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RESUMO: As reflexões do presente estudo, sintetizam algumas questões 
histórico legais referentes aos Direitos Humanos, tomando como ponto de 
análise o contexto neoliberal, e a complexidade da violação a que esses direitos 
são submetidos. O seu objetivo é evidenciar os marcos jurídicos dos Direitos 
Humanos, salientando os progressos e limites do processo de estruturação de 
uma política nacional que esteja coadunada às necessidades da garantia desses 
direitos à população, em estado de vulnerabilidade social. Utilizamos a pesquisa 
exploratória, descritiva, com escopo teórico bibliográfico, fonte para reunir as 
informações e dados que serviram de base, para a construção da investigação 
proposta. Se configura, amparada na análise crítica da literatura já exposta, 
apoiada pela abordagem metodológica do materialismo histórico, com a intenção 
de contribuir com a discussão dos direitos humanos no contexto atual da 
conjuntura brasileira, marcado pela crise estrutural do capital e avanço do 
neoliberalismo. Os direitos humanos, direitos naturais, têm no século XX a sua 
maior performance, com a criação de um código comum de ações estatais, 
composto por parâmetros globais, para a reconstrução da proteção dos direitos 
humanos. Contribuíram para a internacionalização dos Direitos Humanos a 
Constituição Mexicana (1917), a Alemã (1919), a Liga das Nações Unidas (1919) 
e a Organização das Nações Unidas – ONU - (1945). Após a II Guerra Mundial, 
uma nova ordem protetiva, voltado à conduta das relações internacionais em 
busca da paz e segurança internacional, inicia sua trajetória e, com a criação da 
ONU, vários tratados são elaborados, em busca da paz e da mitigação de 
conflitos, sendo o mais importante destes: a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948). Calcado em três dimensões: liberdade pública, econômica, 
social, e fraternidade/solidariedade, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos não se equipara a um tratado, mas sim a uma recomendação, o que 
significa dizer que os Estados que violem tais direitos, não são passíveis de 
sanção, devido a inexistência de poder punitivo de suas exortações. Esses 
direitos não são absolutos, apesar de proclamados, passam de simples 
fundamentação de suas razões à necessidade de serem protegidos e 
garantidos. A construção de uma política nacional de direitos humanos é 
necessária e, no Brasil, está expressa no Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH), criado pelo Governo Federal, com base no art.84, inciso IV, 
da Constituição de 1988, pelo Decreto n° 1904 de 13 de maio de 1996. 
Atualmente, há três versões deste mesmo programa, sendo a última instituída 
pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. O desfecho da pesquisa 
aponta que as formulações governamentais, para a reparação da violação dos 
direitos, à população vulnerável, pressupõem uma compreensão histórico-critica 



dos direitos humanos, tendo por pilar o processo conflituosos e contraditório, no 
qual se estabelecem as lutas da classe trabalhadora, de forma global. 
 
PALAVRAS-CHAVE: POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL; 
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. 
 
 


