
1
Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brasil

Novembro de 2015

AnAis
Congresso internACionAl de 

direitos HumAnos

ISSN PARA TODAS AS VERSÕES
2178-7174

XII Congresso Internacional de Direitos Humanos

CARLA FABIANA COSTA CALARGE 
ANTONIO HILARIO AGUILERA URQUIZA 

(ORGS.)



Sumário

Su
m

ár
ioApresentação	 	 3

Organização	 	 5
Programação	 	 6
Textos	das	Conferências	 8

Grupos	Temáticos	 	 9

Trabalhos	Completos	
Banners	 61

GT1- Multiculturalismo, interculturalidade e Direitos Humanos 62

GT 2 - Povos tradicionais, autonomia e Direitos Humanos  87

GT 3 - Políticas públicas, minorias e Direitos Humanos 112

GT 4 - Educação em Direitos Humanos e Inclusão  187

GT 5 - Filosofia e fundamentos teóricos dos Direitos Humanos 232

GT 6 - Direitos Fundamentais, Democracia e Desenvolvimento Sustentável 243

GT 7 - Direitos Humanos, Estado e Fronteira  275

GT 8 - Migração e tráfico de pessoas em situações de fronteiras 305

Comunicações Orais 316

GT1- Multiculturalismo, interculturalidade e Direitos Humanos 317

GT 2 - Povos tradicionais, autonomia e Direitos Humanos  474

GT 3 - Políticas públicas, minorias e Direitos Humanos 664

GT 4 - Educação em Direitos Humanos e Inclusão  1281

GT 5 - Filosofia e fundamentos teóricos dos Direitos Humanos 1627

GT6 - Direitos Fundamentais, Democracia e Desenvolvimento Sustentável 1703

GT 7 – Direitos Humanos, Estado e Fronteira  1853

GT 8 – Migração e tráfico de pessoas em situações de fronteiras 2067



ApresentAção

Ap
re

se
n

tA
çã

o

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB) realizam no período de 04 a 07 de novembro de 2015 o XII Congresso Interna-
cional de Direitos Humanos. 

O Congresso	Internacional	de	Direitos	Humanos tem se constituído como um espa-
ço importante de intercâmbio entre pesquisadores e estudantes, não só do Estado de Mato 
Grosso do Sul, mas, de diferentes Instituições de Educação Superior do país e alguns vindos 
do exterior. Além da participação de pessoas da academia (alunos e pesquisadores), tem sido 
também, um espaço de participação de lideranças de movimentos sociais (afrodescendentes, 
indígenas, feministas, entre outros), estreitando o diálogo entre o conhecimento acadêmico e 
outras formas de conhecimentos. 

Este XII	CIDH, que tem como tema FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	DI-
REITOS	HUMANOS	NAS	FRONTEIRAS vem dar continuidade aos trabalhos desenvolvi-
dos nos anos anteriores, os quais trataram sempre de temas relacionados aos fundamentos 
filosóficos, históricos e jurídicos, assim como da prática dos Direitos Humanos no Brasil e 
em outros países. Este, no entanto, pretende, também, ser um espaço privilegiado de in-
terlocução sobre a dimensão cultural (diversidade) relacionada aos fundamentos e prática 
dos Direitos Humanos, assim como privilegiar o diálogo entre acadêmicos e pesquisadores 
nacionais com outros educadores de diferentes níveis e países (Espanha, EUA, Argentina, 
Alemanha, Itália), sobre as práticas dos Direitos Humanos em contextos interculturais, enfa-
tizando a autonomia e a educação em direitos humanos. 

O I Seminário Internacional de Direitos Humanos foi realizado 2001, com a parceria 
e intercâmbio entre professores/pesquisadores da Universidade Católica Dom Bosco e da 
Universidade de Salamanca/ Espanha. Os laços foram se ampliando através da realização de 
eventos nos dois países e com a inclusão de outras instituições internacionais (Complutense 
de Madrid/Espanha, University of Washignton/EUA, Universidad de Rozário/Argentina) e 
instituições brasileiras (UFMS, UEMS, UFGD, UFPB, UFPE, UMESP, UNIMEP, UNICEN-
TRO, entre outras).

A partir destes intercâmbios foi criado o FIIDH – FÓRUM INTERNACIONAL E INTE-
RINSTITUCIONAL DE DIREITOS HUMANOS, ao qual este Seminário está filiado. Dessa 
forma, este evento contará com a participação de distintos professores pesquisadores de uni-
versidades nacionais e internacionais além de instituições ligadas à educação e aos Direitos 
Humanos, tais como:

• IDHMS - Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul;

• CEEDHMS - Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos;

• FUNDECT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e 
Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul;

• MCDB - Museu das Culturas Dom Bosco (vinculado a UCDB);

• FTD-ETP - Fórum do Trabalho Descente e Estudo sobre Tráfico de Pessoas;

• MPT - Ministério Público do Trabalho

• CEDH - Conselho Estadual de Direitos Humanos de MS

• OAB/MS - Ordem dos Advogados do Brasil/Mato Grosso do Sul.

Através destes vários anos de evento, chega-se a este XII CONGRESSO INTERNACIO-
NAL DE DIREITOS HUMANOS com boa dose de expectativa de avançar no debate de temas 
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relacionados aos Direitos Humanos e a cultura.

Em 2014 o XI CIDH foi marcado pelo tema da diversidade cultural e tivemos presenças mar-
cantes, como a conferência de abertura da professora Dra. Maria Esther Martínez Quinteiro / Uni-
versidade de Salamanca - Espanha, assim como de outros visitantes ilustres, com o Dr. Jesus Lima 
Torrado (Univ. Complutense de Madrid / Espanha), Dr. Amós Nascimento, da Universidade de 
Washington (EUA), Dra. Luisa Fernanda Vallejo Cruz (Univ. Central de Bogotá/Colômbia), Dr. 
Óscar Iglesias (Bogotá/Colômbia) entre outros. Outro elemento importante é que neste ano dobrou 
o número de trabalhos acadêmicos inscritos, sinal da seriedade e maturidade que o evento vem 
adquirindo nos últimos anos.

