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RESUMO 

O presente estudo é uma pesquisa documental-bibliográfica, que aborda o tema da 

importância da valorização do profissional da Segurança Pública. A pesquisa tem como 

objetivo demonstrar que é necessário construir uma metodologia de defesa e assistência 

aos profissionais da Segurança Pública visando à valorização destes profissionais, de 

forma mais efetiva, para permitir uma melhor prestação da segurança à sociedade. Esta 

discussão é útil, pois os seus resultados contribuirão para uma crítica e uma possível 

aplicação mais racional e mais eficaz das estratégias de Segurança Pública. 

Consideramos que os assuntos relacionados à Segurança Pública, às garantias 

fundamentais e aos Direitos Humanos estão intimamente relacionados e assim precisam 

ser discutidos em conjunto na busca de melhorias e avanços. Nesse sentido, podemos 

considerar um grande avanço a promulgação da Portaria Interministerial SEDH/MJ Nº 

002, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes Nacionais de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública. Pois estes 

profissionais que sempre foram e ainda são alvos de muitas cobranças, tanto de suas 

corporações quanto da sociedade, precisam ser efetivamente valorizados 

profissionalmente e reconhecidos como cidadãos que também têm seus direitos.  
 

 

Palavras- Chaves: Direitos Humanos, Valorização Profissional, Policial, Segurança 

Pública. 
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ABSTRACT  

This study is a documentary-bibliographic research, which addresses the issue of the 

importance of enhancement Public Security professional. The research aims to 

demonstrate the need to build a defense and assistance methodology to Public Security 

professionals in order to value these professionals more effectively, allowing a better 

provision of security to society. This discussion is useful, because its results will 

contribute to a review and to a more effective and efficient implementation of Public 

Security strategies. We consider that the issues related to Public Security, fundamental 

guarantees and human rights are closely related and so need to be discussed together in 

the search of improvements and advances. In this sense, it can be considered a great 

advance the promulgation of the Interministerial Ordinance SEDH/MJ Nº 002, of 

December 15, 2010, establishing national guidelines for the Promotion and Defense of 

Human Rights of Public Security Professionals. Taking into account that these 

professionals have always been, and still are targets of charges both of their 

corporations, and the society, they need to be effectively valued professionally and 

recognized as citizens with rights. 

 

Key Words: Human Rights, Professional Enhancement, Police, Public Security. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SEDH-PR, 2009), “[...] hoje, os homicídios representam 46% das causas 

de morte dos cidadãos brasileiros dessa faixa etária (adolescentes entre 12 e 18 anos). A 

maioria dos homicídios é cometida com arma de fogo. O estudo avaliou 267 municípios 

do Brasil com mais de 100 mil habitantes e chegou a um prognóstico alarmante: 

estimava em 2009 que o número de adolescentes assassinados entre 2006 e 2012 

ultrapassaria a 33 mil se não mudassem as condições que prevaleciam nessas cidades”. 

Então, observa-se o crescente aumento da insegurança no país o que é sentindo por 

todos os setores da sociedade. Diante deste fenômeno, cresce a busca por políticas de 

Segurança Pública, que, ao mesmo tempo seja eficaz na garantia da ordem social e 

obedeça aos princípios fundamentais da nossa Constituição Cidadã, promulgada em 

1988, após um processo de redemocratização.   

A Segurança Pública só existe a partir do serviço executado pelos seus 

profissionais, ou seja, ela é composta por pessoas que antes de tudo, são cidadãos e 

merecem ser tratados com dignidade e respeito para exercerem, de igual modo, a sua 

cidadania. No Brasil, foi aprovada a Portaria Interministerial SEDH
1
/MJ Nº 2, de 15 de 

dezembro de 2010
2
, que estabelece Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos 

Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública: é com base nesta Portaria 

que este trabalho se inspira.  

No caso destes profissionais, que principalmente no serviço são muito cobrados 

e estão expostos a vários riscos, inclusive, da própria vida _exige-se deles bastante 

preparo físico e emocional e, além disso, necessitam passar uma imagem correta diante 

da sociedade. Por isso, surge a necessidade de demonstrar a sua importância no 

desempenho da atividade policial, com o propósito de se obter o fim esperado da 

segurança pública por meio do reconhecimento do profissional. 

Podemos observar o quanto é difícil discutir sobre Segurança Pública, diante de 

tantas problemáticas sociais que atualmente, atingem a sociedade principalmente com o 

aumento da violência no Brasil. Historicamente, o Estado Brasileiro passou por 

mudanças na sua forma de governo, alternando períodos de autoritarismo e de abertura 

                                                           
1
 SEDH-PR trata-se da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República   

2
Ver: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1188889/DLFE-4511.pdf/portariainterministerial.pdf. 

  

http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9CFF814-4C4E-4071-AF8F-ECE67226CD5B%7D&params=itemID=%7BA389D710-2875-40D3-95B1-2F0010E03340%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9CFF814-4C4E-4071-AF8F-ECE67226CD5B%7D&params=itemID=%7BA389D710-2875-40D3-95B1-2F0010E03340%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
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democrática. O último ciclo autoritário foi o da ditadura militar de 1964 a 1985 até 

chegarmos em um Estado Democrático de Direito, para então o cidadão ser reconhecido 

como detentor de direitos, e isto garantido por Lei conforme estar estabelecido na Carta 

Constituinte.  

Assim, percebemos o quanto é necessário discutir e tratar em comum os assuntos 

relacionados à Segurança Pública e aos direitos e garantias fundamentais, em busca de 

melhorias e avanços. No entanto, são raros os estudos na área de Segurança Pública que 

priorizam o profissional policial. Por isso, podemos considerar um grande avanço a 

promulgação da Portaria Interministerial SEDH/MJ Nº 2, de 15 de dezembro de 2010, 

que estabelece diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos 

Profissionais de Segurança Pública. Pois estes profissionais que sempre foram, e ainda 

são alvos de muitas cobranças tanto de suas corporações, quanto da sociedade, passaram 

desta forma a ser reconhecidos.  

A partir desta reflexão surgiu a inquietação sobre a relevância do homem 

policial, no desempenho de suas atividades que é o de promover o bem-estar da 

sociedade através da segurança. No entanto, surgem as seguintes indagações: será que o 

policial sente-se sujeito de direitos?  Será que os policiais têm seus direitos e garantias 

preservados no âmbito de suas corporações? Num Estado democrático de Direito que 

existe, principalmente, para satisfazer as necessidades humanas e garantir os direitos e 

liberdades de cada cidadão, na prática, os direitos dos policiais são assegurados? São 

essas questões que motivaram este estudo. 

Ademais o que foi normatizado, precisa ser efetivado. É preciso desenvolver 

medidas de apoio psicológico para dar total assistência a estes profissionais, que 

enfrentam situações traumáticas que estão inseridos num regime disciplinar e que em 

virtude disso, estão propensos a desenvolverem transtornos emocionais bem como 

problemas que podem atingir a saúde mental e física, e afetar as relações no contexto 

familiar e o desempenho no trabalho.  

 Eles precisam ser reconhecidos pelo Estado e por suas corporações através de 

uma boa formação, possuir os equipamentos e materiais necessários para executarem 

seu trabalho, ser garantida a assistência psicológica; enfim, serem vistos como cidadãos 

que o são.  

Em 2009, os profissionais da segurança pública tiveram uma grande 

oportunidade de expor suas necessidades e ideias para melhorar a segurança pública, 
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através da 1ª Conferência Nacional da Segurança Pública – CONSEG (BRASIL, 2009) 

que representou um marco histórico. As discussões durante a CONSEG resultaram na 

elaboração de 67 diretrizes que podem conduzir os governos no processo de 

desenvolvimento, promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de 

segurança pública.  

A presente pesquisa tem como propósito analisar a importância da efetiva 

valorização dos operadores da segurança pública; além de verificar se estão sendo 

exercidas as diretrizes de Direitos Humanos da Portaria Interministerial SEDH/MJ Nº 2, 

de 15 de dezembro de 2010, previstos aos profissionais de segurança pública; 

demonstrar a necessidade de implantação de políticas assistenciais aos profissionais; e 

observar o sentimento destes profissionais no ambiente de trabalho. A proposição 

central da nossa pesquisa é justamente esta: que não há incompatibilidade entre 

Segurança Pública e Direitos Humanos e que a valorização dos direitos humanos dos 

profissionais da segurança é uma condição necessária para uma Segurança pública mais 

eficaz e em consonância com o Estado Democrático de Direito. 

Esta discussão poderá ser útil, pois os seus resultados, possivelmente, 

contribuirão para uma crítica e possível aplicação racional e mais eficaz nas de 

estratégias de Segurança Pública.  

O presente texto pretende trazer uma colaboração sobre o tema através de uma 

pesquisa documental-bibliográfica
3
 utilizando textos que abordam o tema sobre a 

importância da valorização do profissional da Segurança Pública. 

No primeiro capítulo, abordamos as principais ideias que colaboraram para 

formação dos conceitos sobre “Direitos Humanos”. Nesta perspectiva, foi necessário um 

estudo sobre os eventos históricos que contribuíram para implantação dos ideais que 

formaram a concepção sobre os direitos humanos na sociedade, a exemplo da 

“Revolução Francesa”, que em seu lema (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) engloba 

as principais diretrizes que estão inseridas no assunto aqui discutido. No decorrer do 

capítulo, as discussões teóricas serão citadas como intuito de analisar os fatores que 

                                                           
3
 “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias 

teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes 

dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos 

analíticos constantes dos textos” (SEVERINO, 2007, p. 122). 
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ajudaram para que o tema direitos humanos voltasse a ser discutido na sociedade. Em 

contrapartida, também será discutido neste capítulo de que forma ocorreu essa abertura 

no Brasil, dando ênfase ao fim da Ditadura Militar. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa tornou-se também necessário refletir sobre “O que vem a ser esses direitos 

humanos”, tendo como base para discutirmos tais questionamentos teóricos 

selecionados para esta pesquisa: Benevides (2007), Pinho (2011), Tosi (2010), Pequeno 

(2010) entre outros. 

No segundo capítulo, as discussões foram desenvolvidas em torno da relação 

existente entre Segurança Pública e Estado Democrático de Direito, sendo necessária a 

compreensão de alguns conceitos inseridos na Constituição Federal de Brasil de 1988. 

Com a compreensão de tais conceitos, tentaremos formular meios para entendermos a 

questão da segurança pública nos dias atuais, que consiste em uma tarefa árdua, tendo 

em vista, a visão que se tem hoje sobre este tema. Nesta jornada teórica, será feita uma 

análise sobre a 1° Conferência Nacional de Segurança Pública que consiste em um 

evento de extrema importância para as políticas de segurança pública no Brasil. No 

decorrer do capítulo II será apresentado um panorama sobre a figura do policial e a 

necessidade de aproximá-lo da sociedade por meio de projetos sociais para assim 

transformar a imagem que se tem deste profissional como alguém que usa da autoridade 

para cometer abusos. 

No terceiro capítulo, iremos analisar a figura do policial enquanto sujeito de 

Direitos, ou seja, a valorização que a ele tem que ser dada segundo a visão dos Direitos 

Humanos. Para o desenvolvimento desta proposta, tornou-se fundamental analisarmos 

os acontecimentos sociais que compreendem a luta pelos direitos destes profissionais e 

que ajudaram na deturpação da sua imagem a exemplo da atuação da polícia de forma 

desumana na Ditadura Militar. Para ampliar as ideias discutidas neste capítulo foi 

apresentada a experiência realizada por um grupo de professores de cursos de Ciências 

Sociais, Pedagogia, Direito e Psicologia no ano de 1999 os quais elencaram alguns 

fatores que contribuem para desvalorização do profissional e aumento das condições 

precárias de trabalho; todavia neste capítulo serão abordadas algumas ações que visam 

melhorar esta realidade, a exemplo do curso “A Polícia como Protetora dos Direitos 

Humanos”. 
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CAPÍTULO I 

COMPREENDENDO OS DIREITOS HUMANOS 

1.1 Breve histórico sobre os Direitos Humanos 

Tratar sobre o assunto dos Direitos Humanos é importante que se tenha a noção de 

como surgiu, como influenciou sociedades, suas lutas para tornar possível a existência e 

suas implicações no mundo moderno. Segundo Benevides (2007), os direitos humanos 

mudaram com o tempo, e têm percepções diferentes em países distintos, pois além de 

serem universais, naturais, são ao mesmo tempo históricos.  

