário, formado por ex-militares e militantes de esquerda ligados a 
Leonel Brizola, organiza o que seria o primeiro movimento armado contra o golpe, na Serra do 
Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo.  

� Criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

� General Costa e Silva é eleito presidente pelo Congresso Nacional. Mais seis deputados federais são 
cassados por Castello, que fecha o Congresso Nacional por dez dias.  

� Ato lnstitucional n° 4 confere poderes ao Congresso Nacional para “aprovar a nova Constituição”.  

� Oficializados os partidos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que reuniu principalmente 
parlamentares do extinto PTB e se transformou na oposição ao Regime Militar, e a ARENA (Aliança 
Renovadora Nacional), que se constituiu como partido de sustentação dos governos militares.  

� Aprovação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 
 
1965 

� O ano termina com o registro de 84 casos de tortura e três mortes, sendo dois encontrados enforcados na 
cela.  

� Formalização do bipartidarismo, com os novos partidos: pela situação, a Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA); pela oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  

� Ato Institucional n° 2 dissolve os 13 partidos políticos e estabelece que os crimes políticos serão 
julgados pela Justiça Militar.  

� A polícia invade e fecha a Universidade de Brasília UnB. Mais de 200 professores se demitem em 
protesto.  

� O Congresso Nacional aprova a Lei de Inelegibilidades, que cria obstáculos para os candidatos aos 
governos estaduais e beneficia os políticos ligados à ditadura.  

� Intelectuais brasileiros lançam um Manifesto à Nação, em luta pelo restabelecimento das liberdades 
democráticas e dos direitos individuais. 

� Passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal. 

� É promulgada a Lei 4.504, que trata do Estatuto da Terra.  
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� É decretado o Ato Institucional n.º 2, que retoma as cassações, extingue os partidos políticos, impõe 
eleições indiretas para presidente e atribui a este o poder de decretar estado de sítio sem consulta prévia 
do Congresso, intervir nos estados, fechar o Congresso, demitir funcionários e emitir atos 
complementares e decretos-lei.  

� Aprovação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação 
Racial. 

 
1964 

� Golpe Militar e Implantação da Ditadura (1964-1985): a) supressão das garantias de direitos, b) prisões, 
torturas e mortes de opositores pelo Estado, c) arrocho salarial. 

� Criação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH. 

� Comício da Central do Brasil pró-reformas de base reúne 300 mil no Rio de Janeiro.  

� Greve geral dos trabalhadores, em apoio às reformas de base, é anunciada.  

� A Marcha da família com Deus pela Liberdade reúne cerca de 100 mil em São Paulo.  

� Emenda Constitucional nº 9 prorroga o mandato do general Castello Branco até março de 1967. O 
jornal Correio da Manhã (RJ) começa a denunciar as torturas nos presos políticos no País.  

� É criado o Serviço Nacional de Informação (SNI). 

� Lei anti-greve é aprovada.  

� Golpe militar derruba o governo João Goulart; o presidente parte para o exílio.  

� Inicia-se uma onda de prisões pelo País.  

� Aprovada, por 126 votos a 117, a Lei Suplicy (do ministro da Educação, Suplicy de Lacerda), que 
proíbe a existência das entidades estudantis, como a UNE. 

� Ano termina com várias mortes e centenas de denúncias de casos de tortura no Brasil.  

� Prisões e protestos pelo país em consequência do golpe militar. A sede da UNE, no Rio, é incendiada e 
tomada pelo governo militar.  

� Editado o Ato Institucional n.º 1 (AI-1), que permite a cassação de mandatos e a suspensão de direitos 
políticos. São marcadas eleições indiretas em dois dias para Presidência e vice-presidência da República 
com mandato válido até 31 de janeiro de 1966. Divulgada a primeira lista de cassados, contendo nomes 
como o de Goulart, Jânio Quadros, Prestes, Leonel Brizola e Celso Furtado, além de 29 líderes sindicais 
e alguns oficias das Forças Armadas.  

 
1963 

� Greve geral dos trabalhadores, em apoio às reformas de base, é anunciada.  

� Sargentos realizam uma Assembleia no Automóvel Clube, no Rio. O presidente Goulart comparece e 
fala em defesa das reformas de base, o que serve de estopim para o golpe.  

� Plebiscito restabelece o presidencialismo com João Goulart.  