Através destes vários anos de evento, chega-se a este XII CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITOS HUMANOS com boa dose de expectativa de avançar no debate de temas relaciona-
dos aos Direitos Humanos e as questões referentes à fronteira.
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Dia 04/11/2015 – ANFITEATRO – BLOCO “A” (UCDB)
17h  Credenciamento e entrega do material
19h30 Sessão de abertura

 Apresentações culturais (grupo de cordas/UCDB)
 

CONFERÊNCIA de ABERTURA
 Conferencista: Dra. Rosana Baeninger (UNICAMP)
 Coordenação: José do Nascimento (IDHMS)
21h Lançamento de livros e outras publicações

Dia 05/11/2015
MANHÃ

MESA 01 – 8h - Complexo	Multiuso	UFMS	(evento	paralelo)
 Tema: FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	Aspectos	históricos	e	Jurídicos
 Expositores: Dr. Amós Nascimento (Universidade de Washington / EUA)
   Dr. Vladmir Oliveira da Silveira (PUC / SP)
   Dr. Paulo Roberto Haidamus de O. Bastos (UFMS)
 Coordenação: Dra. Ana Paula Martins Amaral (UFMS)

MESA 02 – 8h - Auditório	BLOCO	“B”	-	UCDB
 Tema: DIREITOS	HUMANOS	NAS	FRONTEIRAS	–	Migração	e	refugiados
 Expositores: Dra. Francesca Marzatico (Universidade Nápoles / Itália)
   Ms. Vanessa Generoso Paes (Doutoranda – USP)
   Dr. César Augusto S. Silva (UFGD)
   Dr. Ancelmo Schörner (UNICENTRO/PR)
 Coordenação: Ms. Isabelle Dias Carneiro Santos (UFMS)

MESA 03 – 10h - Auditório	BLOCO	“B”	-	UCDB
 Tema: FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	Aspectos	Históricos	e	Filosóficos
 Expositores:  Dra. Maria Esther Martines Quinteiros (Universidade de Salamanca)
            Dra. Flavia de Ávila (UFS)
 Coordenação:  Ms. Elaine Clair Alexandre dos Santos (UCDB)

TARDE	-	BLOCO	“A”	-	UCDB
 14h às 17h – Apresentação de trabalhos conforme os GTs
 16h às 17h e 30min - Exposição dos pôsteres/banners

NOITE

MESA 04 - 19h -  Auditório	do	Complexo	Multiuso	-	UFMS
 Tema: FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	Aspectos	Históricos	e	Filosóficos
 Expositores: Dra. Maria Esther Martines Quinteiros (Universidade de Salamanca)
                        Dra. Flavia de Ávila (UFS)
 Coordenação:  Dr. Luis Fernando Sgarbossa (UFMS)

progrAmAção
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MESA 05 - 19h - BLOCO	“B”-	UCDB	
 Tema: FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	Aspectos	históricos	e	Jurídicos
 Expositores: Dr. Amós Nascimento (Universidade de Washington / EUA)
   Dr. Vladmir Oliveira da Silveira (PUC / SP)
   Dr. Paulo Roberto Haidamus de O. Bastos (UFMS)
 Coordenação:  Ms. Maucir Pauletti (UCDB)
 
Dia 06/11/2015
MANHÃ	

MESA 06 – 8h - Auditório	Bloco	“A”	–	UCDB
 Tema: FRONTEIRAS	DOS	DIREITOS	HUMANOS	–	Aspectos	Jurídicos
 Expositores: Dr. Jesus Lima Torrado (Universidade Complutense de Madrid) 
   Dra. Sheila Stolz da Silveira (UFRG)
   Ms. Neyla Ferreira Mendes (Defensoria Pública Geral/MS)
 Coordenação:  Dra. Jaceguara Dantas da Silva Passos (Procuradora dos DH)

MESA 07 – 10h - Auditório	Bloco	“A”	–	UCDB
 Tema: DIREITOS	HUMANOS	NAS	FRONTEIRAS	–	Tráfico	de	pessoas	e	trabalho	escravo
 Expositores: Ms. Estela Márcia Rondina Scandola (UCDB)
   Dr. José Carlos Sebe Bom Meihy (prof. Titular aposentado – USP/UNIGRANRIO)
   Dr. Tito Carlos Machado de Oliveira (UFMS) 
   Ms. Cícero Rufino Pereira (MPT)
 Coordenação: Dra. Luciani Coimbra (UFMS)

TARDE	-	BLOCO	“A”-	UCDB
 14h às 17h – Apresentação de trabalhos conforme os GTs
 16h às 17h e 30min- Exposição dos pôsteres/banners

NOITE	-	19h	-	Auditório	Bloco	“A”	–	UCDB
 Cerimônia de Encerramento

CONFERÊNCIA	DE	ENCERRAMENTO
 Tema: DEMOCRACIA	E	DIREITOS	HUMANOS
 Expositor:  Dra. Mônica Herman Salem Caggiano (USP)
 Coordenação:  Dra. Ynes Da Silva Félix (UFMS)

Dia 07/11/2015

9h - Reunião FIIDH (comitê científico, coordenadores e professores)
11h30 – CERIMÔNIA FINAL DO XII CIDH



TexTos das ConferênCias



 
 

DA (IM)POSSIBILIDADE DE VIVER NA CIDADE: OS ‘OUTROS’ COMO 

‘MAL-ESTARES SOCIAIS: HAITIANOS EM JARAGUÁ DO SUL (SC) 

 

 

Ancelmo Schörner 

 

Resumo. 

Ao nos debruçarmos mais detidamente sobre certas questões que envolvem as causas 

dos problemas urbanos e as maneiras de superá-los, verificamos que as respostas que 

muitos, no cotidiano, têm na ponta da língua são apenas enganadoramente óbvias e, 

com freqüência, incompletas ou equivocadas. No caso da impresa isso fica mais 

evidente ainda. Convém sublinhar, então, que tais processos, ligados à sociologia do 

“outro” (pobre, estrangeiro, migrante), radicam-se nos estados da desigualdade, tanto a 

concreta quanto em sua construção simbólica, verdadeira matriz dessas configurações. 

