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Desde o ano 2000, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São

Paulo (NEV-USP) tem periodicamente produzido, com informações das organizações

da sociedade civil e dos governos, relatórios sobre a situação dos Direitos Humanos no

Brasil.  Ao longo deste  período,  foram publicadas  cinco  edições  dos  relatórios  com

dados  sobre  a  situação  tanto  dos  direitos  econômicos  e  sociais  como  também  dos

direitos civis e políticos. Com estes relatórios, o NEV tem buscado combinar pesquisa

científica, disseminação de conhecimento para o grande público, além de colaborar com

as políticas públicas voltadas à promoção e proteção dos direitos dos cidadãos.

A  maioria  dos  relatórios  até  aqui  produzidos  se  destaca  pela  volumosa

apresentação de dados. De certo modo, preenchia as lacunas na produção e acesso às

informações  existentes  no  plano  federal,  estadual  e  mesmo  municipal.  Por  serem

bastante  descritivos,  tornavam-se  fontes  de  informação  tanto  para  organizações  da

sociedade civil como até mesmo para os governos.

Ao longo dos anos, as agências governamentais e as organizações da sociedade

civil  passaram  disponibilizar  mais  e  melhores  dados,  o  que  possibilitou  ao  NEV

repensar o formato de seus relatórios. É neste sentido que caminha a atual proposta do

Relatório de Direitos Humanos do NEV. Assim, em vez de agregar e compilar dados, o

novo relatório passa a ser menos descritivo e ter  natureza mais analítica. Com isso,

busca-se fomentar  o debate público,  dando a devida dimensão aos avanços e recuos

pelas quais passa a pauta dos direitos humanos principalmente quando se considera a

recente conjuntura política brasileira.

Os textos com as análises sobre os mais diversos temas relacionados à situação

dos direitos humanos no Brasil são de autoria de especialistas e militantes. Os textos

expressam a pluralidade de pontos de vista como requer o ambiente democrático em

favor  da  promoção  e  proteção  aos  direitos  humanos.  Apesar  disso,  não  refletem

necessariamente  o  posicionamento  institucional  tanto  do  Núcleo  de  Estudos  da

Violência  (NEV/USP)  como  da  Comissão  Arns  (Comissão  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos “Dom Paulo Evaristo Arns”), parceira nessa iniciativa.
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Outra  inovação  que  o  relatório  traz  é  a  publicação  que  passa  a  ser  virtual,

gradual e bilíngue (português e inglês). Cada texto produzido será, assim que finalizado,

publicado online. Ao lado dos textos serão produzidos podcasts, infográficos, pequenos

textos e informações complementares de modo a favorecer a melhor compreensão dos

temas tratados. Posteriormente, os textos produzidos entre dezembro de 2020 e outubro

de 2021 serão trabalhados para compor um  ebook que consolidará um panorama da

situação dos direitos humanos no Brasil.

Dentre  os  vários  temas  que  serão  tratados  estão:  o  Colapso  das  Instituições

Democráticas e Sistemas Políticos; Racismo; a Predação do Meio Ambiente; Destruição

de Comunidades Tradicionais (populações indígenas e quilombolas); Tortura; Violência

Policial; Crianças e adolescentes; Direito ao Trabalho e a Precarização da Vida; Gênero

e Direitos das Populações LBGTQR+; o Papel do Judiciário na Defesa dos Direitos

Humanos; Sistema Prisional; Direito à Saúde.

Desde  o  primeiro  Relatório  de  Direitos  Humanos  o  Núcleo  de  Estudos  da

Violência  contou  com a  parceria  de  uma organização  da  sociedade  civil  que  foi  a

Comissão  Teotônio  Vilela.  No  presente  relatório,  demos  continuidade  à  essa

combinação  de  esforços  do  mundo acadêmico  com a  sociedade  civil  tendo agora  a

parceria com a Comissão Arns. 
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