� Divulgação da encíclica Pacem in Terris, com João XXIII: defesa de verdade, justiça, liberdade e 
espírito ecumênico; afirmação dos direitos humanos, inclusive os econômicos, sociais e culturais. 

� Pesquisa do IBOPE mostra grande aprovação popular ao governo de João Goulart. 

� Carlos Lacerda defende golpe militar contra o presidente da República. 

� Goulart faz tentativa de colocar o País em Estado de Sítio, mas recua. 
 
1962 

� Atentado contra o Congresso da UNE, com participação de militares.  

� É criado o 13° salário e, no mesmo mês, eclode greve nacional, marcada por saques; termina com 42 
mortos no Rio de Janeiro.  

 
Década de 1950  
 
1959 

� Revolução cubana.  
 
1956 

� Fundação da Rádio 9 de julho e do jornal O São Paulo, vinculados à Arquidiocese de São Paulo. 
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1955 
� Ligas Camponesas. 

� O presidente brasileiro, João Café Filho, instaura a obrigatoriedade de incluir um curso de Tupi nas 
carreiras de Letras de todas as universidades do Brasil, quando esta língua já está se esvaindo no 
esquecimento. 

 
1952 

� Criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por iniciativa de Dom Helder Câmara. 
 
1950 

� Aprovação do Convênio Europeu dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais.  
 
Década de 1940  
 
1948 

� Brasil rompe relações diplomáticas com URSS. 
 
1947 

� PCB É colocado na ilegalidade.  
 
1946 

� Constituição de 1946. 
 
1945 

� Carta ao Capitão Luiz Carlos Prestes Sobral Pinto 

� Queda do Estado Novo e a Redemocratização do país. 

� Fundação da ONU. 

� De 1945 à 1963: a) redemocratização constitucional do país, b) controle político das massas por líderes 
populistas e por grupos oligárquicos, c) movimentos de resistência dos trabalhadores urbanos e rurais. 

 
1943 

� È instituída a Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 
 
1942 

� Carta de Despedida de Olga Benário Prestes. 
 
1940 

� Instituição do Salário Mínimo. 
 
Década de 1930  
 
1937 

� Golpe de Estado com a implantação do Estado Novo (1937-1945). 
 
1935 

� Insurreição da Aliança Nacional Libertadora. 
 
1934 

� Constituição de 1934. 

� Promulgada a Segunda Constituição Republicana. 

� São sancionados o Código Florestal, que impõe limites ao exercício do direito de propriedade, e o 
Código de Águas. 

 
1932 

� Revolução Constitucionalista de São Paulo.  
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1930 
 
Estado Brasileiro pós 30: 
 

� Direitos trabalhistas, sindicais, previdenciários; e voto feminino, porém, mecanismos de controle da 
classe trabalhadora pelo Estado X Cidadania plena.  

� Golpe militar e início do primeiro governo de Getúlio Vargas no Brasil.  
 
Década de 1920  
 
1922 

� Fundação do Partido Comunista do Brasil. 
 
Década de 1910  
 
1919 

� Fundação da OIT.  
 
1917 

� Eclode em São Paulo uma greve de operários. 

� Primeira Greve Geral no Brasil. 

� Revolução Russa. 
 
1916 

� Surge o Código Civil Brasileiro. 
 
1911 

� É expedido o Decreto nº 8.843, que cria a primeira reserva florestal do Brasil, no antigo Território do 
Acre. 

 
Década de 1900  
 
1907 

� Greves e manifestações operárias em São Paulo. 
 
1906 

� I Congresso Operário do Brasil. 
 
1901 

� Primeiro Congresso Socialista do Brasil. 
 
Século 19 
 
Lutas de segmentos sociais destituídos (escravos e homens livres  
pobres) X privilégios, injustiças sociais e violência. 
 
Década de 1890  
 
1893 

� Mulheres conquistam o direito de voto na Nova Zelândia. 
 
1891 

� Promulgada a primeira Constituição da República: igualdade jurídica de todos os cidadãos, porém, 
manutenção de privilégios, desigualdades e opressão. Participação política restringida em lei e pelas 
práticas oligárquico-coronelísticas. 
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Década de 1880  
 
1889 

� Proclamada a 1ª República no Brasil (1889-1930): Resistência X Estado Oligárquico: greves operárias, 
cangaço e messianismo. 

 
1888 

� Lei Áurea 

� Assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. 

� Abolição da escravidão no Brasil. 