Entre as mais significativas características do processo migratório constam aquelas 

ligadas à “recepção” do migrante e às suas condições de adaptação à cidade, sua 

habitação, seu território. A simples presença dos migrantes na cidade já denunciava a 

existência de outra realidade, em oposição a um discurso hegemônico. Os migrantes, os 

“mal-estares sociais”, aparecem na imprensa geralmente através de expressões tais 

como “maré”, “ondas”, “corrente” e “fluxo”, divulgando claramente uma imagem 

ligada à idéia de ameaça, assalto e invasão. O que se deve, porém, é contextualizar a 

contribuição explicativa potencial da pobreza e da desigualdade nesse processo. A 

visibilidade crescente da criminalidade que tem por palco a cidade, tem levado muitos 

investigadores a encarar as migrações como um fenômeno social nefasto, cujas 

dimensões é preciso reduzir. Contudo, nada justifica a noção simplista que a 

criminalidade decorre do número excessivo de migrantes. Por isso, criminalizar a 

pobreza e os “outros” significa tratar a (in)segurança social como se fosse meramente 

insegurança física e responder às desordens urbanas e conflitos gerados pela pobreza 

persistente com a polícia e o aparato penal do Estado. 

 

Palavras-chave: Migrantes; Criminalização; Imprensa. 

 

Introdução. 

 

Entre 1960 e 1980, a industrialização de Jaraguá do Sul foi intensificada, 

aumentando o setor de serviços e oportunidades de trabalho, passando a representar o 

lugar da realização do sonho urbano da geração de empregos e de “oportunidades 

econômicas” para trabalhadores rurais de várias regiões do Estado de Santa Catarina e 

de Estados vizinhos, tais como o Paraná. O êxodo rural contribuiu significativamente 

para o aumento do volume populacional da cidade, em razão da maior oferta de serviços 

e perspectivas de emprego para as populações rurais. Este desenvolvimento aumentou a 

oferta de empregos, atraindo um grande número de trabalhadores sem especialização e, 



 
 

em menor quantidade, profissionais especializados oriundos principalmente do Oeste de 

Santa Catarina, do Paraná1 e do Rio Grande do Sul (AYROSO et al., 2002, p. 136). 

Estes migrantes chegaram2 em busca de “progresso”, trabalho, de melhores 

condições de vida. Para muitos, a migração podia significar a possibilidade de conseguir 

melhores condições de trabalho, o acesso aos bens de consumo, ao maior conforto, à 

educação e à assistência médica3. Quem chegava trazia na bagagem sonhos e desejos 

envolvidos pela promessa de um progresso que as classes dominantes acenavam como 

possibilidade de uma nova vida. Todas essas condições de vida são encontradas na 

“grande cidade” e não na “roça”, lugar onde viviam. 

Estes migrantes deixaram a terra, as fazendas, os sítios, os patrões, as 

madeireiras, seus costumes e tradições e buscaram, dentre muitos lugares no espaço 

urbano de Jaraguá do Sul, uma vida melhor para si e suas famílias, como no Morro da 

Boa Vista e no Morro da Pedra, lugares onde vários conhecidos seus já haviam se 

estabelecido. Agora, em outro contexto, esses migrantes são sujeitos sociais que 

redefinem cotidianamente suas experiências, memórias e identidades e ao mesmo tempo 

resignificam suas lutas e representações sobre o espaço urbano e a terra. 

Este crescimento demográfico, resultado do fluxo migratório, era mão-de-obra 

que chegava à cidade destinada a suprir, de imediato, as necessidades das linhas de 

produção. No começo de 1979, por exemplo, a ACIJS realizou uma pesquisa sobre 

mão-de-obra e foram computados os dados de 85 empresas que responderam a um 

questionário. Quanto à evolução da oferta de empregos, a pesquisa revelou que foram 

criados 1.765 novos empregos no setor secundário, crescimento de 17% sobre o inicio 

do exercício, enquanto que para 1980 seriam oferecidos nada menos do que 3.405 

novos empregos4. 

Em Jaraguá do Sul a maioria desses migrantes comprou um terreno que se 

localizava em loteamentos sem a infraestrutura exigida pelos códigos municipais. Além 

disso, quase sempre, construíam suas casas sem aprovar a planta na prefeitura, já que 

geralmente não podiam arcar com o custo que isso envolvia. E, mesmo quando os lotes 

eram legais, freqüentemente a construção não era, como no caso do Morro da Boa 

Vista. Os lotes na periferia eram acessíveis tanto em função de sua ilegalidade quanto 

porque estavam no meio do mato, em bairros sem asfalto, eletricidade, água, esgoto, 

telefone, escolas, posto de saúde e ligados à cidade por um sistema deficiente de ônibus, 

criando uma uniformidade relativa da população. 

Verifica-se, assim, que a cidade transformou-se num parque industrial com 

sérios problemas de infra-estrutura, deficiência de moradia, transporte e educação, o que 

se alia a altas taxas de exploração do trabalho, configurando o que Lúcio Kowarick 

                                                 
1 Antes disso as empresas buscaram mão-de-obra na área rural de Jaraguá do Sul e em cidades vizinhas 

como Schroeder, Guaramirim e Corupá. 
2 O mito de Jaraguá do Sul como cidade do trabalho, das oportunidades (em tese, pelo menos) oferece 

para essas pessoas estímulos para mudar, deixar o “rural tradicional” em busca do “urbano moderno”, o 

que pode significar ascensão social e sobrevivência de maneira diferente da do local de origem. 
3 As representações sobre Jaraguá do Sul foram construídas através de notícias que circulavam de boa em 

boca, noticiários transmitidos pelo rádio e através de jornais e revistas, além de informações obtidas nas 

cartas de parentes que já trabalhavam na cidade. Com suas indústrias, comércio, oportunidades, cidades 

como Jaraguá do Sul passam a assumir o papel de “cidade ideal” para os grupos de migrantes que buscam 

novos lugares para viver. 
4 Jornal A Gazeta de Jaraguá, Jaraguá do Sul, 28/03/1980, p. 1, grifo no original. 



 
 

chama de espoliação urbana, isto é, o somatório de extorsões que se operam através da 

inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo, apresentados como 

socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência, e que agudizam ainda 

mais a dilapidação realizada no âmbito das relações de trabalho (KOWARICK, 1993, p. 

62-63). 

Nesta mesma lógica, mas com algumas características diferentes, temos a 

chegada de imigrantes haitianos na cidade. Os primeiros haitianos que vieram para 

Jaraguá do Sul foram contratados por uma empresa da cidade. Muitos vieram depois, 

indicados pelos primeiros. Hoje, não há registros de quantos haitianos vivem no 

município, porém, o número cresceu em 2015. 