 Diante disso, vejamos outra concepção histórica sobre os direitos humanos. 

 Os direitos humanos constituem uma expressão moderna, mas, 

convém ressaltar, sua cultura possui raízes distantes, para além da 

modernidade. Ainda que consideremos o marco das declarações de 

direito da época moderna e contemporânea, devemos sempre lembrar 

que os direitos humanos constituem uma conquista da civilização. 

Essa memória nos indica que o sentido dos direitos humanos requer a 

compreensão ampla do social-histórico e de nosso tempo inserido na 

tradição do pensamento humano, exercício que talvez facilite entender 

as dificuldades que encerram sua realização. (MAUÉS e WEYL, 2007 

p.103).  

 

Não temos a pretensão de discutir sobre a polêmica em torno das gerações
4
 de 

direitos, mas de compreender de forma geral, as evoluções históricas sobre o tema. Para 

Benevides (2007, p. 343) “As três dimensões históricas dos direitos humanos englobam 

e enfeixam os três ideais da Revolução Francesa: Liberdade, igualdade e fraternidade, 

da solidariedade”. Como explica Jardim (1999, apud FERREIRA, 2007, p. 135):  

 

Sem nos atermos a polêmica se o direito à informação é de primeira 

geração, ao identificar-se a sua presença sutil na Declaração Francesa 

de 1789 e, de forma explícita, na declaração Universal dos direitos do 

                                                           
4
 Lafer (1991, p.127-128) classifica os direitos humanos em quatro gerações: a primeira; representando os 

direitos civis e políticos, os direitos individuais fundamentados no contratualismo do Estado liberal e 

tidos como inerentes ao indivíduo como direito natural; os de segunda geração, também chamados de 

direitos sócio-econômicos, são os direitos aos serviços públicos e que dão garantia de trabalho, saúde, 

educação, segurança civil etc.; a terceira geração e a quarta são marcadas pelos direitos cujo titular é a 

coletividade, grupos humanos como a família, a associação, coletividades regionais e outros. 
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Homem, de 1948; ou se é de terceira “geração" por trazer em si, 

elementos dos direitos civis, políticos e sociais, tratando-se também de 

um direito difuso, uma dimensão historicamente nova da cidadania. 

Em relação aos fatores que favoreceram o ressurgimento do tema direitos 

humanos, segundo Tosi (2010), foi o fim da Guerra Fria, que prejudicou as ações da 

ONU, numa espécie de “congelamento”, de forma que ficou impossibilitada de intervir 

de maneira mais efetiva. Assim, ocorreu uma série de pactos, através da conferência de 

Viena, após a queda do muro de Berlim, retomando o assunto. O trecho abaixo, explica 

bem o que o autor quer mostrar: 

 

Como se sabe, apesar da passageira unanimidade que permitiu a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

não foi possível em 1966, em plena guerra fria, assinar um pacto 

conjunto dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Somente após a queda do muro de Berlim, com a conferência de 

Viena de 1993, retomou-se com vigor a questão dos direitos humanos 

com ampla participação da incipiente global civil society e 

proclamou-se a indissociabilidade e interdependência das “gerações” 

ou “dimensões” dos direitos, como a partir desta data se preferiu 

chamá-las”. (TOSI, 2010, p.56 – 57). 

 

No aspecto historicidade sobre o tema, é de suma importância termos noção de 

como esse processo se deu no Brasil, pois Tosi (2010) afirma que, o país teve 

participação ativa na criação da ONU e da Declaração Universal, sendo um dos 48 

países signatários; porém no Brasil não havia um espaço no cenário político para se 

trabalhar os direitos humanos, pois “entre o populismo e o marxismo filosoviético da 

esquerda de um lado e uma direita iliberal e golpista do outro não houve muito espaço 

para uma teoria e uma prática coerentes dos direitos humanos” (TOSI, 2010, p.57). 

Na realidade brasileira, houve um grande avanço que permitiu após muitas 

resistências, que essa questão evoluísse com o fim da Ditadura Militar e a criação da 

Constituição Federal de 1988, que foi um marco na história política do Brasil. Assim 

temos: 
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 De fato foi somente o processo de resistência à ditadura e de transição 

para a democracia que permitiu a introdução no Brasil do tema dos 

direitos humanos, a partir da metade dos anos setenta do século 

passado. Foram as “comissões de justiça e Paz”, os “Centros de 

Defesa dos direitos Humanos”, os “Centros de Educação Popular” das 

Dioceses e das comunidades de base, que reabilitaram a prática e a 

linguagem dos direitos humanos. E com a Constituição Federal de 

1988 criaram-se as condições jurídicas e políticas para uma 

possibilidade efetiva de fazer dos direitos humanos, na sua 

integralidade, os alicerces jurídicos e políticos de uma nova sociedade 

brasileira, criando assim as bases para que os direitos Humanos 

fossem parte de uma herança e de um direito (TOSI, 2010, p.57 – 58). 

  

Complementando, Viola (2007) observa que no Brasil, os litígios sobre os 

direitos humanos acontecem por meio dos movimentos sociais, através da busca pela 

democratização
5
 da sociedade, que traz na sua propositura uma cultura de maior 

participação da sociedade, para ser proposto a construção de uma cultura de 

participação capaz de instituir uma nova fase histórica, na qual modifica o formalismo 

de apenas criar normas, e isso reflete na pouca efetividade dos direitos humanos em prol 

da sociedade.  

 Para Viola (2007, p. 130) “Uma das influências culturais mais significantes que 

o movimento social exerceu, foi a de formar, junto à população, o princípio de que o 

cidadão moderno tem direito a ter direito, ou seja, o direito, a exercitar uma cidadania 

de participação”. E assim, esses movimentos em defesa dos direitos humanos, 

exerceram uma função protagonista na busca e defesa pela garantia dos direitos civis 

(VIOLA 2007).  

  Sobre esses avanços
6
 importantíssimos que ocorreram no Brasil, Rifiotis 

(2007, p. 235), comenta: 

 

É fato que temos conquistado, desde a década de 1990, significativos 

avanços da pauta de reivindicações políticas e da implantação de 

políticas sociais em torno dos Direitos Humanos em todo o Brasil. 

Poderíamos começar citando o Estatuto da Criança e do Adolescente 

                                                           
5
 Ver: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5038. 

Acesso em 19 de novembro de 2014. 
6
  “Para os objetivos deste ensaio, interessa destacar que os avanços das últimas décadas no campo dos 

Direitos Humanos estão ligados tanto as lutas sociais como a pauta definida por acordos e convenções 

internacionais”. (RIFIOTIS, 2007, p. 235). 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5038
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em 1990, um marco no campo jurídico e social, ou o Plano Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH), entre tantos outros indicadores.  

 

 Portanto, Benevides (2007) fala que a abordagem sobre os direitos humanos, 

hoje, estão mais intrínsecos na consciência moral e política da humanidade. E podemos 

encontrar na democracia a defesa, a proteção e a promoção dos direitos (civis, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais) inerentes a todo cidadão. “Direitos humanos, como 

assim entendem os países democráticos, decorrem da adesão teórica e concreta aos 

princípios que iluminaram as revoluções do século 18: a liberdade, a igualdade e a 

solidariedade” (BENEVIDES, 2007, p. 337). 

 

1.2 O que são Direitos Humanos 

O intento deste trabalho é propor a Defesa dos Direitos Humanos dos 

profissionais da Segurança Pública, no entanto, antes de propor algo, precisamos 

compreender e fazer compreender aquilo que estamos apresentando. As questões 

levantadas foram: “O que são esses direitos humanos”? “Por que direitos humanos”? 

“Qual o seu significado”? (TOSI, 2010, p. 58). Então, a partir das interrogativas e a 

busca por respostas que fomos discorrer este subcapítulo. “Desta maneira, para 

responder a quem acusa os direitos humanos de ser uma ideologia, pode-se dizer que 

direitos humanos são um conjunto de princípios que regem a convivência civil e o 

contrato social de uma nação”. (TOSI, 2010, p.68). 

Para Tosi (2010, p. 64): 

 

 “O direito (díkaion em grego, jus em latim) existe, pelo menos, desde 

que algumas sociedades começaram a ter um estado, isto é, desde o 

momento em que se constituíram as primeiras civilizações; mas os 

direitos humanos são tipicamente modernos e ocidentais, isto é 

nascem num determinado período histórico e numa determinada 

civilização: na Europa a partir dos séculos XVI/XVII, porque é 

somente neste contexto histórico que os conceitos adquirem o seu 

significado próprio e distinto daquele antigo”.  
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Ressalte-se a necessidade de se compreender, os conflitos existentes quanto à 

definição e relação, em torno dos direitos do homem, direitos fundamentais e direitos 

humanos, além do aspecto da universalização
7
 dos direitos que segundo Silveira  “[...] é 

o acesso de todos os seres humanos aos mesmos direitos e à partilha equitativa da 

riqueza social”. (2010, p.175). Segundo Pinho (2011, p. 102) os “Direitos do homem” 

são aqueles inerentes à própria condição humana, válidos para todos os povos, em todos 

os tempos; “Direitos fundamentais” são os que, indispensáveis à pessoa humana, foram 

positivados; “Direitos humanos” é a expressão científica relativa aos documentos 

internacionais. 

Os direitos fundamentais são aqueles direitos que receberam da 

Constituição um grau mais elevado de garantia ou de segurança; ou 

são imutáveis (unabänderliche) ou pelo menos de mudança dificultada 

(erschwert), a saber, direitos unicamente alteráveis mediante lei de 

emenda à Constituição. (BONAVIDES, 2009, p. 560) 

 

Tosi (2010) aponta que existe uma contradição dos direitos humanos
8
 em relação 

ao movimento de universalização, decorrente da Declaração Universal de 1948, em 

virtude das inúmeras violações e do desrespeito aos direitos humanos.  

 

Uma série de questões centrais sempre volta à tona entre os 

intérpretes: a universalidade
9
 ou particularidade dos direitos humanos, 

o conflito entre os direitos, o problema da fundamentação 

                                                           
7
 Ver: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141997000200003&script=sci_arttext. Acesso em 

19 de novembro de 2014. 
8
 “A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da 

pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não 

consegue existir ou não é capaz de se desenvolver ou participar plenamente da vida. Todos os seres 

humanos devem ter assegurados, desde o nascimento, as condições mínimas necessárias para se tornarem 

úteis à sociedade, como também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a vida em 

sociedade pode proporcionar. Este conjunto de condições e de possibilidades associa as características 

naturais dos seres humanos, a capacidade natural de cada pessoa e os meios que a pessoa pode valer-se 

como resultado da organização social. [...] Para entendermos com facilidade o que significam direitos 

humanos, basta dizer que tais direitos correspondem a necessidades da pessoa humana”, conforme aponta 

Dallari (1968 apud, SILVA e FERREIRA, 2010, P. 73).  

 
9
 “A universalidade é uma perspectiva cosmopolita, uma concepção que considera, teórica e praticamente, 

todos os seres humanos como integrantes de uma única espécie, e, consequentemente, defende que todos 

são sujeitos de dignidade, iguais enquanto tal, portanto, portadores dos mesmos direitos”. (SILVEIRA, 

2010 p. 175). 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141997000200003&script=sci_arttext
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jusnaturalista ou juspositivista, a relação entre moral e direito, as 

gerações de direito versus a indissociabilidade dos mesmos, os 

sujeitos de direitos, a eficácia prática dos direitos humanos. (TOSI, 

2010, p.65). 

Assim, para Tosi (2010, p.67 – 68) “[...] podemos afirmar que não temos uma 

“definição conceitual” do que são os direitos humanos, não porque tal definição não 

exista, mas justamente porque existem várias maneiras de fundamentar e definir os 

direitos”; ou seja, podemos ter várias definições sobre os direitos humanos, pois 

podemos alcançar um pluralismo de interpretações, conforme o autor. Desse modo, 

  

Direitos humanos são aqueles comuns a todos, a partir da matriz do 

direito a vida, sem distinção decorrente de origem geográfica, 

caracteres de fenótipo (cor da pele, traços do rosto e cabelo etc.), da 

etnia, nacionalidade, sexo, faixa etária, presença de incapacidade 

física ou mental, nível socioeconômico ou 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, pois não se referem a um 

membro de uma nação ou de um Estado – mas a 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. 