� Conquista da jornada de 8 horas de trabalho na Austrália. 
 
1885 

� Lei dos Sexagenários 
 
1884 

� Província do Ceará extingue o regime de escravidão. 
 
1883 

� Conquista dos primeiros direitos sociais na Alemanha. 
 
Década de 1870  
 
1873 

� Estado e a Igreja entram em choque na Questão Religiosa. 
 
1871 

� Instituída a Lei do Ventre Livre, promulgada pelo gabinete Rio Branco. 
 
1870 

� Finaliza a Guerra Grande com a morte do Marechal Solano López, e se reinicia a guerra contra o 
guarani, "a língua selvagem", proibindo-se o seu uso nas escolas. Aqueles que o usam são qualificados 
de "guarangos", e sujeitos a penalidades sociais. O guarani passará a ser, novamente, uma língua oral. 

 
Década de 1850  
 
1850 

� Lei Eusébio de Queiroz proíbe o trafico de escravos para o Brasil. 
 
Década de 1840  
 
1848 

� Lançamento do Manifesto Comunista. 
 
1840 

� Francisco Adolfo de Varnhagen começa uma série de propostas ao governo do Império do Brasil para 
que seja restituído o ensino do Tupi, língua que já entrou em decadência, mas as suas súplicas não são 
ouvidas. 

Década de 1830  
 
1837 

� Movimento da Sabinada na Bahia. 
 
1835 

� Eclosão da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. 
 



410 
 

1831 
� Abdicação de D. Pedro I. 

 
Década de 1820  
 
1825 

� Portugal reconhece a independência do Brasil.  
 
1824 

� Formalização jurídico-constitucional de ideias liberais de cidadania. Cidadania restringida a certos 
segmentos sociais. Cidadania interditada aos escravos. 

� Constituição Imperial. 

� Revoluções liberais em São Paulo e Minas. 
 
1822 

� Proclamada a Independência do Brasil.  
 
1821 

� Volta da Corte Portuguesa para Portugal. 
 
Década de 1800  
 
1808 

� Chega ao Brasil a família Real Portuguesa. 
 
Século 18 
 
Movimentos Nativistas Anticoloniais 
 

� Introdução do ideário liberal e suas concepções de Estado de Direito e Cidadania, sob inspiração das 
revoluções inglesas, norte-americana e francesa. 

 
Década de 1790  
 
1798 

� Conjuração Baiana, Alfaiates rebelaram contra os portugueses.  
 
1794 

� Ocorre a Conjura no Rio de Janeiro. 
 
1792 

� Tiradentes é enforcado. 
 
Década de 1780  
 
1789 

� Eclode a Conjuração Mineira. 
 
Década de 1760  
 
1767 

� Carta régia afirma a necessidade de proteção a rios, nascentes e encostas, que passam a ser declarados 
propriedades da Coroa. 
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Década de 1750  
 
1758 

� A língua Tupi e a Companhia de Jesus no Brasil sofrem um gravíssimo prejuízo: o Marquês de Pombal 
proíbe o ensino e o uso do Tupi, com a finalidade de acrescentar o domínio do português. Em pleno 
auge, esta bela língua é refreada com a força da lei.  

 
1756 

� Produz-se a Guerra Guaranítica, face à negativa dos Guarani, afetados pelo Tratado de Permuta, de 
pertencer aos portugueses. Os Guarani são vencidos.  

 
Século 17 
 
Década de 1690  
 
1695 

� Quilombos dos Palmares é destruído por Domingos Jorge Velho.  
 
Década de 1620  
 
1621 

� Divisão política-administrativa da colônia.  
 
1620 

� 1620-50 Bandeirantes paulistas atacam as missões jesuíticas no sul.  
 
Década de 1600  
 
1605 

� Surge a primeira lei de cunho ambiental no País: o Regimento do Pau-Brasil, voltado à proteção das 
florestas.  

 
Século 16 

� Estado absolutista, sociedade de privilégios, sem noção de Estado de Direito e Cidadania. 
 

� Lutas de resistência de indígenas e escravos pela liberdade. 
 
Década de 1570  
 
1575 

� Chegam os franciscanos ao Rio da Prata, com intenção evangelizadora. 
 
Década de 1560  
 
1560 

� Chegam os primeiros escravos para as plantações e engenhos.  
 