A Polícia Federal de Joinville já emitiu 500 registros de haitianos na 

circunscrição de Joinville (200 deles nos últimos três meses). Segundo o agente Fabiano 

José Rohr, cerca de 60 registros são de Jaraguá do Sul. Além deles, estima-se que cerca 

de 600 haitianos com pedido de refúgio vivam no Norte catarinense. Os dados, porém, 

não revelam a realidade populacional dos imigrantes nas cidades brasileiras. Muitos 

obtêm os documentos na chegada ao Brasil, pelo Acre, e depois precisam apenas 

renovar os registros a cada seis meses, independentemente da cidade onde vivem5. 

Diante disso, este texto procura discutir algumas questões referentes à presença 

dos haitianos em Jaraguá do Sul e como essas questões estão sendo tratadas, seja pela 

Prefeitura Municipal, seja pela imprensa. Além disso, pontuamos algumas questões 

referentes às formas de recepção desses imigrantes pela sociedade de maneira geral. 

 

 

Migraçãofobia.  

 

É freqüente encontrar na literatura sobre migrações no Brasil afirmações no 

sentido de que estas seriam responsáveis, senão pela criação, pelo menos pelo 

crescimento de uma faixa de população residente nas periferias das grandes cidades em 

condições de extrema pobreza, população esta que obteria seus meios de subsistência 

desenvolvendo atividades características do “setor informal” da economia, ou 

configuradoras do “subemprego”. 

Ao nos debruçarmos mais detidamente sobre certas questões que envolvem as 

causas dos problemas urbanos e as maneiras de superá-los, verificamos que as respostas 

que muitos, no cotidiano, têm na ponta da língua são apenas enganadoramente “óbvias” 

e, com freqüência, incompletas ou equivocadas. No que se refere à pobreza como 

alimentadora da criminalidade, da violência, é certo que ela é, em certa medida, fator 

relevante. O que se deve, porém, é contextualizar a contribuição explicativa potencial da 

pobreza e da desigualdade nesse processo. 

A visibilidade crescente da marginalização que tem por palco a cidade tem 

levado muitos investigadores a encarar as migrações como um fenômeno social nefasto, 

cujas dimensões é preciso reduzir de modo a se poder começar a solucionar a 

problemática que elas suscitam. Dessa forma, o desenvolvimento econômico repercute 

no plano social sob a forma de transformações demográficas (migrações internas, 

urbanização, aceleração do crescimento populacional), cuja intensificação parece ser a 

                                                 
5 Haitianos buscam emprego e um recomeço em Jaraguá do Sul, Jornal A Notícia, Joinville, 11/07/2015. 



 
 

causa principal dos desníveis econômicos e das tensões sociais que configuram a 

marginalidade urbana (SILVEIRA, 2004, p. 379). Contudo, “nada (a não ser as 

aparências) justifica a noção simplista que a “marginalidade” urbana decorre 

principalmente do número “excessivo” de migrantes que se fixem na cidade, devendo 

ser preciso considerar o mecanismo que pôs em movimento os fluxos migratórios e suas 

conseqüências para a economia urbana” (SINGER, 2002, p. 51). 

A simples presença dos migrantes na cidade já denunciava a existência de outra 

realidade, em oposição a um discurso hegemônico. Os migrantes aparecem na imprensa 

geralmente através de expressões tais como maré, ondas, corrente, fluxo, divulgando 

claramente uma imagem ligada à idéia de ameaça, assalto e invasão. Os habitantes da 

cidade real são os produtos indesejáveis do progresso. Aqueles que procuravam associar 

o desenvolvimento de Jaraguá do Sul à potencialidade de suas indústrias, vitalidade de 

seu comércio, à sua qualidade de vida, não podiam conviver com a exposição da 

pobreza, que Patrick Champagne denomina de “mal-estares sociais” (CHAMPAGNE, 

2011, p. 63).  

A imigração é um fato social completo, ou seja, o itinerário do imigrante é 

também caminho epistemológico que nos oportuniza falar da sociedade como um todo e 

abrangendo aspectos físico-espaciais, econômicos, socioculturais, políticos, 

antropológicos, psicológicos. Trata-se de dialética profunda emigração/imigração e, por 

isso, os paradoxos emergem com toda clareza. Convém sublinhar mais uma vez que tais 

processos – ligados à sociologia do “outro” (pobre, diferente, estranho, estrangeiro, 

migrante) – radicam-se nos estados da desigualdade, tanto a concreta quanto em sua 

construção simbólica, verdadeira matriz dessas configurações (VÉRAS, 2003, p. 36-37, 

grifo no original). 

Entre as mais significativas características do processo imigratório constam 

aquelas ligadas à “recepção” do estrangeiro e às suas condições de adaptação à cidade, 

sua habitação, seu território. De fato, a inserção no espaço urbano carrega componentes 

econômico-sociais, mas também o simbólico e o imaginário. A avaliação de sua vida 

em Jaraguá do Sul está perpassada pelo simbólico. As categorias racionais e o 

imaginário estavam presentes no ato de emigrar e continuam presentes na nova terra 

(VÉRAS, 2003, p. 284). 

As pessoas, grupos, classes e instituições transitam entre territorialidades como 

trânsito entre sentidos de viver, muitas vezes opostos e em contradição. Esse trânsito é, 

quase sempre, carregado de disputas, tensões, conflitos, mediações e negociações, 

geralmente exacerbadas em situação ou condição de migração. Por isso, “ela é uma 

situação/condição de “mal-estar” porque, em movimentos de 

internalização/externalização, os sujeitos marcam e são marcados por processos de 

identificação/diferenciação quase que permanentes” (GOETTERT, 2010, p. 28). 

 

Assim, é interessante lembrar que, segundo Haesbaert (2007, p. 38, grifo no 

original): 

‘território’ já desde a sua origem etimológica, no latim do Império Romano, 

carrega essa ambivalência entre o material e o simbólico, tanto através da 

raiz terra-territorium (domínio territorial concreto) quanto de térreo-terrere 

(amedrontar), como a inspiração do temor pelo território como área cujo 

acesso é privilégio de uns poucos. [...] assim, territo estaria ligado à 



 
 

etimologia popular que mescla ‘terra’ e ‘térreo’, domínio da terra e terror, 

como se as delimitações da terra, os cercamentos, ao excluírem tantas 

pessoas, inspirassem nelas o medo (e, por outro lado, forjassem uma 

identidade para aqueles que usufruem diretamente do território). 

