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A DESMISTIFICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO EXCLUSIVOS AOS 

CRIMINOSOS E SUA APLICAÇÃO AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

1. Resumo 

Este artigo tem por finalidade explorar o mito dos direitos humanos como garantias 

exclusivas dos criminosos através de estudos ligados a criminologia, influência 

midiática e responsabilidade estatal e seus impactos na sociedade atual. Assim, 

buscando-se a correta conceituação e aplicação dos direitos humanos como direitos 

de todos, inclusive, os agentes de segurança pública.  

Palavras-chave: direitos humanos; segurança pública; violência policial; controle 

social; criminologia.  

2. Introdução 

No decorrer deste artigo explanaremos sobre os fundamentos dos direitos 

humanos, compreendendo sua importância no desenvolvimento da sociedade atual, 

bem como seu real significado.  

Partindo do pressuposto de que os direitos humanos são equivocadamente 

relacionados à ideia de diretos dos criminosos, analisaremos a influência midiática 

na corroboração deste mito, bem como os impactos decorrentes da guerra contra a 

criminalidade declarada pelo Estado.  

Por fim, explanaremos sobre as condições em que se encontram os agentes 

de segurança pública e o motivo pelo qual esses direitos devem ser direcionados a 

todos, inclusive aos agentes de segurança pública.  

3. Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo analisar a exposição dos nossos 

agentes de segurança pública em uma cultura de violência, tomando como 

referência uma teoria ampla dos direitos humanos associados à ideia equivocada de 

proteção dos criminosos, visando minimizar os impactos decorrentes da violência 

policial.  

Baseados nesse antagonismo, estudaremos a necessidade de aplicação dos 

direitos humanos aos agentes de segurança pública, esfacelando o mito de que os 
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direitos humanos são destinados somente aos delinquentes, buscando seu real 

significado, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana.  

Demais disso, o objetivo deste estudo não é afastar os direitos humanos dos 

menos favorecidos e aplicar aos agentes de segurança pública, mas sim deslindar 

que se trata de um direito inerente à pessoa humana, podendo alcançar todos, 

finalmente concluindo o processo de dissolução de um repertório simbólico 

institucionalizado dos direitos humanos como direitos de criminosos.  

4. Metodologia 

O presente estudo foi desenvolvido através de pesquisa descritiva e 

exploratória de dados bibliográficos, consubstanciada em leitura de diversos artigos 

científicos, bem como obras relacionadas ao estudo de Direitos Humanos e 

Criminologia.  

5. Desenvolvimento 

5.1. Fundamentos dos Direitos Humano 

As primeiras declarações de direitos humanos surgiram com a Revolução 

Francesa, entretanto, os direitos humanos somente passaram a evoluir após a 2ª 

Guerra Mundial, como resposta ao horror propagado pelo nazismo. Manifestou-se a 

imprescindibilidade na idealização de um sistema internacional que protegesse os 

direitos da pessoa humana sem qualquer distinção, tendo em vista que os nazistas 

condicionavam a titularidade de direitos à determinada raça.1  

No ano de 1948, a primeira organização internacional proclamou que “Todos 

os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.” 

(Artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em 10 de 

dezembro de 1948).2 

Inspirado no lema da Revolução Francesa, Karel Vasak apresentou em 1979 

a concepção de gerações dos direitos humanos, representando a liberdade como os 

direitos de primeira geração; a igualdade como os de segunda geração; e finalmente 

                                                           
1
 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2006, pp. 121-122.   
2
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, cit., pp. 21-24.   
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a fraternidade, revelando-se os direitos de terceira geração.3 As gerações de direitos 

humanos facilitam a compreensão de sua historicidade.4  

Neste diapasão, podemos utilizar o conceito de Peres Luño: 

 

um conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, 

liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser 

reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em 

nível nacional e internacional.5  

 

Portanto, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem 

internacional contra as violações e injustiças que o Estado cometa contra as 

pessoas submetidas à sua jurisdição, fundado na inviolabilidade, autonomia e 

dignidade da pessoa humana.6 

Já no Brasil, somos um estado democrático relativamente jovem7 e a 

Constituição Federal de 1988 marcou a transição do período ditatorial para a 

democratização e respeito aos direitos humanos.8 A nova Constituição incorporou 

diversos direitos individuais que foram violados metodicamente no período da 

ditadura militar, no entanto, apesar da condecoração oficial desses direitos, sua 

violação continua a se reiterar9,com base na visão deturpada de direitos humanos 

para humanos direitos ou não direitos.10 

                                                           
3
 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. São Paulo: Método, 2014, p. 39. 