(BENEVIDES, 2007, p. 337).  

 

1.3 Sujeitos de Direitos x Direitos dos sujeitos 

De acordo com Pequeno (2010, p.153) “A ideia de sujeito é um legado da 

filosofia moderna”. [...] “O sujeito cartesiano emerge para a filosofia como um 

composto de alma e corpo (dualismo psicofísico), cuja atividade fundamental, o 

pensamento, edifica as bases de todo conhecimento possível" (PEQUENO, 2010, 

p.153). Além disso, Carbonari (2007) diz que o tema sobre sujeitos de direitos pode ser 

vista por vários olhares, ou seja, ter concepções diversas. 

Para Marconi Pequeno, a capacidade no âmbito moral de obrar com liberdade, 

respeitar os direitos dos outros, e cumprir suas obrigações na vida em sociedade, é 

assim que se adquire a ideia de sujeito. “O sujeito revela-se, portanto, como um ser que 

existe no tempo e no espaço, dotado de pensamentos, percepções, sentimentos, desejos, 

e motivações, cuja existência encontra na convivência com o outro as suas condições 
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fundamentais de realização” (PEQUENO, 2010, p. 156). E assim podemos chegar à 

concepção que “[...] revela nossa condição de portadores e beneficiários de direitos”. 

(PEQUENO, 2010, p. 157). Deste modo, 

 

“Apesar dessas controvérsias, a emergência do sujeito de direitos 

(subjectum juris) é, como vimos, um das mais importantes conquistas 

da modernidade. Com esta noção também surgem alguns princípios 

fundamentais da vida social, como a definição do direito como 

qualidade moral (qualitas moralis), o reconhecimento do estatuto 

próprio do sujeito de direitos e do seu papel na organização da 

sociedade, e, finalmente, a caracterização do sujeito como pessoa ou 

ser moral”. [...] A pessoa humana é também o sujeito central dos 

direitos humanos. “O sujeito e, por conseguinte, a pessoa humana terá 

agora um lócus privilegiado de defesa, promoção e realização de sua 

dignidade: os direitos humanos”. (PEQUENO, 2010, p. 160-161)  

 

O autor trata que os sujeitos humanos, estão baseados na ideia de dignidade, que 

é um assunto que traz a tona alguns apontamentos desafiadores. “È comum designá-la 

como aquilo que define a essência da pessoa humana, ou o atributo que confere 

humanidade ao sujeito” (PEQUENO, 2010, p.161). E por isso, o sujeito deve ser 

valorizado e respeitado, contudo por dois aspectos: o racional e emocional. Para tanto,  

  

A violação dos direitos humanos produz vítimas
10

. Vítimas são 

aquelas pessoas humanas que sofrem qualquer tipo de apequenamento 

ou de negação do seu ser humano, de seu ser ético. Em termos ético-

filosóficos, vítima é aquele ser que estar numa situação na qual é 

inviabilizada a possibilidade de produção e reprodução de sua vida 

material, de sua corporeidade, de sua identidade cultural e social, de 

sua participação política e de sua expressão como pessoa, enfim, da 

vivência de seu ser sujeito de direitos. (CARBONARI, 2007, p. 170). 

 

  Igualmente, podemos entender, conforme Carbonari (2007), que precisa 

ser tomada uma postura em prol de estabelecer, a defesa e promoção da igualdade e da 

participação concreta, portanto é necessário um maior compromisso ético com a 

                                                           
10

 “Vítimas exigem diferenciação – como base de superação da indiferença. A indiferença é marca de um 

tempo que já não tem espaço para o outro, de um sem-tempo do outro, cheio do mesmo. A diferença é 

marco de uma compreensão plural do humano e de sua realização. Ser é ser diferente, ser diferente é não-

ser o mesmo. A mesmice preenche; a alteridade abre-se. Como somente se pode construir e se construir 

na abertura, é alteridade que abriga o humano como construção do ser humano, mais humano” 

(CARBONARI, 2007, p. 174). 
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constituição de novas bases que permitam a interação social, favorecendo condições 

éticas de acesso à igualdade e da participação efetivas. “O sujeito de direitos não é uma 

abstração formal. É uma construção relacional
11

; é intersubjetividade que se constrói na 

presença do outro e tendo a alteridade como presença” (CARBONARI, 2007, p. 177). 

  

Os direitos, assim como o sujeito de direitos, não nascem desde fora 

da relação; nascem no âmago do ser com os outros. Nascem do chão 

duro das interações conflituosas que marcam a convivência. Mais do 

que para regular, servem para gerar possibilidades emancipatórias. Os 

standards e parâmetros consolidados em normativas legais, sejam elas 

nacionais ou internacionais, neste sentido, se esgotam o conteúdo e o 

processo de afirmação de direitos. São as expressões das sínteses 

históricas possíveis dentro das correlações dadas em contextos 

territoriais e temporais. Assim, que o sujeito que estamos falando não 

é somente o sujeito do Direito. Os sujeitos e os direitos são bem mais 

amplos do que o Direito. Isso não significa confundir os direitos e 

muito menos restringi-los ao âmbito da vida moral como forma de 

escapar do estreito espaço normativo do Direito, levando-os para outro 

espaço, ainda normativo, o moral. (CARBONARI , 2007, p. 177-178). 

 

 Um ponto interessante a ser destacado é com relação à singularidade do sujeito, 

segundo Carbonari (2007), pois é nesta singularidade do sujeito que são determinadas a 

vítimas, portanto daí surgem aqueles que passam a ser defensores de direitos, porque 

tiveram seus direitos violados, quando não foram realizados ou não foram 

oportunizados, e assim  “nascem” as pessoas que  afrontam, resistem, contra tudo isso. 

 Quanto a Particularidade do Sujeito, Carbonari (2007, p. 180) diz que “cada 

sujeito está inserido numa situação concreta, histórica, e carrega concepções e vivências 

que o caracterizam de forma particular. O sujeito constrói e se constitui como identidade 

cultural, social, política, econômica”.  

 Para Carbonari (2007), temos a universalidade do sujeito pode se arraigar a 

partir da reivindicação de promoção dos direitos humanos como consumação de todos 

os direitos de todos os seres humanos inseridos no ambiente natural e cultural, 

exprimindo, de forma imediata, no método de efetivação do direito ao desenvolvimento 

                                                           
11

 “Diferente das coisas, com as quais se pode ser indiferente, a relação entre sujeitos tem a diferença 

como marca constitutiva e que se traduz em diversidade e pluralidade, elementos que não adjetival a 

relação, mas que se constituem em substantividade mobilizadora e formatadora do ser sujeito, do ser 

sujeito de direitos”. (CARBONARI, 2007, p. 177). 
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humano. “A universalidade, compromisso, cooperação e cuidado” (CARBONARI, 

2007, p. 181). Para um melhor esclarecimento trazemos a definição de Marconi 

Pequeno que explica: 

 

[...] a noção de sujeito-pessoa como ser moralmente determinado 

pelos horizontes culturais que emolduram o seu tempo. A essa 

consciência moral (pessoa) se alia uma outra dimensão não menos 

fundamental que irá definir o perfil do sujeito portador de direitos e 

deveres: o cidadão. O sujeito-cidadão é assim compreendido em sua 

relação com as leis e as esferas de poder, cuja principal base de 

operação encontra-se no âmbito da consciência política. [...] O sujeito 

é definido por sua individualidade, mas também por suas inter-

relações e experiências compartilhadas. Trata-se, pois, de um ser 

cognitivo, reflexivo, passional, moral, político e social. Essa miríade 

de atributos e possibilidades nos permite compreender um outro 

aspecto de sua condição: o fato de ele orientar suas práticas cotidianas 

baseado em aparatos axiológicos representados por ordenamentos 

jurídicos e códigos morais, ou seja, o fato de ele ser também um 

sujeito de direitos”. (PEQUENO , 2007, p. 190). 

 

 Em relação à efetivação do direito do sujeito, segundo Pequeno (2007, p. 191) 

“[...] o direito surge para efetivar e resguardar a humanidade do homem, isto é, aquilo 

que caracteriza a sua dignidade”. Além disso, apresentamos outra concepção, conforme 

Tosi (2010, p.66), “Os direitos do homem são mais do que meros direitos no sentido 

estrito da palavra; são valores que orientam o próprio direito, e que o Estado e a 

sociedade civil procuram realizar através das instituições”. Para Pequeno (2007), a lei 

existe exatamente, para garantir, resguardar, promover a proteção dos direitos do 

sujeito, sem impedimentos quanto à manifestação de sua liberdade e autonomia. E isso, 

é inerente a todo ser humano. “O que de fato faz do sujeito uma pessoa detentora de 

direitos” (PEQUENO, 2007, p. 193). 

 

É nesse sentido, que o direito, teoricamente, garante ao sujeito a 

possibilidade de resolver seus conflitos recorrendo à lei e não a 

violência da força. Ainda que certas modalidades de violência sejam 

legitimadas por leis, o direito tende a proteger os indivíduos mais 

vulneráveis e, com isso, impedir a prevalência dos interesses daqueles 

mais fortes e poderosos. (PEQUENO, 2007, p. 192). 

 

 A construção de uma nova cultura dos direitos humanos exige um trabalho 

árduo de uma política de enfrentamento, que vise à promoção e da proteção dos direitos 

humanos e do desagravo das várias maneiras de violação. Pois, o que se depara na 
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realidade é uma série de resistências, na compreensão do tema direitos humanos, até 

mesmo daqueles que têm os seus direitos mais infringidos.   

 

[...] o reconhecimento do estatuto próprio do sujeito de direitos e do 

seu papel na organização da sociedade, e, finalmente, a caracterização 

do sujeito como pessoa ou ser moral. Esta designa a aptidão de uma 

pessoa a ser titular de direitos subjetivos e objetivos, bem como a se 

submeter a obrigações prescritas na forma da lei. A pessoa humana é 

também o sujeito central dos direitos humanos. O sujeito e, por 

conseguinte, a pessoa humana, terão agora um locus privilegiado de 

defesa, promoção e realização de sua dignidade: os direitos humanos. 

(PEQUENO, 2010, p. 194). 

 

 A compreensão que podemos alcançar é a de que os direitos humanos, como 

vimos, “estão alicerçados na ideia de dignidade” (PEQUENO, 2010, p. 194), devido ao 

fato de simplesmente ele ser humano (RICOEUR, 1985, apud, PEQUENO, 2010, p 

194). Mesmo que não se tenha o entendimento do que significa dignidade, para perfilhar 

que é algo inato ao sujeito, até mesmo para se alcançar o respeito ao sujeito -ser 

humano- ou para se proteger os que têm negados seus direitos, sua condição e sua 

natureza. (PEQUENO, 2010). Para Rifiotis (2007, p. 239 – 240), “a configuração do 

sujeito está em estreita correspondência com um jogo tácito, uma estratégia de estar no 

mundo que tem implicações sobre o exercício da cidadania e que não pode ser 

menosprezada no debate sobre os Direitos Humanos”. Nesta concepção:
12

  

  

Mas já está se consolidando, mesmo entre nós, uma escala de valores 

que reconhece a dignidade intrínseca de todo ser humano, isso 

significa que qualquer indivíduo, em qualquer lugar, deve ser 

reconhecido como portador de direitos – é este o significado do artigo 

VI da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, de 1948, o de 

ser reconhecido como pessoa perante a lei. O artigo VI, deveria vir já 

no preâmbulo da Declaração, pois não indica nenhum direito 

específico, mas afirma a ideia revolucionária do reconhecimento do 

estatuto de “pessoa” a todos os seres humanos. É o que garante a 

todos, homens e mulheres, ricos e pobres, crentes e ateus, nacionais e 

estrangeiros, em qualquer lugar – o reconhecimento de sua dignidade. 