 

Há, com isso, a criação de uma migraçãofobia e de um loteamentofobia, pois a 

primeira traz para a cidade os “outros” e o segundo é marcado como o seu lugar na 

cidade. O loteamento é, então, o lugar que agrega a dimensão material e simbólica do 

vivido, do percebido e da memória. É onde o indivíduo, mesmo em contato com outras 

escalas, constrói sua trajetória cotidianamente, onde 

 

O lugar é produto das relações humanas, entre o homem e a natureza, tecido 

por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo identidade, posto que é aí que o 

homem se reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 

como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente à 

produção da vida (CARLOS, 1996, p. 29). 

 

 

Contudo, a compreensão do “outro” (tratando-se da alteridade) carrega várias 

dificuldades, pois, historicamente, passou a cuidar das questões empíricas cruciais, 

como as da diferença, do racismo, do preconceito e do poder. Dessa maneira, em largo 

espectro que vai da filosofia às ciências sociais, incluindo a psicologia social, passou-se 

a discutir essa complexa noção, que pode ser entendida de formas diferentes: o “outro” 

como deslocamento do ego para outra pessoa – o “não e”; um “outro” particular ou 

generalizado; o mundo do estranho (VÉRAS, 2003, p. 31, grifo no original). 

O termo ‘estranho’ deriva do adjetivo latino extraneus e queria dizer “vindo de 

fora”; ele é o diferente, o externo, o estrangeiro, que diz respeito ao “não familiar”. 

Disso deriva várias situações, entre elas a do homem que não pertence ao país/lugar; o 

estrangeiro como um inimigo (VÉRAS, 2003, 44-45). Temos, também, 

palavras/expressões para nos reportamos ao estranho, que segundo Dussel são 

 

 Xénos (“estranho”; “estrangeiro”, de onde deriva xenofobia); paroikós (“os 

estrangeiros”, “os forasteiros”, “os que estão fora da sua pátria e não 

conhecem bem a língua e a cultura do país”, “aqueles que carecem de 

raízes”); prosélytos (“o que chega”, “o que se aproxima”); parepídemous 

(“forasteiro”; “peregrino”); e allogenés (“aquele que é de outra nação, raça 

ou tribo”) (DUSSEL, 1984, p. 93). 

 

Percebemos, assim, que este “outro” foi sempre um outro que devia ser 

anulado, apagado. A sua visibilidade tem implicações ainda mais complexas quando 

remetem à questão da criminalidade. Não se trata apenas daquilo que é diretamente 

observável pelas pessoas a partir do que a televisão e os jornais colocam em evidência. 

Em nome disso, rapidamente se aponta os migrantes como os culpados pelos crimes e 

outros problemas urbanos. 



 
 

Como os migrantes não são visíveis de uma mesma maneira, o seu grau de 

visibilidade está ligado as suas condições de vida e de trabalho, isto é, à precariedade de 

sua situação profissional. E mesmo que o migrante não seja responsável por esta 

situação, ela afeta sua imagem de toda maneira. A sua visibilidade tem implicações 

ainda mais complexas quando remetem à questão da criminalidade, e não se trata apenas 

daquilo que é diretamente observável pelas pessoas a partir do que a televisão e os 

jornais colocam em evidência. A imagem dos migrantes veiculada pela mídia degradou-

os sensivelmente: eles são mais violentos e marginais que os da cidade de destino e têm 

uma predisposição quase genética para o crime. Em nome disso, rapidamente se 

apontam os migrantes como os culpados pelos crimes, que passam a alvo de ações 

policiais, nem sempre sustentadas pelas autoridades judiciais, mas fica a pecha, o 

estigma6. 

Dessa forma 

 

[...] alvo de ações policiais, nem sempre sustentadas pelas autoridades 

judiciais, eles são discriminados negativamente. A discriminação negativa 

marca o seu portador com um defeito quase indelével, o que significa estar 

associado a um destino embasado numa característica que não se escolhe, 

mas que foi incutida por outra pessoa, causando uma espécie de estigma. A 

discriminação negativa é a instrumentalização da alteridade, sendo 

constituída como fator de exclusão, de onde nascem e se consolidam 

estigmas7 e preconceitos (CASTEL, 2008 p. 14). 

 

Esses “mal-estares sociais” não têm uma existência visível senão quando se 

fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos jornalistas. Ora, 

eles não se reduzem apenas aos mal-estares sociais mediaticamente constituídos, nem, 

sobretudo, à imagem que os meios de comunicação dão deles quando os percebem.  

 

Sem dúvida, os jornalistas não inventam em todas as matérias os problemas 

de que falam. Eles podem pensar, não sem razão, que contribuem para tor-

ná-los conhecidos e fazé-los entrar, como se diz, no ‘debate público’. Seria 

ingênuo deter-se nesta constatação. Os mal-estares não são todos igualmente 

‘mediáticos’, e os que o são sofrem inevitavelmente um certo número de 

deformações a partir do momento em que são tratados pela mídia porque, 

longe de se limitar a registrá-los, o tratamento jornalístico fá-los 

experimentar um verdadeiro trabalho de construção, que depende muito 

amplamente dos interesses próprios deste selor de atividade 

(CHAMPAGNE, 2011, p. 63). 

                                                 
6 Esta construção do que seja a delinqüência passa por uma influência recíproca entre as diferentes mídias 

(principalmente os jornais locais), a polícia e a opinião pública, ou, mais precisamente, certos grupos de 

pressão. 
7 “Um estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Atributos seriam meios de 

categorizar as pessoas, tanto negativa como afirmativamente, e estereótipo seria a identificação do 

indivíduo a um atributo. Assim, quando indivíduos se apresentam com atributos que os distingue os 

outros e que, através deles se tornam (ou são tornados) socialmente inferiores, são portadores de estigmas. 

São pessoas (ou grupos) vistos como inabilitados para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 1982, p. 

13ss). 



 
 

 

 

Percebemos, assim, que os haitianos são um verdadeiro um mal-estar social. 

Para Champagne (2011, p. 63), “os mal-estares sociais não têm uma existência visível 

senão quando se fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos 

jornalistas”. 

 

Ora, eles não se reduzem apenas aos mal-estares sociais 

mediaticamente constituídos, nem, sobretudo, à imagem que os 

meios de comunicação dão deles quando os percebem. Sem 

dúvida, os jornalistas não inventam em todas as matérias os pro-

blemas de que falam. Eles podem pensar, não sem razão, que 

contribuem para torná-los conhecidos e fazé-los entrar, como se 

diz, no ‘debate público’. Seria ingênuo deter-se nesta 

constatação. Os mal-estares não são todos igualmente 

‘mediáticos’, e os que o são sofrem inevitavelmente um certo 

número de deformações a partir do momento em que são 

tratados pela mídia porque, longe de se limitar a registrá-los, o 

tratamento jornalístico fá-los experimentar um verdadeiro 

trabalho de construção, que depende muito amplamente dos 

interesses próprios deste setor de atividade (CHAMPAGNE, 

2011, p. 63). 