4
WEISS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 

2010, pp. 50-51. 
5
PERES LUÑO, António. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 

1995, p. 48.  
6
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos, cit., p. 19. 

7
 A Constituição Federal Brasileira foi promulgada em 05 de outubro de 1988, contando nesta data, 

com 29 anos.  
8
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, cit., p. 21.  

9
ADORNO, Sérgio. Insegurança versus direitos humanos: entre a lei e a ordem. In: Tempo Social, n. 

2, v. 11, 1999, pp. 129-153.  
10

Neste sentido, expõe o autor: “Não se pode, portanto, definir ‘humanos direitos’. Até porque, se tal 
fosse possível, teríamos de criar a categoria de ‘humanos-não-direitos’ ou ‘humanos tortos’ o que 
seria de mais difícil, senão impossível, conceituação.” PAGLIONE, Eduardo Augusto. Direitos 
humanos para humanos direitos. In: Boletim IBCCRIM,São Paulo, n. 207, fevereiro de 2010. 
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Ainda, conforme Peres Luño, fundamentar direitos humanos com base em um 

código de ação moral, despersonaliza esses direitos. Compreendemos assim, 

essencial que todas as pessoas tenham assegurado o seu direito a ter direitos.11  

5.3. Influência midiática na propagação do mito de direitos humanos como 

exclusivos dos criminosos 

Atualmente, observa-se que não se trata de um Estado que censura e 

mantém o controle sob os meios de comunicação, mas sim uma comunicação que 

censura e mantém controle sob o Estado, onde seu principal produto é a 

repressão.12 

Assim, os Estados tornam-se impotentes na missão de desenvolver reformas 

estruturais e a comunicação de massa divulga sua propaganda volkisch, baseada na 

vingança a qualquer custo, onde guerras são declaradas de forma unilateral com 

propósitos meramente econômicos “e, para culminar, o poder planetário fabrica 

inimigos e emergências – com os consequentes Estados de exceção – em série e 

em alta velocidade.”13 Informações são reiteradas pelos meios de comunicação 

manipulando a população, fazendo com que as concepções do mercado sejam 

acatadas como verdades absolutas e “de todas as ilusões a mais perigosa consiste 

em pensar que existe apenas uma realidade.”14 

A mídia anula o papel da sociedade e do legislador e passa a propagar a paz, 

mas concomitantemente incita a violência, lucrando com a criminalidade que se 

torna protagonista.15  

Neste diapasão, a insegurança social, propagada pelos meios de 

comunicação, clama por intervenção de ultima ratio, isto é, do direito penal16, 

convertendo-se na crise atual, que nos leva a uma carência governamental de 

ordem nacional e internacional, onde o rótulo propagandista caminha para o 

enfraquecimento governamental, prejudicando a clientela de sempre: os pobres. 

                                                           
11

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p. 330.  
12

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Revan, 2007, p. 78.  
13

Ibid, pp. 15-16.  
14

 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia, cit., p. 217.   
15

 FUGIZER, Rodrigo. Direito penal simbólico. Curitiba: Juruá, 2015, pp. 101-106.  
16

 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Discursos de emergência e política criminal: o futuro do 
Direito Penal brasileiro. In: Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 103, p. 
411-436.  
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Enquanto a minimização política e comercialização da violência levam os 

direitos humanos à destruição17,a mídia segue fomentando o ódio e antagonismo 

entre polícia e ladrão, onde mais cedo ou mais tarde acabam em genocídio, sendo 

os direitos humanos confundidos como benefícios que o poder público concede aos 

grupos marginalizados.18 

5.4. A guerra ao crime e a responsabilidade estatal 

De acordo com Li Ch’uan “as armas são instrumentos de mau agouro. A 

guerra é uma questão tão séria que deve haver toda a preocupação para que 

homens não entrem nela sem a devida reflexão”19, entretanto, no nosso cotidiano a 

palavra guerra é utilizada de forma corriqueira pela mídia e incentivada de forma 

irresponsável fazendo com que os direitos entrem em colisão com o Estado.  