É uma ideia revolucionária, pois inova, de forma radical, a 

                                                           
12

 “Essa concepção toma por base de partida o direito segundo a visão iluminista emancipatória, mas é 

enriquecida pelas lutas sociais, socialistas e identitárias, e reflexões as mais diversas acerca da 

irrealização histórica do projeto iluminista enquanto universalidade”. (SILVEIRA, 2010, p. 175). 
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compreensão sobre a universalidade dos direitos fundamentais. Inova, 

ainda, ao definir que o ser humano é a fonte de todo direito, e este não 

deriva mais de um Deus, ou de uma transcendência, mas da própria 

natureza humana. Se o artigo VI for levado efetivamente a sério, não 

haverá mais cidadão de primeira classe, cidadão de segunda ou de 

nenhuma classe, como os “desclassificados” de todo tipo. Como 

pessoas, todos serão iguais perante a lei. (BENEVIDES, 2007, p. 336). 

 

 

É nesse sentido que o sujeito de direito - o ser humano -, visto como sujeito 

(particularidade, singularidade, universalidade), assim que nasce que é detentor de 

direitos e garantias fundamentais, e assim deve ser respeitado e preservado pelo que está 

normatizado, ou seja, os direitos desse sujeito devem ser cumpridos e esta função deve 

ser primordialmente, executada pelo Estado e em seguida nas relações humanas, na 

busca do reconhecimento e efetividade da dignidade do sujeito, possuidor desses 

direitos, fundamentais e universais. Tudo isto, independente de raça, cor, etnia, crença. 

A partir dessa reflexão, que podemos observar que, muitas vezes, os policiais são 

discriminados, em virtude da função que exercem, e que apesar de estarem incumbidos 

de preservar os direitos do cidadão, e assim o fazem, não têm sido reconhecidos nem 

defendidos os seus direitos, e ainda não se sentem sujeitos de direitos, diante das 

violações
13

 sofridas. 

 Após compreender o que são os Direitos Humanos, percebemos que o papel da 

polícia perante a sociedade está intimamente ligado em preservar esses direitos ainda 

mais na realidade do Brasil onde vivemos numa Democracia. Então, a questão da 

segurança não é apenas uma questão de polícia, mas também uma questão social e por 

isso iremos abordar em seguida esta relação entre a Segurança Pública e o Estado 

Democrático de Direito. 

 

                                                           
13

 Segundo Rolim, “a militância pelos Direitos Humanos é aquela capaz de reconhecer em todas as 

pessoas os valores da dignidade. Nesta simples exigência há uma enorme complexidade. Ainda hoje, há 

quem desconsidere a humanidade de determinados grupos e clame por políticas de extermínio. Cabe a nós 

insistir na ideia, tão impopular no Brasil, de que é preciso respeitar todos os seres humanos. Com base 

nisso, quero chamar a atenção para a necessidade de respeitarmos nossos policiais. A função policial é 

uma das mais difíceis e arriscadas no mundo moderno. Em nosso país, a grande maioria dos policiais 

recebe salários aviltantes. Via de regra, trabalham desprotegidos e estão muito mais expostos à 

vitimização. Em São Paulo, de cada 10 policiais militares assassinados, 8 morrem nos períodos de folga. 

Por conta dos baixos salários, a folga termina sendo usada para o segundo emprego, quando os policiais 

encontram-se sem o apoio de sua corporação. Nesta circunstância, são mortos com frequência, muitas 

vezes executados no momento em que sua identidade é descoberta”. Disponível em: 

http://www.policiaeseguranca.com.br/direitos_h.htm. 

http://www.policiaeseguranca.com.br/direitos_h.htm
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CAPÍTULO II 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEMOCRACIA  

 

2.1. Segurança Pública no Estado Democrático de Direito 

 

Para entendemos melhor a Segurança Pública e o Estado Democrático de Direito 

faz-se necessário relacionar os dois conceitos, pois andam em conjunto no contexto 

atual de segurança, sendo que ambos são necessários para a efetivação da cidadania no 

Brasil. Como sabemos, é responsabilidade do Estado garantir direitos através da 

implementação de políticas públicas eficientes que atendam as demandas da sociedade, 

e podemos enfatizar nesse contexto a figura do policial que precisa ser alcançado por 

estas políticas.  

Antes de ressaltar a relevância de cada órgão, é necessário entender alguns 

conceitos que estão em torno do tema Segurança Pública no Estado Democrático de 

Direito. 

A Constituição Federal do Brasil, 1988, no Art. 144, estabelece: 

 

A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: I – Polícia Federal; II – Polícia Rodoviária Federal; III – 

Polícia Ferroviária Federal; IV – Polícias Civis; V- Polícias 

Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

 

 

De acordo com Guimarães (2003, p. 479) “o termo “segurança” significa uma 

garantia, uma estabilidade, uma firmeza”. A ideia do Estado Democrático de Direito da 

maneira como hoje conhecemos, é em decorrência de um extenso processo da evolução 

da forma como as sociedades foram se organizando ao longo dos séculos. Pois, segundo 

Dos Anjos Filho (2006), quando os representantes do povo se reuniram para instituir um 

Estado Democrático, em Assembleia Nacional Constituinte, essencialmente buscavam 

asseverar 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.  
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A dificuldade encontrada, atualmente, no Brasil é exatamente para definir ou 

conceituar a segurança pública. A visão que se tem é que a segurança pública se resume 

à atividade de polícia, e para ocorrer avanços precisa que o conceito de segurança seja 

redefinido e ampliado a fim de alcançar uma polícia cidadã. A segurança pública 

abrange ações de caráter público e comunitário que visam assegurar aos indivíduos a 

proteção e execução da justiça, assim como recuperar os que violam a lei, preservando 

os direitos e a cidadania de todos. Para que esse alvo seja alcançado requerem-se 

decisões rápidas e resultados prementes (BENGOCHEA, et al, 2004). “As duas visões 

da questão da segurança pública devem ser consideradas em conjunto: uma afirma que a 

questão da segurança é prioritariamente “uma questão social”; a outra “uma questão de 

polícia”; no entanto, uma visão não funciona sem a outra.” (TOSI e SILVA, 2002, p. 

242). 

Apesar de ser difícil conceituar o termo Segurança Pública, observamos que 

após a promulgação da Carta Magna de 1988, um processo histórico de mudanças se 

estabeleceu no país, em decorrência das transformações ocorridas na sociedade com o 

advento da democracia, do Estado Democrático, onde os brasileiros pelo menos em tese 

passaram a exercer a sua cidadania.  Indiscutivelmente esse processo proporcionou uma 

série de modificações no comportamento da sociedade e no contexto da segurança 

pública, permitindo que haja uma reestruturação das policias para melhor servir a 

sociedade. 

Algo está sendo feito neste sentido de renovação pelo Ministério da Justiça, 

como, por exemplo, a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública
14

 (CONSEG) 

realizada em agosto de 2009, que representou um marco histórico na política nacional 

como um instrumento de gestão democrática da segurança pública. 

Quando se fala em participação e conscientização político-social da comunidade, 

não se está referindo de forma restrita as associações, movimentos e grupos. Fala-se de 

uma participação lato sensu, de uma sociedade instruída, politizada, um Estado com um 

regime político democrático que, através da participação popular, possui o poder para 

promover mudanças. Nesse contexto, Soares (2003, on-line) nos adverte: 

                                                           
14

Ver: 

http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/conferencias/Seguranca_Publica/texto_base_1_conferen

cia_seguranca_publica.pdf 
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[...] indispensável é compreender que segurança pública é matéria do 

Estado, não apenas de Governo. Para ser responsabilidade superior 

precisa constituir-se como responsabilidade de todo o governo, não só 

das polícias e das secretarias de segurança e justiça. A participação da 

sociedade civil é outro componente fundamental. 

 

Nesse sentido, o objetivo geral de acordo com o regimento do CONSEG, é 

definir princípios e diretrizes orientadoras da Política Nacional de Segurança Pública, 

com a participação de uma parte da sociedade civil, uma parte dos trabalhadores e o 

poder público, visando, efetivar a segurança como um direito fundamental. 

Discorrendo sobre a segurança pública e a interdependência com a democracia 

cidadã, é indispensável, para uma compreensão da segurança pública, que ela seja 

situada no conjunto das demais políticas públicas voltadas à efetivação de direitos, a 

exemplo da política de saúde, de educação, dentre outras. 

Quando se fala de política pública, tem-se como referência um instrumento 

político, formado por um conjunto de medidas sistematizadas, que se constituem em 

resposta às reivindicações sociais, via de regra, apresentadas nos processos de lutas 

sociais. Essas reivindicações, ao serem reconhecidas como direitos, passam a constar do 

ordenamento jurídico, cuja efetivação é remetida à competência do Estado. Em outros 

termos, compreendemos que política pública deve ser entendida como política de 

Estado e não de governo, embora o governante se apresente como o responsável direto 

pela escolha e execução da política. 

Os instrumentos e as garantias jurídicas de proteção dos direitos 

humanos são ferramentas indispensáveis para efetivação dos Direitos 

Humanos, e constituem um aspecto fundamental para que os direitos 

não se tornem mera retórica. Enquanto conjunto de normas jurídicas, 

os direitos humanos tornam-se também critérios de orientação e de 

implementação das políticas públicas institucionais nos vários setores. 

O estado assume assim um compromisso de ser o promotor do 

conjunto dos direitos fundamentais, não apenas do ponto de vista 

“negativo”, isto é, não interferindo na esfera das liberdades 

individuais dos cidadãos, mas também do ponto de vista “positivo”, 

implementando políticas que garantam a efetiva realização desses 

direitos para todos”. (TOSI, 2010, p.67). 
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Nesse sentido, espera-se que os governos, por meio de uma política de Estado e 

não de governo, seja federal, estadual ou municipal, chamem para si a responsabilidade 

de direção da política pública, não repassando esse papel aos órgãos de execução, 

conforme tem ocorrido no caso da segurança pública que atende a maioria das 

demandas problemáticas sociais. No contexto democrático, o respeito aos direitos 

humanos efetiva-se nas garantias das liberdades fundamentais e no acesso aos direitos 

sociais, econômicos e culturais. Encorajar a observância e a realização dos direitos 

humanos é uma das responsabilidades sociais do poder público em todas as suas esferas 

e da sociedade civil. Além disso, não podemos esquecer o quanto é essencial a 

participação da sociedade na luta e na construção dessas políticas. Pois segundo Helena 

Esser dos Reis (2010, p. 326), “O cidadão é livre, no estado democrático, quando toma 

parte das decisões acerca daquilo que concerne a todos e quando age visando realizar 

aquilo que conjuntamente decidiram, de modo que todos compartilhem o cuidado com o 

bem público”. Em conformidade com o que fora dito, trazemos a reflexão feita por 

Maria Victoria Benevides (2007, p. 345): 

 

Finalmente uma questão para reflexão e compromisso: nossa 

sociedade só perceberá – e mesmo assim, gradualmente – a 

necessidade de se reconhecer, defender e promover os direitos 

humanos de todos, a partir de dois movimentos: 1. A organização do 

povo, pela base, para exigir do Estado, a garantia real dos direitos 

fundamentais – segurança, educação, saúde, acesso a justiça e aos 

bens culturais, moradia, emprego e salário justo, seguridade social 

etc.; 2. Uma vigorosa campanha de esclarecimento, nos meios de 

comunicação, do significado dos direitos humanos, associados à 

justiça social e a democracia, e um compromisso com a educação em 

direitos humanos, nas escolas e em outros espaços públicos, desde já. 

 

A segurança pública compreende não só a proteção individual à integridade 

física e moral, como à proteção coletiva e ao desenvolvimento social. São efeitos das 

manifestações da insegurança humana não só o aumento da criminalidade social e 

institucional, mas também a violência estrutural que reproduz a pobreza e a dominação 

econômica e política dos povos (ZENAIDE, 2014).  

Com o processo de redemocratização do Brasil, a partir da década de 80, a 

sociedade brasileira passou a questionar a real função pública das corporações policiais. 
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Com o crescimento das práticas democráticas e o fortalecimento da cidadania, foi 

preciso romper com o modelo histórico policial, e criar novas alternativas para que 

avanços sociais e práticas policiais caminhem em uma mesma direção. 

