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      O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior em extensão territorial do mundo.
Nos anos 60 e 70 a violência ditatorial do Estado e o desrespeito às garantias fundamentais fez
com que o indivíduos e grupos se voltassem contra o governo autoritário em nome da defesa dos
direitos humanos. Desse modo, destaca-se que a causa do levantamento das manifestações prol
aos direitos humanos surge em torno da luta contra o regime autoritário, assim, marcando esse
período pelo retorno ao regime democrático e a inserção dessa agenda temática as obrigações do
país. 

Panorama histórica dos Direitos Humanos no Brasil 

     Houveram vários movimentos que lutaram pela incorporação de direitos na nova Constituição
Federal, estimulando a maior articulação da sociedade civil. A partir dos anos 80, a trajetória do
Brasil tem sido marcada pela inserção de diferentes movimentos políticos, econômicos, sociais e
culturais, internos e externos. Sendo marcada pelo final do período da ditadura militar e o início
de redemocratização do país. Várias pautas eram debatidas nesse processo, e assim, várias
questões foram trazidas à tona, com o primeiro destaque as greves dos operários do ABC
Paulista, no movimento pelas “diretas já” – movimento que tinha como protesto a luta pelos
direitos dos trabalhadores e a recessão econômica. 
      Desse modo, a tensão entre a participação do estado com a sociedade civil referente ao tema
dos direitos humanos foram ganhando mais importância. As primeiras comissões de justiça e Paz
foram instituídas a partir da década de 70 e denunciaram a tortura e os assassinatos de
dissidentes e presos políticos, revelando as condições desonrosos das prisões brasileiras. Porém,
até meados da década de 1980, o governo federal se limitava a negar a sua responsabilidade
nessas violações dos direitos humanos, atribuindo-as a problemas relacionadas ao
subdesenvolvimento do país. Mas houve pressões e denúncias realizadas pelas ONGS, e vários
outros países, às violações dos direitos humanos praticadas no regime autoritário em 1964. 
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Portanto, em 1988 foi elaborada a Constituição brasileira que destacou a expressão dos anseios de
liberdade e democracia de todo o povo, se tornando um instrumento de consagração por justiça
social e proteção da dignidade humana. 

Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993) 

       O Brasil naquele período destacava a importância da participação nos regimes para afirmar a
identidade nacional e, assim, a inserção no cenário internacional. O governo buscou adequar-se a
determinados regimes internacionais com seu discurso universal de defesa da democracia, da
difusão da liberdade e do respeito aos direitos humanos para ampliar sua influência sobre as
instituições internacionais. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Brasil
posicionou-se de forma favorável à proteção e promoção dos direitos humanos, no entanto, com
a ditadura militar o país tornou-se alvo de críticas. À vista disso, no processo de
redemocratização, o país visava maior reconhecimento no âmbito internacional, alinhando-se
aos princípios internacionais relacionados aos direitos humanos e às normas das organizações
internacionais. Portanto, vale ressaltar que o governo teve grande relevância como ator
mediador fundamental nas negociações preparatórias à Conferência. Destacando assim seu
caráter mediador, tanto como representante dos interesses da região latino americano, tanto
como nas negociações e relações entre as potências ocidentais e os menos desenvolvidos. 