A atuação da polícia é fundada no conceito de guerra ao crime e as drogas, 

sendo vinculado ao militarismo do policiamento ostensivo, com foco no combate e 

não na prevenção de condutas delituosas. Os resultados dessa guerra se tornaram 

tão devastadores que pela ONU foi recomendado o treinamento das polícias em 

direitos humanos, bem como sua desmilitarização.20 

O paradigma bélico imposto incita a violência e desencadeia resultados 

extremamente letais, onde os policiais são colocados à frente das trincheiras para 

matar e morrer.21 E como resultado dessa estratégia revela-se uma cultura 

organizacional incompatível com o contexto democrático e respeito aos direitos 

humanos.22 

O aumento da letalidade policial e violência não é somente resultado dos 

desvios dos agentes de segurança pública, mas sim da estratégia militar de guerra 

ao crime, somado ao descrédito da população. Dados divulgados pelo 5ª Relatório 

sobre Direitos Humanos, elaborado pela NEV-USP, indicam que quando um 

membro do Ministério Público dirige a polícia aumenta-se essa letalidade, isto é, as 

                                                           
17

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal, cit., p. 17.  
18

CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia.cit., p. 212.  
19

TZU, Sun; PIN, Sun. A arte da guerra. Tradução Pedro Manoel Soares. São Paulo: Ciranda, 2008, 
p. 7. 
20

SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano dos. A “guerra contra o crime” e os crimes da guerra: 
flagrante e busca e apreensão das periferias. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 117, 
pp. 287-309.  
21

KARAM, Maria Lúcia. Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua superação. 
São Paulo: Boitempo, 2015, pp. 42-47.  
22

BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. As mortes sem pena no Brasil: a difícil convergência entre 
Direitos Humanos, política criminal e Segurança Pública. In: Revista da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, v. 110, pp. 211-229.  
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mensagens institucionais e políticas influenciam no comportamento da polícia.23 

Esse combate ostensivo de guerra ao crime vai contra os valores de um Estado 

democrático de direito, levando a trágica conclusão de que “a brutalidade na atuação 

das instituições públicas é um traço característico do Estado brasileiro.”24 

Ao Estado é conferida a responsabilidade de limitar a forma de opressão, seja 

ela pública ou privada25, sendo essa opressão aplicada através do “autoritarismo 

cool”, onde a periculosidade do agente é presumida e até mesmo os juízes ficam de 

mãos atadas para aplicar suas disposições, já que estas devem ser compatíveis 

com o produto vendido pelo poder punitivo26 e exposto pela mídia, onde os crimes 

sensacionalistas são reproduzidos com rapidez e encorajam a população27, que 

acabam por aplaudir as condutas de violência exacerbada. 

Neste diapasão, os princípios e cidadania são sacrificados em nome do 

Estado, levando a uma inversão ideológica, onde se se exclui a humanidade dos 

humanos criminalizados, legitimando a violência.28 Assim, também a humanidade 

daqueles que atuam frente ao Estado como ferramentas de contenção social se 

torna comprometida, já que são privados do caráter de pessoa humana 

transformando-se em mera ferramenta de contenção social, desumanizando a 

pessoa por trás da farda.  

Na última Revisão Periódica Universal realizada pelos estados-membros da 

ONU29, o Brasil recebeu mais de 200 recomendações, sendo cerca de 5% 

relacionadas à violência policial. Pelo Reino Unido foi sugerido a introdução de 

treinamentos em direitos humanos obrigatórios para as forças policiais e redução de 

10% das mortes em ações policiais nos próximos quatro anos e meio. O Brasil 

aceitou a recomendação, mas alegou que o currículo da polícia já contém 

treinamento em direitos humanos e optou por não estabelecer metas de redução das 

mortes em decorrência da violência policial.  

No mais, pela ONU, nenhuma recomendação foi apontada no relatório em 

relação à redução das mortes policiais, reforçando a concepção abortada de 

gestores atípicos do direito penal, onde as vitórias consistem em criar alternativas 

                                                           
23

Ibid, p. 211-229. 
24

Ibid, p. 211-229. 
25

CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia, cit., pp. 204-206.   
26

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal, cit., p. 80. 
27

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia, cit., p. 184.  
28

CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia, cit., pp. 212-219. 
29

 Disponível em https://nacoesunidas.org/brasil-aceita-mais-de-200-recomendacoes-de-direitos-
humanos-da-onu-rejeita-quatro/, acesso em 24 de outubro de 2017.  
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punitivas em face de seus interesses e da influência da mídia como principal 

fomentadora da guerra imposta pelo Estado.  