Década de 1550  
 
1553 

� Chegam os primeiros jesuítas ao Brasil. Estes missioneiros dedicam-se imediatamente ao estudo do 
Tupi, liderados por José de Anchieta. 

 
Década de 1540  
 
1549 

� Nomeação do primeiro governador geral do Brasil. 
 



412 
 

1548 
� É criado o governo geral no Brasil.  

 
Década de 1530  
 
1534 

� D. João III institui o sistema de capitanias hereditárias no Brasil.  
 
Década de 1500 
 
1501 

� Coroa Portuguesa concede a Fernão de Noronha o direito de exploração do pau-brasil.  
 
1500 

� A Carta de Pero Vaz de Caminha. 

� Chega Pedro Álvares Cabral ao Brasil e toma posse da terra em nome de Dom Manuel I, Rei de 
Portugal.  
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ANEXO F 

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da  atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, em consonância com as diretrizes, 
objetivos estratégicos e ações programáticas estabelecidos, na forma do Anexo deste Decreto. 

Art. 2º O PNDH-3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas 
diretrizes: 

I - Eixo Orientador I: Interação democrática entre Estado e sociedade civil: 

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da 
democracia participativa; 

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de 
interação democrática; e 

c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos Humanos e construção de 
mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação; 

II - Eixo Orientador II: Desenvolvimento e Direitos Humanos: 

a) Diretriz 4: Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, 
ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e 
não discriminatório; 

b) Diretriz 5: Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento; e 

c) Diretriz 6: Promover e proteger os direitos ambientais como Direitos Humanos, incluindo as gerações futuras 
como sujeitos de direitos; 

III - Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de desigualdades: 

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a 
cidadania plena; 

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma 
não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação; 

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais; e 

d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade; 

IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência: 

a) Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de segurança pública; 

b) Diretriz 12: Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal; 

c) Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos 
criminosos; 

d) Diretriz 14: Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade 
policial e carcerária; 
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e) Diretriz 15: Garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas; 

f) Diretriz 16: Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas 
alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário; e 

g) Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a 
defesa de direitos; 

V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: 

a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em Direitos Humanos 
para fortalecer uma cultura de direitos; 

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Direitos Humanos nos sistemas de educação 
básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras; 

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos Direitos 
Humanos; 

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço público; e 

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de 
uma cultura em Direitos Humanos; e 

VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade: 

a) Diretriz 23: Reconhecimento da memória e da verdade como Direito Humano da cidadania e dever do Estado; 

b) Diretriz 24: Preservação da memória histórica e construção pública da verdade; e 

c) Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, 
fortalecendo a democracia. 

Parágrafo único. A implementação do PNDH-3, além dos responsáveis nele indicados, envolve parcerias com 
outros órgãos federais relacionados com os temas tratados nos eixos orientadores e suas diretrizes. 

Art. 3º As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH-3 serão definidos e aprovados 
em Planos de Ação de Direitos Humanos bianuais. 

Art. 4º Fica instituído o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3, com a finalidade de: 

I - promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos na implementação das suas ações 
programáticas; 

II - elaborar os Planos de Ação dos Direitos Humanos; 

III - estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos Planos de Ação dos 
Direitos Humanos; 

IV - acompanhar a implementação das ações e recomendações; e 

V - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

§ 1º O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3 será integrado por um representante e 
respectivo suplente de cada órgão a seguir descrito, indicados pelos respectivos titulares: 

I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará; 

II - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 

III - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; 

IV - Secretaria-Geral da Presidência da República; 
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V - Ministério da Cultura; 

VI - Ministério da Educação; 

VII - Ministério da Justiça; 

VIII - Ministério da Pesca e Aqüicultura; 

IX - Ministério da Previdência Social; 

X - Ministério da Saúde; 

XI - Ministério das Cidades; 

XII - Ministério das Comunicações; 

XIII - Ministério das Relações Exteriores; 

XIV - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

XV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

XVI - Ministério do Esporte; 

XVII - Ministério do Meio Ambiente; 

XVIII - Ministério do Trabalho e Emprego; 

XIX - Ministério do Turismo; 

XX - Ministério da Ciência e Tecnologia; e 

XXI - Ministério de Minas e Energia. 

§ 2º O Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República designará os representantes do 
Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3. 

§ 3º O Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3 poderá constituir subcomitês temáticos para a 
execução de suas atividades, que poderão contar com a participação de representantes de outros órgãos do 
Governo Federal. 