 

Para Bourdieu (2011, p. 85, grifos no original), é ingênuo recusar esta 

verdade possível, sem dúvida voltada a tornar-se cada vez mais improvável à medida 

que se multiplicam os encontros com situações propícias a desencorajá-la ou a inibi-la, 

sobretudo os confrontos com o preconceito racista ou com os julgamentos 

classificatórios, amiúde estigmatizantes, de funcionários do âmbito municipal, 

jornalísticos ou policial, que, através do efeito do destino que eles exercem, contribuem 

muito poderosamente para produzir os destinos enunciados e anunciados. 

 

Eu não tinha que fazer força para compartilhar do sentimento, 

inscrito em cada palavra, cada frase, e sobretudo no tom da voz, 

nas expressões faciais ou corporais, da evidência desta espécie 

de miséria coletiva que fere, como uma fatalidade, todos aqueles 

que estão amontoados nos lugares de rejeição social, onde as 

misérias de cada um são redobradas por todas as misérias 

nascidas da coexistência e da coabitação de todos os miseráveis 

e sobretudo, talvez, do efeito de destino que está inscrito na 

pertença a um grupo estigmatizado (BOURDIEU, 2011, p. 85). 

 



 
 

A estrutura do espaço social se manifesta, assim, nos contextos mais diver-

sos, sob a forma de oposições espaciais, o espaço habitado (ou apropriado) funcionando 

como uma espécie de simbolização espontânea do espaço social. Não há espaço, em 

uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não exprima as 

hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma (mais ou menos) deformada e, 

sobretudo, dissimulada pelo efeito de naturalização que a inscrição durável das 

realidades sociais no mundo natural acarreta: diferenças produzidas pela lógica histórica 

podem, assim, parecer surgidas da natureza das coisas (BOURDIEU, 2011, p. 160). 

Percebemos, assim, foi sempre um outro que devia ser anulado, apagado. A 

sua visibilidade tem implicações ainda mais complexas quando remetem à questão da 

criminalidade. Não se trata apenas daquilo que é diretamente observável pelas pessoas a 

partir do que a televisão e os jornais colocam em evidência. Em nome disso, 

rapidamente se aponta os migrantes como os culpados pelos crimes e outros problemas 

urbanos. Dessa forma, alvo de ações policiais, nem sempre sustentadas pelas 

autoridades judiciais, eles são discriminados negativamente. A discriminação negativa 

marca o seu portador com um defeito quase indelével, o que significa estar associado a 

um destino embasado numa característica que não se escolhe, mas que foi incutida por 

outra pessoa, causando uma espécie de estigma. A discriminação negativa é a 

instrumentalização da alteridade, sendo constituída como fator de exclusão (CASTEL, 

2008, p. 14), de onde nascem e se consolidam estigmas8. 

 

Acolhimento 

Segundo matéria publicada no Jornal A Notícia, de Joinville, “Em Jaraguá 

do Sul, não há programa municipal específico para atender aos haitianos, porém, o 

crescente número de recém-chegados chamou atenção da Prefeitura e da Câmara de 

Vereadores, que abriram debates sobre o tema9. Uma das primeiras a tratar do tema foi a 

                                                 
8 “Um estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Atributos seriam meios de 

categorizar as pessoas, tanto negativa como afirmativamente, e estereótipo seria a identificação do 

indivíduo a um atributo. Assim, quando indivíduos se apresentam com atributos que os distingue os 

outros e que, através deles se tornam (ou são tornados) socialmente inferiores, são portadores de estigmas. 

São pessoas (ou grupos) vistos como inabilitados para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 1988, p. 

13ss).  
9 Haitianos buscam emprego e um recomeço em Jaraguá do Sul, Jornal A Notícia, Joinville, 11/07/2015. 



 
 

presidente do legislativo, Natália Lúcia Petry, que em junho de 2015 se manifestou 

sobre os haitianos que vêm buscar oportunidades de trabalho em Jaraguá do Sul. Ela 

disse que recebeu em seu gabinete imigrantes que estão com dificuldades de encontrar 

oportunidades na cidade e tem passado por situações difíceis. 

 

Para auxiliá-los, encaminhamos estes imigrantes haitianos para a 

Casa de Passagem (Centro de Resgate Social), que é um serviço 

da secretaria de Assistência Social do município e prontamente 

foram atendidos”, informou. De acordo com Natália, “eles 

foram levados ao Centro de Resgate Social e estão recebendo o 

atendimento necessário e serão encaminhados ao mercado de 

trabalho”. Ela contou que no mesmo dia, encontrou na agência 

dos Correios uma haitiana, com bebê recém-nascido indo ao 

hospital tirar os pontos da cesariana. “Isso me comoveu e 

novamente acionamos o Centro de Resgate Social para o devido 

atendimento”, disse. Eles passam por um momento difícil em 

seu país, assim como nossos imigrantes também já passaram e 

vieram para o Brasil, Santa Catarina e Jaraguá do Sul em busca 

de uma nova vida”10. 

 

O vereador Jair Pedri (PSDB) também abordou o tema na Ordem do Dia e 

ponderou que “Jaraguá do Sul tem sido muito hospitaleira com os haitianos e 

senegaleses. Temos sim que tratar bem e respeitar essas pessoas. Porém, minha única 

preocupação é que se nós, país, Estado e município temos condições de recebê-los? Eles 

precisam deste apoio, mas quero deixar a reflexão se temos esta condição”. Além disso, 

o vereador questionou se haverá creche para que esta mãe haitiana coloque seu filho, se 

haverá posto de saúde e trabalho. “Será que a cidade está preparada para receber e dar 

as devidas condições para estas pessoas?”11. 

Os haitianos que chegam a Jaraguá do Sul sem trabalho e lugar para morar 

são acolhidos pelo Centro de Resgate Social no Bairro Jaraguá Esquerdo. Segundo o 

coordenador, Miguel Francener, no último ano já passaram 15 haitianos pelo local. 