 

2.2 O Policial no Estado Democrático de Direito 

 

Como já citado anteriormente, o artigo 144 da Carta Magna afirma que a 

segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tendo como 

finalidade a preservação da ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. E esta previsão constitucional favorece a proteção à pessoa humana como 

também aos seus bens e direitos para que não sejam infringidos, sob pena de sofrer uma 

sanção aqueles que violarem o direito, ou causarem danos a outrem, havendo previsão 

legal para coibir essas ações. A existência de tais órgãos justifica-se pelo fato de serem 

fundamentais como “mecanismos” a fim de propiciar a própria manutenção da ordem 

democrática, pois conseguem manter e conter os desvios comportamentais sociais que 

possam confrontar o Estado Democrático de Direito, “colocando assim, a polícia e a 

sociedade como interdependentes em respeito à ordem jurídica constitucionalmente 

instalada”.  

A polícia, por ter atuado de forma autoritária e arbitrária como instrumento de 

repressão das liberdades civis e políticas, no período da Ditadura Militar, herdou para os 

dias atuais, uma prática que gera uma imagem negativa para sociedade. Ainda nesta 

seara o Brasil encontra-se num contexto de violência assustadora, pois de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde o país está na 11º posição da maior taxa de homicídios 

do mundo. A atuação da polícia é de fundamental importância para combater o crime, 

mas não podemos esquecer que o policial também é vítima desta violência crescente no 

país, isso pode demonstrar o quadro de insegurança e a gravidade da situação da 

segurança pública no Brasil, pondo em risco o direito à vida.  

Por isso, há hoje uma preocupação do governo federal e uma sensibilidade dos 

governos estaduais em reverter tal postura, buscando promover uma política na área da 

segurança em busca de uma maior integração entre todas as polícias da Federação, bem 

como o seu aprimoramento objetivando a manutenção da instituição da democracia 

constitucional em nosso país. No entanto, para se alcançar a promoção dessa reforma 

institucional da política de segurança pública são necessárias ações urgentes de 
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melhorias em que o governo proporcione a modernização tecnológica, o 

reaparelhamento das organizações de segurança, bem como o treinamento de policias, 

na visão de Thais Lemos de Brito (s/d). 

 

Na busca de uma melhor eficiência nessa área e de uma 

transformação na visão e no sentimento de confiança que a 

sociedade deve depositar nesses organismos, a atuação do Ministério 

da Justiça através d a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) vem se destacando, pois, propiciam aos agentes de 

segurança o conhecimento e a compreensão de suas atribuições com 

base em princípios de direitos humanos, estipulando padrões de 

conduta ética e legal a serem aplicados em suas atividades e 

reafirmando - os como sujeitos protetores daqueles direitos (BRITO 

s/d, on-line). 

 

Com a nova política projetada nas polícias do Brasil, busca-se uma maior 

proximidade da polícia com a sociedade, através de programas e projetos sociais, como 

por exemplo, acontece aqui na Paraíba: Bombeiros na Escola
15

, PROERD
16

 (Programa 

Educacional de Resistência às Drogas), programas ativos no Estado da Paraíba. A 

sociedade precisa ver na polícia a garantia e preservação dos seus direitos fundamentais; 

assim como o policial que representa o Estado deve sentir-se amparado pela instituição, 

pelo Estado e ser bem visto pela sociedade. Na prática o que percebemos, é que o 

próprio Estado tem violado os direitos dos cidadãos, diante da ineficácia na saúde e 

educação; tornando o direito à cidadania uma utopia. E quem mais sofre com o fracasso 

da má gestão pública, é a classe social mais pobre. 

E o que se exige de nós, na medida em que assumimos 

responsabilidades executivas, não são mais apenas propostas de 

mudanças legais, mas políticas objetivas sobre como conduzir os cerca 

de 550 mil homens e mulheres que atuam, profissionalmente, na 

segurança pública brasileira. A sociedade cobra a resolução dos 

problemas ou, pelo menos, avanços significativos nessa direção. Hoje, 

avanços expressivos implicam sucesso no aprimoramento 

da performance policial - que se traduz em redução da impunidade - e 

na redução da corrupção policial. O resultado de políticas exitosas, na 

área, se resumiria na transformação de nossas polícias em instituições 

menos violentas e corruptas, mais respeitosas dos direitos humanos, 

mais inteligentes e eficientes, mais aptas a agir preventivamente, mais 

                                                           
15

 Ver: http://www.bombeiros.pb.gov.br/servicos/bombeiro-na-escola/ 
16

 Ver: http://www.pm.pb.gov.br/pagina.php?conteudo=proerd 

 

http://www.bombeiros.pb.gov.br/servicos/bombeiro-na-escola/
http://www.pm.pb.gov.br/pagina.php?conteudo=proerd
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confiáveis e, portanto, mais legítimas e capazes de valorizar seus 

profissionais (SOARES, 2003, on-line). 

 

Precisamos compreender a forma de atuação da polícia seja ela no campo mais 

preventivo, fazendo rondas, orientando, protegendo o patrimônio público e privado, 

salvaguardando a vida dos cidadãos; e o campo de atuação de controle social, onde atua 

de forma mais coercitiva, ou seja, com ações de prender, vistoriar, revistar, etc. A 

atuação da polícia no controle social, acaba não agradando quem viola as leis, e por isso 

o policial passa a ser detestado e criticado, ao contrário das ações de prevenção. O 

policial precisará ter outra visão de seu objeto de trabalho, outra compreensão e, 

principalmente, ter capacidade e habilidade de estar reconhecendo e compreendendo a 

diversidade social. Há muita dificuldade de trabalhar com situações, cuja 

responsabilidade e culpabilidade não estão bem definidas. A sociedade, na maioria das 

vezes, apenas enxerga o trabalho do policial como sendo um instrumento de ação-

reação, esquecendo-se da relevância que possui como assegurador dos direitos do 

cidadão.  

No contexto atual, em que a segurança pública começa a se voltar para o Estado 

Democrático de Direito, o trabalho policial está voltado à defesa e respeito dos Direitos 

Humanos, observando os princípios constitucionais: o da dignidade da pessoa humana, 

o da igualdade de todos perante a lei, etc. “A Segurança Pública toma uma nova 

roupagem, passando a ser compreendida como uma segurança voltada 

incontestavelmente para o bem-estar das pessoas” (BENGOCHEA et al., 2004). Além 

do mais, não podemos esquecer que, no Estado Democrático de Direito, o policial 

precisa ser reconhecido, valorizado e suas ações, desde que sejam legitimas, necessitam 

ser apoiadas. Por isso Maria Cecília de Souza Minayo, afirma que: 

 

Quanto mais os profissionais são percebidos positivamente pela 

sociedade e por sua instituição mais tendem a valorizar os papéis 

desempenhados, num movimento cumulativo entre reconhecimento e 

resiliência. Pelos pontos acima aventados, os estudos sobre conceito 

de valorização profissional ressaltam que o salário não pode ser 

tratado como objetivo, mas como consequência da gestão de pessoas. 

Ganhar mais não expressa, necessariamente, ser mais valorizado, pois 

lembra Gabriele a satisfação e o prazer no trabalho está ligado a temas 

tangíveis como remuneração e aspectos subjetivos, dentre os quais, 
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respeito e confiança, ambiente institucional favorável, orgulho de 

fazer algo importante para si e para a sociedade e prazer de enfrentar e 

vencer desafios. Esse conjunto de fatores foi observado nos estudos 

sobre Policiais Civis e Militares, do Rio de Janeiro. Padilha apresenta 

cinco indicadores para fundamentar a noção que aqui se discute: 

dignidade, realização, reconhecimento, segurança e perspectiva 

promissora. [...] O sentido deste estudo é a certeza de que o êxito das 

organizações – e de organizações tão importantes socialmente como é 

o caso das Corporações Policiais – depende de, além de selecionar os 

melhores talentos, saber mantê-los sempre motivados. Apesar das 

dificuldades, muitas iniciativas poderiam ser introduzidas, sobretudo 

as que fossem orientadas para a coesão corporativa, segurança e 

qualidade de vida dos policiais e suas famílias (MINAYO, 2012, p. 

611-620). 

 

O Estado Democrático de Direito possibilita o exercício de direitos e execução 

dos deveres, de modo que os cidadãos assim como os órgãos públicos, alcancem e 

respeitem os requisitos previstos na Constituição Federal de 1988, principalmente no 

que diz respeito às garantias e direitos fundamentais. Dessa forma, os órgãos 

responsáveis pela garantia da Segurança Pública na Sociedade devem atuar objetivando 

a consolidação do Estado Democrático de Direito, sejam eles: A Polícia Militar, o 

Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a 

Secretaria da Justiça, além de outros órgãos. Essas instituições compõem o Sistema de 

Defesa Social, um conceito mais amplo de Segurança Pública. Para que estes órgãos 

atuem de forma concisa, protegendo os Direitos do cidadão, os seus direitos precisam 

ser garantidos e respeitados, através de políticas de Estado que invistam na valorização 

destes profissionais, isso é o que abordaremos no próximo capitulo.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

 A VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL NA ÓTICA DOS DIREITOS 

HUMANOS 
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3.1. O policial como sujeito de Direitos 
 

 Partimos do pressuposto de que, no Brasil, partem do Estado as principais ações 

de violação dos direitos humanos. Assim as principais funções públicas (segurança, 

educação e saúde) ligadas aos principais direitos constitucionais devem estar centradas 

na discussão dos direitos humanos. As políticas estatais de segurança pública no Brasil 

vêm sendo contestadas por todos os segmentos da sociedade, diante do crescimento 

elevado da criminalidade e da violência. Por isso, surge a necessidade de que a 

sociedade se organize para intervir e discutir sobre reformulações e melhorias nas 

políticas de segurança, para tanto se requer um esforço da sociedade organizada em 

fazer parte do cotidiano social o debate sobre os direitos fundamentais segundo 

Mendonça Filho.  

 

Contudo, embora haja um certo consenso mundial sobre a necessidade 

de respeitar os direitos humanos, não há um acordo sobre a definição 

deles. Como é próprio às ideias hegemônicas de uma época, não existe 

uma única interpretação sobre o que sejam os direitos humanos nem 

sobre os meios de pô-los em prática. O que faz que muitos grupos e 

atores sociais falem em direitos humanos, mas segundo lógicas e 

estratégias diferentes e, por vezes contraditórias.  

(MENDONÇA FILHO, 2002, p. 95). 

 

 A luta pela garantia e efetividade dos direitos fundamentais envolve vários 

atores sociais, e muitos embates entre eles como, no caso da dicotomia 

polícia/sociedade, principalmente em razão da herança deixada pelo período da ditadura 

militar marcado pelas ações de truculência da polícia.  

 Para exemplificar esta questão, trazemos a experiência da pesquisa realizada em 

1999, por um grupo de professores dos Departamentos de Ciências Sociais, Pedagogia, 

Direito e Psicologia, que promoveram um curso intitulado: A Polícia como Protetora 

dos Direitos Humanos, com a participação de professores e policiais dos Estados da 

Paraíba, de Pernambuco, de Sergipe e membros do Gajop com o fito de criar um espaço 

de discussão entre polícia e sociedade, em relação à construção da cidadania. 

 A Comissão de Direitos Humanos (CDH) criada pela equipe da Universidade 

Federal de Sergipe elencou os seguintes objetivos para o curso: 
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a) constituir um espaço político-educacional nas organizações 

públicas que permita repensá-las; b) estimular a construção de uma 

prática educativa na corporação, com a reflexão de práticas instituídas 

e naturalizadas; c) discutir o exercício da função policial e sua relação 

com a construção da cidadania; d) estabelecer a possibilidade de 

intervenção comunitária nas corporações policiais (MENDONÇA 

FILHO, 2002, p. 98). 

 

 Com intuito de traçar o perfil socioeconômico da turma, sua compreensão a 

respeito dos direitos humanos, da função policial, de cidadania e sua relação com a 

instituição Polícia, foram aplicados questionários com os participantes do curso. A 

turma fora composta por oficiais instrutores do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

de Praças (CFAP) e delegados concursados pela Polícia Civil. “As principais noções 

com graus de naturalização elevados, articuladas com as resistências institucionais que 

se pôde problematizar durante as discussões, foram: autoridade, hierarquia e 

disciplina” (MENDONÇA FILHO, 2002, p. 99, grifo do autor). 