§ 4º O Comitê convidará representantes dos demais Poderes, da sociedade civil e dos entes federados para 
participarem de suas reuniões e atividades. 

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, serão convidados a aderir ao PNDH-3. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Fica revogado o Decreto no 4.229, de 13 de maio de 2002. 

Brasília, 21 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Guido Mantega 

Alfredo Nascimento 

José Geraldo Fontelles 

Fernando Haddad 
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André Peixoto Figueiredo Lima 

José Gomes Temporão 

Miguel Jorge 

Edison Lobão 

Paulo Bernardo Silva 

Hélio Costa 

José Pimentel 

Patrus Ananias 

João Luiz Silva Ferreira 

Sérgio Machado Rezende 

Carlos Minc 

Orlando Silva de Jesus Junior 

Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho 

Geddel Vieira Lima 

Guilherme Cassel 

Márcio Fortes de Almeida 

Altemir Gregolin 

Dilma Rousseff 

Luiz Soares Dulci 

Alexandre Rocha Santos Padilha 

Samuel Pinheiro Guimarães Neto 

Edson Santos 
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ANEXO G 

 

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 7.177, DE 12 DE MAIO DE 2010. 

 

Altera o Anexo do Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 
2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - 
PNDH-3.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

DECRETA: 

Art. 1o A ação programática “g” do Objetivo Estratégico III - Garantia dos direitos das mulheres para o 
estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania – da Diretriz 9: Combate às desigualdades 
estruturais, do Anexo do Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“g) Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 2o A ação programática “d” do Objetivo Estratégico VI - Acesso à Justiça no campo e na cidade – da 
Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a 
defesa dos direitos, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“d) Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação nas demandas de conflitos coletivos 
agrários e urbanos, priorizando a oitiva do INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público e outros 
órgãos públicos especializados, sem prejuízo de outros meios institucionais para solução de conflitos. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 3o A ação programática “a” do Objetivo Estratégico I – Promover o respeito aos Direitos Humanos nos 
meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos – da Diretriz 
22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura 
em Diretos Humanos, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“a) Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição, estabelecendo o respeito aos 
Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão (rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 4o As ações programáticas “c” e “f” do Objetivo Estratégico I – Incentivar iniciativas de preservação da 
memória histórica e de construção pública da verdade sobre períodos autoritários – da Diretriz 24: Preservação 
da memória histórica e construção pública da verdade, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 

“c) Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à 
prática de violações de direitos humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na 
sociedade, bem como promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos necessários para a 
localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. 
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...................................................................................” (NR) 

“f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de material didático-pedagógico 
para ser utilizado pelos sistemas de educação básica e superior sobre graves violações de direitos humanos 
ocorridas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 
1988. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 5o As ações programáticas “c” e “d” do Objetivo Estratégico I – Suprimir do ordenamento jurídico brasileiro 
eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos internacionais e os 
preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos – da Diretriz 25: Modernização da legislação relacionada com 
promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia, do Anexo do Decreto no 7.037, de 2009, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

“c) Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios 
públicos não recebam nomes de pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores. 

...................................................................................” (NR) 

“d) Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de responsabilização civil sobre casos 
que envolvam graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. 

...................................................................................” (NR) 

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7o Ficam revogadas as ações programáticas “c” do Objetivo Estratégico VI - Respeito às diferentes crenças, 
liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado – da Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade; e “d” do 
Objetivo Estratégico I – Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de 
seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos – da Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação 
democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em Diretos Humanos, do Anexo do 
Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de 2009.  

 

Brasília, 12 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Paulo de Tarso Vannuchi 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.5.2010  
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ANEXO H 

CRIMES DAS PMS BRASILEIRAS381 

 
23/4/1975 – Rota 66: Três estudantes são mortos por PMs da Rota, que adulteram a cena do crime para 
incriminar as vítimas. Mesmo com a descoberta da fraude, a Justiça Militar absolveu todos os acusados. 

30/10/1979 - Santo Dias: Operário e militante da Pastoral Operária, Santo Dias da Silva é morto com um tiro 
nas costas por um PM enquanto distribuía panfletos convocando operários para uma greve. 

26/7/1990 - Acari: 11 adolescentes são sequestrados e desaparecem na Baixada Fluminense. Investigações 
apontaram a participação de policiais, mas ninguém foi preso e o crime prescreveu em 2010. A tragédia deu 
origem ao grupo Mães de Acari, que teve uma integrante morta em 1993. 