Atualmente três estão abrigados na casa de passagem. Além de comida e lugar para 

dormir, eles recebem ajuda para fazer a documentação (CPF, RG e Carteira de 

                                                 
10 Haitianos em Jaraguá do Sul. Disponível em <http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-

jaragua-do-sul.html> Acesso em 30 de outubro de 2015. 
11 Haitianos em Jaraguá do Sul. Disponível em <http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-

jaragua-do-sul.html> Acesso em 30 de outubro de 2015. 

http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-jaragua-do-sul.html
http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-jaragua-do-sul.html
http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-jaragua-do-sul.html
http://www.albinoflores.com.br/2015/06/haitianos-em-jaragua-do-sul.html


 
 

Trabalho) e regularizar a situação no país. Eles ficam no local de 30 a 60 dias até que 

consigam se estabilizar. Durante a semana, frequentam aulas de língua portuguesa no 

Centro de Educação para Jovens e Adultos (Ceja). “A gente percebe que eles são bem 

unidos e que realmente estão em busca de algo para melhorar a vida da família”, conta 

Francener. Ele diz que muitas empresas estão indo em busca dessa nova mão de obra12. 

 

Os hatianos que nos procuram com visto de refúgio, entraram 

pelo Acre e lá fizeram a inscrição no CPF. Então, na Casa de 

Passagem, são realizados os demais encaminhamentos referentes 

a Carteira de Trabalho. Em ambos os casos, após a chegada da 

Carteira de Trabalho, os usuários são encaminhados ao mercado 

de trabalho. Com relação aos haitianos que chegam a Casa de 

Passagem com toda a documentação, muitos vindo de outras 

cidades e com registros de trabalhos na Carteira de Trabalho, é 

dado prazo 05 (cinco) dias para conseguirem trabalho 

Esclarecemos que trata-se de prazo dado aos demais usuários, 

quando são orientados e encaminhados ao mercado de trabalho e 

à empresas que procuram por trabalhadores. Até o momento, a 

Casa de Passagem atendeu aproximadamente 95 haitianos. 

Alguns foram atendidos com acolhimento, outros apenas com 

outras demandas por possuírem local de moradia, e ainda outros 

com passagem13. 

 

Com muitos desempregados, eles tentam reduzir gastos dividindo espaços 

pequenos e baratos. Na Vila Lenzi, um condomínio de quitinetes é superpovoado pelos 

imigrantes. Nos restrito espaço de dois quartos e cozinha, é comum que vivam de quatro 

a cinco pessoas. Além de ajudar as famílias, muitos ainda têm de quitar as dívidas feitas 

para virem ao Brasil, que, segundo eles, podem variar de R$ 3 mil a R$ 12 mil. 

Trabalhando principalmente em fábricas, a média salarial deles é de  R$ 1.000 a R$ 

1.500”14. 

Além das discussões na Câmara dos Vereadores, o debate "O Brasil e as 

Políticas de Acolhimento aos Haitianos. Elas existem?" foi promovido pela 

                                                 
12 Haitianos buscam uma vida melhor em Jaraguá do Sul. Disponível em http://poracaso.com/haitianos-

buscam-uma-vida-melhor-em-jaragua-sul/ Acesso em 30 de outubro de 2015. 
13 Relatório Informativo sobre Atendimento oferecido aos Haitianos na Casa de Passagem. Jaraguá do 

Sul, 16 de outubro de 2015, Miguel Francener, Coordenador. 
14 Haitianos buscam emprego e um recomeço em Jaraguá do Sul, Jornal A Notícia, Joinville, 11/07/2015. 

http://poracaso.com/haitianos-buscam-uma-vida-melhor-em-jaragua-sul/
http://poracaso.com/haitianos-buscam-uma-vida-melhor-em-jaragua-sul/


 
 

Universidade Católica de Santa Catarina (antiga UNERJE) e aconteceu no dia 19 de 

setembro de 2015. 

Participaram do debate o Prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen, a 

presidente da Câmara de vereadores, Natália Petry, a Professora Janaína Freiberger 

Peixer, área de Direitos Humanos do Centro Universitário/Católica de Santa Catarina, 

uma proprietária de uma empresa de Recursos Humanos em Jaraguá do Sul15, o 

coordenador (Miguel Francener) e o psicólogo da Casa de Passagem (Pablo Roberto 

Camilo), que é mantida pela prefeitura de Jaraguá do Sul, e um representante da 

comunidade haitiana, chamado Figgins16. 

A vinda dos haitianos ao Brasil segue a Lei do Refugiado (9.474/97). Até 

outubro de 2014 eram 7.289 refugiados reconhecidos pelo governo, no país, em sua 

maioria da Síria, Colômbia, Angola e do Congo, e ainda restam oficialmente 8.302 

pedidos. Nestes números não estão os haitianos, porque eles não sofrem perseguição 

política, as razões do acolhimento são humanitárias, em virtude do terremoto ocorrido 

no dia 12 de janeiro de 2010 e que devastou o país deixando 300 mil mortos e 3 milhões 

de desabrigados. 

A Casa de Passagem de Jaraguá do Sul é coordenada por Miguel Francener 

e conta com o apoio do psicólogo Pablo Roberto Camilo. Segundo eles, ‘a Casa 

costuma receber os haitianos pelo prazo limite de cinco dias, até que eles consigam 

emprego na cidade, assim como acontece com os moradores de rua. Se conseguir 

ocupação, o pessoal costuma permanecer na Casa até o primeiro pagamento’. Segundo 

eles, os haitianos chegam sem documentos e a Casa encaminha a confecção do CPF, 

mas o custo não fica por menos de R$ 300,00 (muitos não têm esse valor). De 2013 até 

agora, mais de 100 haitianos passaram pela Casa (hoje, quatro deles ainda estão lá)17. 

                                                 
15 Ela, recentemente, viajou ao Acre junto com o marido para recrutar haitianos a pedido de empresas de 

Jaraguá do Sul. Observamos que essa estratégia não é nova. Desde os anos 1970 e 1980 que empresas da 

cidade fazem isso, muito embora naquele momento elas estavam voltadas ao Paraná e Oeste de Santa 

Catarina. 
16 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 
17 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 



 
 

A Prefeitura também encaminha eles para tratamento de saúde, com o 

transporte até Joinville (isso mesmo, muitos são enviados para lá) e fornece alimentação 

e hospedagem, na Casa de Passagem. 

As maiores dificuldades iniciais (além da falta de tudo) são o mercado de 

trabalho, cada dia mais demorado para conseguir vaga, e a falta de assessoria jurídica. 