 Durante os debates o que foi evidenciado na fala dos alunos policiais, foram 

queixas sobre o desrespeito por parte do Estado aos seus direitos, perseguições do 

ambiente de trabalho, a concepção de que a polícia serve ao comandante e não ao 

Estado e à sociedade; uma subordinação por parte dos dispositivos de segurança para 

atender interesses pessoais de políticos. Os pesquisados relataram as condições de 

trabalho que são precárias e a falta de equipamentos o que fragiliza o policial diante do 

crime organizado, além da cobrança exercida pela instituição e pela sociedade em 

garantir a segurança do cidadão, enquanto o próprio policial encontra-se exposto à 

violência (MENDONÇA FILHO, 2002).  

A experiência de aproximação entre universidade e a polícia, cada 

instituição marcada historicamente por um tipo de relação com o tema 

dos direitos humanos e por tonalidades políticas extremas, exigiu uma 

problematização da noção de educação, sobretudo quanto ao tipo de 

hierarquização existente entre os atores sociais envolvidos 

(MENDONÇA FILHO, 2002, p.103). 

 

O curso “A Polícia como Protetora dos Direitos Humanos” e tantos outros 

relacionados ao tema podem tornar possível mudanças institucionais e pessoais, criando 

um elo entre polícia e sociedade, no entanto muitas são as limitações e dificuldades 
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encontradas para desenvolver essas atividades. Para isso, faz-se necessário solidificar 

grupos de policiais nas corporações, já comprometidos com os direitos humanos, 

proporcionando formar “multiplicadores” desses direitos. 

A missão policial é bastante árdua, pois atua diretamente com os problemas 

sociais, representando a força e o poder do Estado em garantir a ordem pública e suas 

ações pode agradar a uns e desagradar a outros. Por isso, torna-se prioritário o 

aprimoramento técnico, relacionado à necessidade de equipamento, treinamento e de 

inteligência, diante os problemas enfrentados na segurança. “A missão policial se vê 

perpassada por inúmeros ordenamentos e desmandos, ocorrendo, entre outros fatores, 

toda a sorte de ingerências na organização, as quais se traduzem em plena 

vulnerabilidade e ineficácia operacional” (FERRERI, 2002, p. 118).  Segundo Ferreri 

(2002), as aulas permitiram mensurar o conhecimento dos futuros delegados, sobre os 

desafios que teriam que enfrentar no exercício da função. Pois havia preocupação 

relacionada às ingerências políticas, à modernização técnico-científica da polícia, a falta 

de condições de trabalho e a resistência em lidar sobre o tema direitos humanos. 

Trazemos a experiência da pesquisa realizada com policiais militares do Estado 

de Pernambuco, nessa questão de educação para cidadania, através da disciplina Cultura 

e Sociedade do Programa Educação para a cidadania, através da Universidade Federal 

de Pernambuco. A professora Maria Auxiliadora Gonçalves da Silva (2002) buscou 

uma sugestão de trabalho para estabelecer uma relação entre a proposta e a cidadania, 

na qual se levou os policiais para sala de aula trazendo questionamentos e buscando 

evidenciar o distanciamento entre as propostas do Programa e a instituição. De caráter 

construtivo o trabalho tentou retrabalhar e redefinir alguns conceitos de educação para a 

cidadania levando em consideração três momentos adquiridos pelos policiais, antes de 

entrar na instituição, no processo de formação e na atuação profissional. 

Na sala de aula, foi visto a princípio um conflito focalizando os policiais, entre o 

ser cidadão e o profissional, o ser e o agir. Pois ao profissional policial é dada a 

responsabilidade de garantir o exercício dos direitos civis, políticos e sociais ao mesmo 

tempo em que precisa exercer esses direitos; contudo ao policial como cidadão, quem 

garantiria seus direitos? Esta é a pergunta mais comum e constante no meio policial. 

Buscou-se então, através desta pesquisa, descobrir as estratégias e os mecanismos de 



37 

 

controle que esses profissionais estão atrelados. E foi observado que os policiais são 

vistos pela sociedade, da seguinte forma: como violentos, usando a força física, abuso 

de autoridade, humilhando, sendo de caráter perverso e agressor (SILVA, 2002).  

Nesse contexto, surge a problemática dos policiais, como se veem e como são 

vistos dentro e fora da instituição. Ele é visto pela sociedade como a instituição lhe 

impõe, ficando difícil separar os papéis fora e dentro do serviço.  O policial, dentro e 

fora da instituição, fardado ou não, também é cidadão comum, igual e cabível de 

direitos, mas a sua imagem é ambígua: a sociedade o enxerga, ao mesmo tempo, como 

defensor/opressor, desejado/temido, que o aceita/rejeita. 

Em busca de novas formas de sociabilidade, Paulo Sérgio da Costa Neves 

(2002), viu que a discussão sobre segurança pública está inserida como reflexão para 

revalorização da solidariedade do País. A partir da experiência dos cursos de direitos 

humanos para policiais e agentes da segurança pública, Neves levanta uma tese 

importante, que a segurança pública só se modifica se as políticas públicas mudarem. 

Com isso, chega-se à conclusão que esses cursos interligam os espaços públicos com a 

sociedade através da “democracia”, ainda que sejam experiências microscópicas, a fim 

de conhecer as instituições policiais para fundamentar melhor as ações de defesa dos 

direitos humanos. A sociedade cobra muito dos policiais o respeito aos direitos dos 

cidadãos, porém não se preocupa em quais condições esses policiais são expostos 

durante suas atividades. O autor fez um estudo, de forma observacional, sobre esses 

cursos de direitos humanos na segurança pública concluindo que é necessário abrir a 

discussão dos valores dos policiais pela sociedade, como cidadãos que também têm 

direitos. Os debates promovidos nos cursos mostram como os policiais veem a si 

próprios ou gostariam de ser vistos pela sociedade, de forma que venha a pensar em 

estratégias para a melhoria das polícias e políticas de segurança públicas perante a 

sociedade. 

Procurando superar a dicotomia sociedade versus policial militar, Maria Teresa 

Nobre e Frederico Leão Pinheiro (2002), trazem um relato de experiência de pesquisa 

com uma turma de praças, objetivando discussões abertas e livres fora dos quartéis, ou 

espaços físicos das polícias, com a finalidade da Polícia como Protetora dos Direitos 

Humanos.  
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Para isso, precisamos analisar diversas situações, das quais podemos constatar 

que as ações policiais são bastante delicadas no que diz respeito à sua atuação, tanto no 

cumprimento da lei, de forma preventiva e ostensiva, em proteger vidas. Esses atritos 

entre polícia e sociedade são vistos como principais provocadores de tensões sociais, 

fatores que estão diretamente ligados à falta de infraestrutura das polícias, fatores 

socioeconômicos, falta de capacitação dos policiais, mal uso de instituições militares 

com rigidez, com fins lucrativos particulares e políticos. 

Um artigo apresentado por Nobre e Pinheiro (2002), traz o resultado do 

programa A Polícia como Protetora dos Direitos Humanos, desenvolvido com uma 

turma de praças da Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do CDH/UFS. A 

primeira iniciativa tomada foi de realizar o curso fora do espaço físico da Polícia 

Militar, onde os policiais podiam vir sem uniformes a fim de proporcionar um espaço 

mais à vontade para que todos os participantes se envolvessem nos debates em sala, de 

forma livre e aberta. O curso viabilizou um espaço para interação entre a polícia e a 

sociedade, falando abertamente sobre o funcionamento, problemas organizacionais e 

temas polêmicos relacionados à atividade de segurança pública. Assim temos: 

 

Dentre todas as discussões travadas, um tema sobressaiu: a dicotomia 

polícia x sociedade, sentida pelos alunos como causa do desgaste, 

descontentamento e insatisfação com o trabalho, além das referências 

à "falta de direitos humanos" dos próprios policiais, como membros de 

uma organização social totalitária, extremamente hierarquizada e 

autoritária (NOBRE E PINHEIRO, 2002, p. 173). 

 

 

 No papel de representar e assegurar a ordem, atuar de forma repressora para 

permitir o controle social e sua relação com a instituição, além do óbice encontrado na 

relação com a sociedade, o policial Militar, enfrenta a rigidez da legislação militar, a 

desconfiança da sociedade, além de lidar diretamente com as tensões e conflitos da 

comunidade. Inúmeras são as pressões exercidas aos policiais quer seja dentro ou fora 

da instituição, pela mídia e pelos cidadãos. Os temas mais evidenciados nas aulas foram 

relacionados aos processos de separação e aproximação da polícia com a sociedade e 

estão elencados abaixo, consoante apresentou Nobre e Pinheiro (2002): 
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a) A inserção e o "aculturamento" do policial na organização 

 Está relacionado ao processo de ingresso na instituição policial. Os depoimentos 

dos alunos mostram que o que teria motivado o ingresso na corporação foram questões 

de emprego e salário; acrescentaram também que o trabalho exerce uma forte influência 

nas suas vidas desde o momento do ingresso. E que possuem um regime diferenciado 

das demais relações trabalhistas, como por exemplo, o tratamento jurídico, diferenciado, 

ou seja, o regime militar, encontrado no relato: - "A duração da jornada de trabalho não 

pode ser superior a 44 horas semanais; a do PM supera 64 horas".  

 

b) Condições de trabalho e práticas institucionais 

 Os depoimentos se repetem no que se refere à falta de condições mínimas de 

trabalho, que fazem colocar a própria vida em risco. Apesar disso os policiais 

reconhecem não ser um problema exclusivo da polícia, mas observados em outras 

instituições públicas como escolas, hospitais, etc. Fato descrito na seguinte fala: [...] 

"Não existe, por exemplo, acompanhamento psicológico, não há preocupação em 

melhorar o trabalho dos policiais, mas sim com a forma de punir quando as ordens não 

são cumpridas". 

 

c) A imagem da polícia  

 Os policiais são categóricos em declarar que existe determinado preconceito 

contra os policiais pela população, em virtude de algumas ações praticadas de forma 

arbitrária e violenta por alguns desses dispositivos de segurança, o que produziu ao 

longo do tempo uma imagem negativa. Um policial chegou a dizer que eles se sentem 

marginais pela forma como a comunidade os olham, além de afirmar que apenas os seus 

parentes gostam deles. Ademais, para Nobre e Pinheiro (2002), a mídia contribui na 

produção da má imagem do policial. 

 

d) O policial no centro das tensões sociais 

 Na maioria das atuações da polícia, está associado a conflitos e tensões sociais, 

quando há um problema relacionado à insatisfação e reivindicação popular que possa 

ameaçar a ordem social, esses profissionais são incumbidos de preservá-la,  mediante 

determinação de seus comandantes ou pelo Poder Executivo. Apesar de estarem 

cumprindo uma imposição, são mal vistos e não compreendidos pela população. Temos 
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o seguinte relato: - "Acontece que a gente leva nas costas os problemas dos direitos 

humanos, quando isso deveria estar no Estado, no Sistema". Assim a descaracterização 

do policial como um integrante da sociedade civil, com os mesmos direito e deveres e, 

em muitos casos, tendo esses direitos feridos, promove barreiras ao seu diálogo com a 

população (NOBRE E PINHEIRO, 2002, p. 191).   

 Logo abaixo, temos o Esquema de planejamento estratégico, elaborado pela 

turma de policiais civis do Estado de Sergipe, que participaram de cursos de Direitos 

Humanos promovidos pela Academia de Polícia (Acadepol), ministrados pela Comissão 

de Direitos Humanos (CDH) da UFS, presente na obra Polícia e Democracia: desafios 

à educação em  direitos humanos, demonstrado por Neves e Passos (2002). O esquema 

foi divido em quatro tópicos (Por que mudar? Como somos hoje? Como queremos ser? 

Quais as etapas que nos separam do que temos como meta?) dos quais apenas três 

iremos apresentar. 

 

FICHA 1: POR QUE MUDAR? 

• Acabar com a ingerência da política partidária na instituição policial. 

• Melhorar a imagem da polícia e sua credibilidade.  