2/10/1992 – Carandiru: durante uma rebelião sem reféns, a PM invade o Pavilhão 9 da Casa de Detenção, em 
São Paulo, e mata 111 presos, vários deles com sinais de execução. O comandante da ação, coronel Ubiratan 
Guimarães, acabou absolvido e elegeu-se deputado estadual. Novo júri, com outros réus, está marcado para 
2013. 

23/8/1993 – Candelária: sete meninos e um adolescente são mortos enquanto dormiam sob uma marquise no 
centro do Rio. Três PMs foram condenados pelo crime. 
30/8/1993 – Vigário Geral: PMs de um grupo de extermínio, os Cavalos Corredores, matam 21 moradores da 
comunidade, no Rio de Janeiro, em retaliação pela morte de quatro colegas. Sete policiais foram condenados. 

9/8/1995 – Corumbiara: Durante reintegração de posse de fazenda ocupada por trabalhadores rurais sem-terra, 
PM de Rondônia e jagunços matam 12 pessoas. 

17/4/1996 – Eldorado dos Carajás: Mandada para desocupar estrada ocupada por militantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), tropa da PM do Pará mata 19 pessoas a tiros e golpes de facão. Os dois 
oficiais PMs responsáveis pela ação, Mário Colares Pantoja e José Maria Pereira de Oliveira, foram condenados. 

3/3/1997 – Favela Naval: Durante blitz em Diadema (SP), o soldado PM Otávio Lourenço Gambra, o Rambo, 
mata a tiros o conferente Mário José Josino. A cena foi filmada e exibida no Jornal Nacional, estimulando debate 
sobre desmilitarização da PM. Rambo foi preso e condenado. 

31/3/2005 – Baixada Fluminense: Grupo mata 30 pessoas em diferentes pontos de Nova Iguaçu e Queimados, 
na maior chacina da história do Estado. Sete PMs foram acusados pelo crime. 

5/2006 - Crimes de Maio: Numa reação a ataques do PCC, grupos de extermínio formados por PMs praticam 
execuções aleatórias em São Paulo e outras cidades, que fazem número de mortos chegar a 493 em nove dias. 

2006 – Matadores do 18: Grupo de extermínio formado por policiais do 18º Batalhão, na zona norte de São 
Paulo, é responsabilizado pela morte de 17 pessoas, entre elas o tenente-coronel PM José Hermínio Rodrigues, 
que investigava os crimes. 

27/6/2007 – Complexo do Alemão: “Megaoperação policial” na comunidade termina com 19 mortos. Relatório 
da Secretaria de Direitos Humanos apontou sinais de execução em pelo menos seis deles. 

11/8/2011 – Juíza Patrícia Acioli: Magistrada que investigava o crime organizado é assassinada com 21 tiros 
em Niterói (RJ). Investigações apontaram o envolvimento de 11 PMs, entre eles o então comandante do Batalhão 
de São Gonçalo, tenente-coronel Cláudio Luiz Silva. 

12/9/2012 – Várzea Paulista: PM invade chácara e mata nove pessoas que estariam participando de um 
“tribunal do crime” organizado pelo PCC para julgar um suspeito de estupro. Entre os mortos, a vítima do 
tribunal. Segundo o governador Geraldo Alckmin, “quem não reagiu está vivo”. 

                                                             
381 Conteúdo extraído da reportagem de FILHO, Fausto Salvadori. Polícia Militar Mata à Larga como a 
Repressão Política na Ditadura. Revista ADUSP – Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, 
out, 2012, p. 79.  
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ANEXO I 

DIFICULDADE DE ENCONTRAR NOS MECANISMOS DE BUSCA DO JORNAL “FOLHA DE 
S.PAULO” A EXPRESSÃO ‘PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS’ 

 

� Na edição digital: 

 

 
� No acervo digital: 
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ANEXO J 

DIFICULDADE DE ENCONTRAR NOS MECANISMOS DE BUSCA DO JORNAL “O ESTADO DE 
S.PAULO” A EXPRESSÃO ‘PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS’ 

 

� Na edição digital: 

 

� No acervo digital: 
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ANEXO K – CÓPIA DAS 55 REPORTAGENS DO JORNAL “FOLHA DE S.PAULO” E 88 DO 

JORNAL “O ESTADO DE S.PAULO” QUE FORAM ANALISADAS 
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