5.2. Direitos Humanos aplicado aos agentes de segurança pública  

Conforme estudo desenvolvido por Jacqueline Muniz, os Policiais Militares do 

Estado do Rio de Janeiro acreditam que os direitos humanos só servem para 

proteção de criminosos e que tais direitos não são destinados à polícia.  Observou-

se também a baixa autoestima dos policiais, pois se sentem inferiorizados por 

aparentemente terem menos direitos do que outros cidadãos, somando-se ainda o 

regime disciplinar militar.30 

Em que pese o respaldo da polícia para o uso de força necessária31, a 

violência policial ilegal reforça a cultura de ilegalidade presente no Brasil em que 

jovens pobres e negros travam guerra contra outros jovens com as mesmas 

características, uns rotulados pelo militarismo repressivo enquanto outros como 

criminosos.32 

Em contrapartida, patronos de direitos humanos protestam constantemente 

contra a violência policial, muitas vezes, sem se atentar ao fato de que os policiais 

seguem mal remunerados, humilhados, sofrendo baixas diárias e muitas vezes 

deixando suas famílias desamparadas33, tendo em vista que a nossa polícia é uma 

das que mais mata, mas também é uma das que mais morre,34 além de serem 

propensos aos comportamentos autodestruitivos, como o suicídio.35 Neste sentido 

Zaffaroni afirma: 

Ademais, a América Latina está ficando sem polícias, o que 

destrói um suporte estatal elementar da sociedade civil. A 

autonomização, a proibição de sindicalização, a militarização e 

                                                           
30

NUCCI, Guilherme de Souza. Direitos humanos versus segurança pública, cit., p. 65.  

31
BALESTRERI, Ricardo Brisolla. Direitos Humanos: Coisa de Polícia, cit., pp. 7-13.  

32
PEREIRA, Íbis et al. Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua superação, 

cit., p. 50-54.  
33

Ibid, p. 50-54. 
34

 Entre os anos de 2009 a 2015, policiais brasileiros morreram 113% mais em serviço do que os 
policiais americanos, sendo que que policiais morrem três vezes mais fora do serviço do que no 
trabalho. Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2017/01/Anuario_Site_27-01-2017-RETIFICADO.pdf , acesso em 27 de agosto de 
2017.   
35

A profissão de policial é uma das mais propensas a cometer suicídio. Disponível em 
http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/03/profissoes-mais-propensas-
ao-suicidio.html, acesso em 15 de outubro de 2017.  
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os maiores âmbitos de arbitrariedade levam à destruição das 

instituições policiais, através da corrupção e da anomia de seus 

integrantes.36 

 

Segundo pesquisa divulgada no ano de 2016 pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, policiais militares não expõem suas opiniões com medo de 

represálias de seus superiores.37 Desta forma, o policial que deveria atuar como 

gestor, dotado de autonomia para tomar decisões estratégicas a fim de intermediar 

conflitos na sociedade38, se vê frustrado por não ter voz para mudar a situação fática 

em que se encontra inserido.   

6. Resultados 

Com base nos estudos desenvolvidos no presente trabalho compreendemos 

que a violência policial está extremante ligada a política estatal e comportamentos 

incentivados pela mídia do que aos comportamentos individuais dos policiais.  

O antagonismo de direitos humanos como direitos de criminosos é propagado 

pelos meios de comunicação fazendo com que os agentes de segurança pública 

tenham uma ideia equivocada de direitos humanos, como direitos que trarão 

“benefícios” aos infratores da lei. Os meios de comunicação transmitem as 

informações que são relevantes para manutenção e sucesso do seu protagonista 

principal: a violência, inclusive utilizando-se dos direitos humanos.  

O Estado autoriza e ratifica a disseminação de ideias contrárias a 

manutenção desses direitos, sendo propagando pela mídia uma visão desfigurada.   

7. Considerações finais 

Os policiais necessitam urgentemente ser vistos e tratados como seres 

humanos, titulares de direitos e deveres como qualquer outro cidadão. 

No mais, também não devemos confundir amparo aos policiais através dos 

direitos humanos com impunidade para aqueles que encontram na polícia uma 

alternativa para aflorar sua barbárie e cometer atos ilícitos, uma vez que o intuito 

                                                           
36

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. 2ª edição. Rio de janeiro: Revam, 2007, p. 
74. 
37

Disponível em 
http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/pesquisa_opiniao_dos_policiais_versao_sem_diagramacao_co
mpleta.pdf, acesso em 14 de outubro de 2017.  
38

SOARES, Luiz Eduardo. Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua 
superação. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 32.  
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deste trabalho não é legitimar ou ratificar condutas ilegais e brutais, mas sim 

compreender o porquê dessa violência gratuita, utilizando-se de estudos 

criminológicos, buscando meios para findar tais atitudes.  

Ainda, observa-se a necessidade de uma reforma nas políticas de segurança, 

compatibilizando as nossas polícias ao Estado Democrático de Direito. Tais 

mudanças devem ser pautadas em políticas públicas efetivas, visando a igualdade, 

desvinculando a ideia de que os direitos humanos só pertencem aos “humanos não 

direitos” ou “humanos direitos”, mas sim um direito de todos.  
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