• Valorizar a profissão para melhoria das condições de trabalho e da remuneração 

salarial.  

• Conhecer os problemas da instituição policial para organizar uma estratégia de atuação 

conjunta de forma eficiente.  

• Evitar sacrifícios e/ou desgastes individuais.  

 

FICHA 2:  COMO SOMOS HOJE?  

• Inseguros e apreensivos quanto à nomeação, ao exercício da atividade profissional e à 

possibilidade de implementação de mudanças.  

• Perseverantes, com vontade de acertar e interessados em mudar.  

• Individualistas e desorganizados.  

• Jovens, juridicamente preparados, à procura de estabilidade profissional e financeira. 

 • Submetidos às circunstâncias e interesses políticos que não dominamos. 

 

FICHA 3:  COMO QUEREMOS SER? 
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 • Uma polícia científica, eficiente e democrática, respeitada pela sociedade, não pelo 

medo, mas pela atuação pautada na legalidade, no respeito à dignidade humana e em 

princípios morais inegociáveis.  

• Um grupo forte, coeso e organizado politicamente, imune aos vícios que contaminam 

nossa polícia.  

• Um grupo com equiparação salarial e isonomia em relação às outras carreiras 

jurídicas. 

 • Um grupo integrado à comunidade. 

 • Um grupo com dispositivos de apoio e cooperação técnico-operacional mútuos. 

 

Algumas formas de experiências estão sendo tentadas no país, tais como as 

polícias comunitárias, os conselhos de segurança, as ouvidorias, a fim de quebrar com 

os conflitos internos, o clientelismo, onde as policias beneficiam interesses de certos 

grupos políticos.  Neves (2002, p. 167), afirma que “Essas reflexões devem nos 

sensibilizar quanto ao que está em jogo quando se pensa em mudança nas corporações 

policiais. Não se trata apenas de mudar alguns aspectos de uma instituição muito 

importante para a nossa vida. Trata-se, também, de se repensar a própria lógica social: 

tanto a lógica a que estamos submetidos como aquela que utopicamente gostaríamos de 

instaurar.” 

 Isto posto, o autor concluiu que o curso de direitos humanos para esses policiais 

vai além da sala de aula, além de um experimento pedagógico, é visto com uma 

“intervenção social”, onde estado e sociedade para concretizar um acondicionamento 

institucional e social, transformando as potencialidades em realidade. 

Ao tratar dos desafios da segurança pública, Souza (2012) nos traz um modelo 

com as seguintes características: dissociação entre repressão ao crime e prevenção como 

estratégias para garantia de direitos; reduzidos canais de diálogo entre as instituições 

policiais e da justiça criminal com a sociedade civil e outras instituições do poder 

público; e ainda acrescentou o investimento precário na qualificação dos profissionais 

da segurança, bem como nas suas condições de trabalho e saúde; além do mais na 

valorização da força em detrimento de estratégias de garantia de direitos e de 

diminuição da letalidade.  
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Na abordagem discutida, vemos a necessidade de existir uma maior interação 

entre a polícia e sociedade, que possibilite mudanças na realidade apresentada. E o 

quanto os policiais desejam ser reconhecidos como sujeitos de direitos, bem como 

respeitados e valorizados em todas as esferas. 

 

 

3.2. A valorização do profissional da Segurança Pública 

 

Segundo o preâmbulo, a Constituição Federal Brasileira (CFB), ao Estado 

compete, "assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" (CFB, 1988). A 

Constituição estadual da Paraíba, por exemplo, confere responsabilidades específicas, 

conforme se observa no art. 44, às polícias estaduais, órgãos responsáveis pela execução 

da política de Segurança Pública no Estado. “Na Paraíba, segundo o plano de estadual 

de segurança, o profissional de Segurança Pública será visto com dignidade e respeito 

em todos os seus níveis, como símbolo da autoridade pública” (PARAÍBA, PESP
17

, 

2003, p. 23 a 26). 

 

“Portanto, a missão das Forças Policiais é garantir ao cidadão o 

exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal e nos instrumentos internacionais subscritos 

pelo Brasil” (art. 5º, § 2º, da CF).  

 

 

Uma disposição de contraposição à hegemonia do autoritarismo
18

, 

historicamente mantida e percebida nas instituições policiais, é apresentada também 

numa pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de 

Segurança Pública e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

(2009), sob a coordenação de Luiz Eduardo Soares, Marcos Rolim e Silvia Ramos, 

intitulada: "Como pensam os profissionais da Segurança Pública no Brasil", que 

demonstra a contradição enfrentada pelos profissionais da Segurança Pública, 

                                                           
17

 Plano Estadual de Segurança Pública (PESP). 
18

Ver: 

http://www.cebrap.org.br/v2/files/upload/biblioteca_virtual/os_impasses_do_regime_autoritario.pdf 
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principalmente os Militares Estaduais. Segundo os termos do relatório da pesquisa, 

apresenta: 

 

 

[...] “com direito a voz e exercitando a liberdade de crítica, o principal 

ator no drama da Segurança Pública, o protagonista de épicos e 

tragédias, o cidadão comum e trabalhador - sempre alvo de cobranças, 

frequentemente objeto de preconceitos -, aquele que, até hoje, 

paradoxalmente, não foi escutado e, por vezes, foi silenciado: o 

policial; a policial” (SOARES et al, 2009, p. 1). 

 

 

 A iniciativa de permitir a fala dos principais protagonistas da Segurança Pública 

do país tornou possível que fosse declarado pelos policiais entrevistados, o que pensam 

sobre suas instituições e o que enfrentam no dia a dia, bem como de que forma são 

tratados no ambiente de trabalho. A pesquisa, realizada pela Secretária Nacional de 

Segurança Pública (SENASP) em 2009, mostrou que os policiais brasileiros, 

 

[...] em sua grande maioria, desejam, sim, mudanças institucionais 

profundas, querem novas polícias, não aprovam as polícias em que 

atuam, nem concordam com o atual modelo organizacional, e estão 

maduros para discutir esses temas tão complexos (SOARES et al, 

2009, p. 1). 

 

 

Luiz Eduardo Soares (2002), em sua obra, quando trata sobre Considerações 

Preliminares à Descrição das Novas Políticas Estaduais, apresenta dificuldades para 

proposição de alternativas. Para ele, os avanços na área de segurança são resultados de 

políticas exitosas, com redução da corrupção policial, da impunidade, e que 

transformações ocorram para que tornem a polícia respeitosa dos direitos humanos, 

mais inteligente e eficiente, e, portanto, mais legítimas e capazes de valorizar seus 

profissionais. Um exemplo foi no Rio Grande do Sul, as instituições policiais se 

integraram com a democratização da Brigada Militar e colocaram em prática um novo 

regulamento disciplinar, passando a ser modelo para as polícias militares de todo o país; 

e no campo de valorização profissional, interagiram com outros como a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul a fim qualificar os seus profissionais. Das metas 

apresentadas, algumas tratavam sobre a capacitação profissional, com o intuito de 

formar policiais voltados para a proteção dos cidadãos e não somente do Estado (projeto 
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Instituto de Segurança Pública); melhoria das condições de trabalho e valorização dos 

policiais, por intermédio de uma modernização tecnológica, gerencial, institucional, e 

ainda moralização e participação comunitária. Luiz Soares enfatiza que é fundamental 

investir na qualificação do profissional, e assim valorizando-o.  

Desde 2003, estamos assistindo a uma verdadeira revolução na gestão das 

políticas de segurança pública em âmbito nacional. A estruturação do Sistema Único de 

Segurança Pública - SUSP, a implantação do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania - PRONASCI e a realização da 1ª Conferência Nacional de Segurança 

Pública – CONSEG demonstram uma mudança de perspectiva de gestão que quebra 

com o afastamento entre quem planeja quem executa e o público alvo das ações. A 

pesquisa realizada por Luiz Eduardo Soares, Marcos Rolim e Silvia Ramos “O que 

pensam os profissionais de segurança pública no Brasil” representa um marco de 

mudanças, pois foi um espaço aberto e exclusivo para que os profissionais de segurança 

pública de todo o Brasil, livremente expressassem suas opiniões sobre fatores cruciais 

para a elaboração das políticas nacionais de segurança pública; espaço oportunizado 

pela Rede Nacional de Educação à Distância em Segurança Pública.  

 

 

Os resultados da consulta não levam diretamente a um ponto de 

chegada, mas remetem a uma discussão sobre alterações estruturantes 

no modelo institucional atual. A partir da análise da visão do 

profissional é possível entender as circunstâncias que cercam sua 

rotina e como o poder público pode atuar como ente de transformação 

cultural. Também serve para que se torne público o sentimento 

existente entre os operadores de segurança com relação à percepção 

das suas instituições. Este relatório traz a opinião de quase 65.000 

profissionais – policiais militares e civis, guardas municipais, 

bombeiros militares e agentes penitenciários – sobre qual o modelo 

ideal de polícia para o Brasil, a hierarquia e a disciplina em seu 

ambiente de trabalho, a importância do controle externo e 

accountability, a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário e 

as situações de vitimização a que estão cotidianamente submetidos 

(SOARES et al, 2009, p. 4). 

 

O resultado da consulta traz dados relevantes, pois ao questionar os profissionais 

da segurança pública sobre mudanças organizacionais, independentemente das patentes, 

51,9% dos policiais civis e 77% dos policiais militares as preferências são pró-mudança. 

Quando se referiu sobre a atenção dada aos policiais pelo Ministério Público, a maioria 
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dos policiais civis e militares considera que o Ministério Público tem atuado com 

indiferença acerca da dificuldade do trabalho policial sendo 61,5% dos delegados e 

51,2% dos agentes da polícia civil; 52,9% dos oficiais e 45,5% dos não-oficiais. “A 

relação com o Judiciário é objeto de uma apreciação análoga: 52% dos oficiais da PM e 

43,4% dos não-oficiais estimam que a Justiça atue “com indiferença acerca da 

dificuldade do trabalho da polícia”; enquanto 49% dos delegados e 45% dos agentes da 

Polícia Civil pensam o mesmo. E os bombeiros (35,7%), guardas (33,5%) e agentes 

(36,2%) concordaram com os policiais”. Outro dado importante, é que 61,1% dos 

profissionais da segurança pública, no Brasil, sentem-se discriminados pelas funções 

que exercem (SOARES, et al, 2009).  

Esta Consulta realizada em 2009 fez parte do processo da I Conferência 

Nacional de Segurança Pública e decorreu da iniciativa do Ministério da Justiça, da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública e, mais especificamente, do corpo técnico que 

assessora o ministro. O CONSEG ocorreu após uma convocação do Ministério da 

Justiça – MJ que permitiu a participação dos três segmentos: Sociedade, Poder Público 

e Trabalhadores da área de Segurança Pública, com o cunho, de definir princípios e 

diretrizes para a política nacional, firmar instrumentos de participação social no âmbito 

da segurança pública, efetivando a segurança como direito fundamental. Um dos 

objetivos específicos do CONSEG foi fortalecer os eixos de valorização profissional e 

de garantia de direitos humanos como estratégicos para a Política Nacional de 

Segurança Pública. Ao final da Etapa Nacional com a elaboração do Relatório Final do 

CONSEG, as propostas apresentadas sucederam em 10 Princípios e 40 Diretrizes 

aprovadas, sendo um dos princípios: “Estar pautada na valorização do trabalhador da 

área por meio da garantia de seus direitos e formação humanista, assegurando seu bem 

estar físico, mental, familiar, laboral e social”. Quanto às Diretrizes, destacamos duas 

delas voltadas à valorização do profissional: “Criar planos de carreira com piso salarial 

digno, justo e igualitário, para os profissionais de segurança pública, nas três esferas 

governamentais, com reajuste periódico, visando à garantia da dedicação integral e 

exclusiva desses profissionais ao serviço de segurança pública”. E “Instituir políticas de 

valorização, qualidade de vida, apoio biopsicossocial, ético e profissional dos 

trabalhadores da área de Segurança Pública”. 

Destacamos como avanço no âmbito das políticas nacionais de segurança 

pública, a iniciativa do Governo Federal por intermédio da Secretaria dos Direitos 
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Humanos da Presidência da República (SDH-PR) e do Ministério da Justiça (MJ) editar 

a Portaria Interministerial – SEDH/MJ Nº 2, DE 15 de dezembro de 2010 que foi 

publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2010, estabelecendo 67 

Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de 

Segurança Pública. As Diretrizes estão relacionadas em catorze mecanismos em matéria 

de direitos fundamentais, a saber: “direitos constitucionais e participação cidadã”; 

“valorização da vida”; “direito à diversidade”; “saúde”; “reabilitação e reintegração”; 

“dignidade e segurança no trabalho”; “seguros e auxílios”; “assistência jurídica”; 

“habilitação”; “cultura e lazer”; “educação”; “produção de conhecimentos”; “estrutura e 

educação em direitos humanos”; “valorização profissional”. 

Conforme os dados da pesquisa da SENASP, comentados acima, 

percebemos claramente que há uma necessidade de mudanças ideológicas, estruturais, 

para o sucesso da democratização da Segurança Pública, para tanto isso requer também 

a valorização de seus profissionais, através de uma análise da relação estabelecida entre 

as instituições e os servidores públicos, que são os verdadeiros algozes dessa política. 

Assim podemos considerar que:  

 

 

É importante assinalar também que como cidadãos e trabalhadores os 

policiais têm direito à Segurança Pessoal. Neste segundo caso, 

entramos no âmbito do direito. O conceito representa a sistematização 

de normas destinadas a prevenir acidentes, eliminar condições 

inseguras do trabalho, e a oferecer acesso aos serviços que o protejam 

e o assistam. Ou seja, cuidando da segurança pública os policiais são, 

também, servidores públicos protegidos pela Constituição que lhes 

assegura o direito à integridade física, moral e mental no exercício 

profissional (MINAYO, 2013, p. 290). 

 

 

A partir dos anos 70 do século XX, aconteceu uma mudança referente à 

qualidade de vida no trabalho, quando aconteceram as lutas de trabalhadores e 

estudantes contra o sistema taylorista/fordista
19

 de produção, fatos esses que marcaram 

na história. Houve então uma reestruturação da natureza básica do trabalho, a inovação 

no sistema de recompensas e a melhoria no ambiente de trabalho foram os principais 

                                                           
19

 O sistema taylorista/fordista foram duas formas de organização do sistema de produção industrial do 

século XX, onde se exigia do trabalhador uma excessiva produção, para gerar lucros a empresa e, além 

disso, o trabalho era realizado todo sistematizado e monitorado, o que acarretava numa alienação física e 

psicológica nos operários. 
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elementos discutidos na participação dos trabalhadores para a resolução dos problemas 

sobre a qualidade de vida no trabalho. Após pesquisa realizada sobre qualidade de vida 

no trabalho, observou-se o seguinte: 

 

 

Segundo o ISMA, o policial não consegue relaxar nem mesmo de 

folga ou em férias. Outros aspectos relevantes são a baixa 

remuneração percebida pela esmagadora maioria dos policiais, as 

condições e os locais de moradia, a inexistência de uma política de 

pessoal que permita o crescimento profissional, que incentive a 

autoestima e a valorização dos mesmos (FRANÇA, 2011). 

 

 

Apesar disso, percebemos a forma como a sociedade observa a polícia, na 

verdade, o policial, como uma espécie de “super herói”, dotado de uma força maior e 

que precisa garantir a paz social, quando na realidade este também é vítima das 

problemáticas sociais existentes no Brasil e que sofrem estas consequências.  

“Perguntamo-nos se isso não tem a ver com a mentalidade da nossa sociedade 

para quem o ser humano policial nada mais é do que um objeto instrumental de 

produção de segurança pública” (MINAYO, 2013, p. 290). Mas, na realidade, são seres 

humanos com qualidades, limitações e, com certeza estão mais vulneráveis devido ao 

nível de estresse da disciplina formadora e cotidiana; aos riscos da sua atuação e, aos 

impactos sociopsicológicos da avaliação da opinião pública, ao desenvolvimento de um 

transtorno emocional, tendo em vista serem submetidos a um regime militar (no caso da 

Polícia Militar), através de regulamentos que exigem à obediência e voltados a 

hierarquias.  

Portanto, quando são garantidos ao policial seus direitos fundamentais, 

proporciona-lhe as condições necessárias para o exercício da sua relevante missão 

constitucional de guardião da segurança da sociedade. 

A Constituição Federal do Brasil, 1988, no Art. 1°, institui: 

 

 

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: I - a 

soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
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valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo 

político. 

 

 

Por meio da leitura do artigo 1º da Constituição Federal, nota-se que o Estado 

Democrático de Direito existe, principalmente, para satisfazer as necessidades humanas 

e assegurar os direitos e liberdades de cada cidadão. Desse modo, podemos perceber 

que o Estado exerce o papel fundamental de tornar possível o que constitucionalmente 

está previsto para o cidadão. Por assim ser, os direitos sociais abrangem os direitos 

fundamentais, como o direito ao trabalho ligado à dignidade da pessoa humana se 

reveste de um direito social fundamental, a ser protegido e garantido pelo Estado Social 

e Democrático de Direito. Destarte, há uma necessidade de o Estado viabilizar uma 

maior valorização dos profissionais de segurança pública, pois se estes forem bem 

assistidos pelo Estado, consequentemente só quem ganha com isso é a sociedade. Pois, 

terão profissionais mais bem preparados e capacitados, tanto no aspecto técnico quanto 

psicológico, para desempenhar com maior excelência suas funções.  

Além disso: 

 

Presentemente, as políticas de segurança pública não podem deixar de 

focalizar as singularidades desse trabalho profissional e, em especial, 

deixar de considerar policiais como atores relevantes, capazes de 

estimular mudanças organizacionais nas Corporações. Segundo 

qualquer teoria administrativa contemporânea, participação é a palavra 

chave para o enriquecimento institucional: todo ator social que 

colabora para melhorar sua organização enriquece-a e a torna mais 

dinâmica e complexa (MINAYO, 2013, p. 291). 

 

 

 

Os cursos de direito humanos para policiais são exemplos da possibilidade de 

democratização dos organismos policiais, interagindo com as entidades que atuam em 

defesa desses direitos. Apesar de não ser o suficiente para promover transformações, 

sendo necessárias outras políticas públicas que aproximem as organizações de 

segurança e a sociedade, a fim de promover o diálogo, aproximação em respeito aos 

direitos da pessoa e a luta pela obtenção da cidadania de ambos. Isso denota que existe 

um longo e laborioso percurso a ser seguido para que se torne realidade o respeito aos 

direitos fundamentais tanto dos policiais quanto da sociedade.     
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Os cursos de direitos humanos trazem uma dimensão política, contudo é 

necessário aprofundar a questão da dicotomia entre os princípios de respeito à sociedade 

e os métodos institucionalizados na polícia. 

Para Neves, 2002: 

Tem havido a possibilidade de articulação com policiais que pensam 

na questão da segurança pública para além dos limites de cada 

corporação policial. Ou seja, há muitos policiais que concordam que 

as mudanças nas polícias dizem respeito não só aos policiais, mas 

também a toda a sociedade brasileira, sendo o espaço criado pela 

experiência, um meio de reuni-los. É nesse sentido que se pode 

afirmar que esses cursos de direitos humanos têm uma dimensão 

política importante. Eles são um meio de aglutinação – em torno dos 

valores da cidadania – de policiais, de militantes de movimentos 

sociais e organizações não-governamentais (ONGs), de pesquisadores 

e de professores universitários. (NEVES, 2002, p. 161). 

 

 De modo geral, o reconhecimento do policial, a valorização do profissional e o 

empenho integral se efetiva, dentre outras formas, com a assistência real aos 

profissionais da Segurança Pública. E assim: 

 

 

Reconhecendo com outros autores que essa corporação “desfruta da 

imagem de ser a mais organizada das instituições policiais”, esses 

autores mencionam uma série de problemas práticos que escapam à 

rigidez hierárquica: precariedade logística; fraca articulação entre as 

companhias no interior dos batalhões; ineficiência dos serviços 

internos responsáveis por essa articulação; ausência de planejamento; 

precária estrutura de levantamento, distribuição e processamento de 

informações; escalas de trabalho dessincronizadas; rigidez do 

regimento interno em vigor (herança obsoleta da ditadura militar); 

centralização e padronização ao extremo; infindáveis complicações 

hierárquico-burocráticas enfrentadas a cada passo; pouquíssimo 

investimento na qualificação e reciclagem dos policiais de ponta; 

indigência dos critérios de avaliação de desempenho (MINAYO, 

2013, p. 292). 

 

 Trazemos uma reflexão encontrada na obra “Polícia e Democracia: desafios à 

educação em direitos humanos”, feita por Oliveira (2002), após participar do Programa 

Educação para Cidadania, desenvolvido pelo Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (Gajop) com policiais militares, ele observou que existe um 

anseio por estes profissionais de serem mais valorizados no que concerne o exercício de 
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suas atividades. Uma valorização que deve partir tanto da organização quanto da 

sociedade, respeitando-os como cidadãos que são. Em uma democracia que se preze, os 

direitos humanos dos policiais devem ser respeitados, para o bom funcionamento da 

segurança pública no país, pois “a exigência de um dever tem de estar associada à 

concessão de um direito” (OLIVEIRA, 2002, p. 200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse texto, observamos o quanto é difícil discutir sobre Segurança 

Pública diante de tantas problemáticas sociais que atingem, atualmente, a sociedade 

principalmente com o aumento da violência no Brasil. Historicamente, a figura do 

Estado Brasileiro passou por mudanças na sua forma de governo, de um Regime 

Monárquico-imperial para um Regime Republicano, de um regime Ditatorial até 

chegarmos num Estado Democrático de Direito, para então o cidadão ser reconhecido 

como detentor de direitos, e isto garantido por Lei conforme está estabelecido na Carta 

Constituinte.  

Diante disso, percebemos o quanto os assuntos relacionados à Segurança 

Pública, Direitos e garantias fundamentais, e Direitos Humanos estão relacionados e 

assim precisam ser discutidos de forma conjunta em busca de melhorias e avanços. Por 

isso, podemos considerar um grande avanço a promulgação da Portaria Interministerial 

SEDH/MJ Nº 2, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes Nacionais de 

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública. Pois 

estes profissionais são expostos a situações traumáticas no dia a dia de trabalho, e ainda 

são alvos de muitas cobranças de suas corporações assim como da sociedade.  

Ademais o que foi normatizado precisa ser efetivado, garantindo a estes 

profissionais, uma boa formação, equipamentos e materiais em bom estado e adequados 

à realidade do trabalho, apoio jurídico e psicológico, uma melhor estruturação das 

corporações policiais, a oferta ao profissional de segurança pública e a seus familiares 

de serviços permanentes e de boa qualidade para acompanhamento e tratamento de 

saúde, a promoção da dignidade e da segurança no trabalho: todas medidas que visam 

contribuir para implantação de políticas de valorização do profissional. E assim 

contribuir para executarem com esmero o seu trabalho, tão essencial para sociedade. 

Eles precisam ser reconhecidos pelo Estado, pelas suas corporações e pela sociedade. 

Pois, como afirmou Oliveira (2002), numa democracia que se preze, os direitos 

humanos dos policiais devem ser respeitados, para o bom funcionamento da segurança 

pública no país, pois “a exigência de um dever tem de estar associada à concessão de 

um direito” (OLIVEIRA, 2002, p. 200). 

As pesquisas que analisamos neste trabalho apresentaram resultados 

importantíssimos, do quanto os policiais se sentem desprovidos dos direitos garantidos a 

eles pela lei, diante das dificuldades enfrentas no exercício de suas funções e da extrema 
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cobrança exercida sobre os policiais, além do afastamento deles da sociedade e vice-

versa, por conta da má influência deixada no tempo da ditadura quando a polícia atuava 

de forma arbitrária e repressiva. 

Por tanto, entendemos que os policiais desejam sim mudanças, que os tornem 

cada vez mais eficientes e democráticos, respeitados pela sociedade, atuando dentro da 

legalidade, no respeito à dignidade humana e aos princípios morais. Enfim, os 

profissionais da segurança pública precisam ser valorizados como profissionais e ser 

respeitados como cidadãos que, realmente, são.  
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