Regra geral, o pessoal vem para as indústrias do Vestuário, em sua maioria, 

Metalúrgico, e Construção Civil (eles têm preferido a construção civil em função do 

salário por fora, onde recebem um pouco mais do que na fábrica)18. 

A vereadora Natália Petry, que já foi secretária de assistência Social, falou 

sobre o Serviço de Abordagem Social mantido pela secretaria que, inclusive, tem 

encaminhado os haitianos para cursarem o Ceja (Curso de Educação de Jovens e 

Adultos), onde aprendem o português. Natália disse que é preciso uma Rede de 

Atendimento especialmente para acolherem os haitianos19. 

A funcionária da secretaria, Elci (que estava no evento acompanhando a 

Natália) afirmou que os haitianos têm atendimento igual aos brasileiros ("estão no 

Brasil, brasileiros são", disse) e que são encaminhados aos cinco CRAS (Centro de 

Referência em assistência Social), mantidos pela Prefeitura20. 

Segundo os participantes do debate, é consenso que cresce a demanda de 

haitianos no município, a cada dia. 

Figgins trabalha no Supermercado Angeloni. Chegou ao Brasil há quatro 

anos, morou no Rio de Janeiro e está em Jaraguá do Sul há um ano e quatro meses. É 

solteiro e sua família encontra-se no Haiti. Cursou administração de Empresas e um ano 

de Direito, segundo ele. Ele considera a Língua Portuguesa o maior obstáculo ao 

chegarem ao Brasil, haja vista que 100% deles fala a língua Crioulo e 60% também o 

francês. Disse que ficou surpreso ao chegar a Jaraguá do Sul e muitos lhe perguntarem 

se no país deles existia cachorro, ou automóvel, entre outras bobagens e preconceitos21. 

                                                 
18 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 
19 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 
20 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 
21 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 



 
 

Entre a própria platéia foi falado coisas como “essa gente é suja”, “ela faz higiene 

pessoal todos os dias”, “eles não fedem” 22. 

Assim, segundo Véras (2003, p. 25), trata-se de uma privatização do espaço 

produzido coletivamente por estratos sociais ou etnias, ou de uma dada interpenetração 

delas: há uma combinação dos efeitos segregadores do mercado e de discriminação 

étnico-cultural, formando, pois, uma territorialidade marcada pelo apartheid social. 

Além disso, a desigualdade no território urbano também se expressa, além das 

condições de moradia e nível de vida da sua população residente, com consequentes 

perfis culturais e ocupacionais, na existência de áreas desprovidas de equipamentos, 

despojadas de serviços essenciais à vida individual e social. Dessa forma, a 

espacialidade burguesa se apresenta como parcial, truncada, pois, apesar de imensa (na 

medida em que se universaliza), é ao mesmo tempo especializada, reduzida às funções. 

Nesse sentido, é espaço da alienação, objetifïcado. A grande maioria dos cidadãos se 

“apropria” da cidade através de seus medos e seus afetos, fragmentando o espaço 

(VÉRAS, 2003, p. 26). 

Na esteira do que escreveu Henri Lefebvre, muito se fala em “direito à 

cidade”. Trata-se, de fato, do inalienável direito a uma vida decente para todos, não 

importa o lugar em que se encontre, na cidade ou no campo. Mais do que um direito à 

cidade, o que está em jogo é o direito a obter da sociedade aqueles bens e serviços 

mínimos, sem os quais a existência não é digna. Esses bens e serviços constituem um 

encargo da sociedade, através das instâncias do governo, e são devidos a todos. Sem 

isso, não se dirá que existe o cidadão (SANTOS, 2002, p. 29). 

 

 

 

Ocorre que, não apenas devido ao fato de que as análises de muitos jornalistas 

costumam não primar pelo rigor, mas, ainda por cima, em decorrência da brevidade e da 

superficialidade23 quase que impostas pelo tipo de veículo de divulgação (jornal, revista, 

                                                 
22 Relato do Diretor do Centro de Direitos Humanos de Jaraguá do Sul, Sérgio Homrich, que participou 

do debate realizado no dia 19 de setembro na Católica de Santa Catarina, ao autor, a quem agradecemos. 
23 Como seu próprio nome parece indicar, os media fazem um papel de mediação entre a realidade e as 

pessoas. O que eles nos entregam não é a realidade, mas a sua construção da realidade. Isto é, da enorme 

quantidade de fatos e situações que a realidade contém, eles selecionam alguns, os decodificam à sua 

maneira, os combinam entre si, os estruturam e recodificam formando mensagens e programas, e os 

difundem, carregados agora da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhes atribuem 

(BORDENAVE, 2001, p. 80, grifos  no original). 



 
 

televisão ou rádio), há uma enorme carência de análises que, sem serem, 

necessariamente, complicadas, sejam corretas, profundas e abrangentes. Longe de serem 

um espelho, os meios de comunicação se tornam os lugares onde se elaboram, se 

negociam e se difundem os discursos, os valores e as identidades. Neste caso, o tema da 

migração constrói-se como “generalidade sociológica” cuja grandeza exclui a 

importância de qualquer referência a episódios, situações e histórias de vida específicas. 

A migração apresenta-se sem nomes próprios. O migrante real, de carne e osso, 

submetido ao subemprego, à economia informal e à ilegalidade, é um personagem 

inóspito também na geografia do jornalismo impresso, sendo sempre citado, mas nunca 

efetivamente protagonista. A marginalização, portanto, é dupla: na concretude social 

vivida e na representação simbólica do mundo vivido (SILVEIRA, 2004, p. 380-381). 

A imprensa exerce um papel político fundamental nesse trabalho de 

legitimação social. Construídos a partir do centro, seus discursos têm por princípio 

consolidar, especialmente entre a chamada classe média, onde está a maioria de seus 

leitores, a imagem de uma cidade ideal. Sua função é não apenas esquadrinhar a cidade, 

delimitando espaços e personagens, mas tentar buscar, em torno dessas fronteiras, um 

consenso capaz de reivindicar, respaldar e legitimar ações preventivas e, se necessário, 

repressivas. De certa forma, ela produz as diferenças transfigurando em relações de 

sentido, pela narrativa, as relações de força e de poder. Seus discursos são partes 

daquela violência simbólica que, em nome da ordem e da norma, estigmatiza. E, pelo 

estigma, segrega, exclui e nega a diferença que ela mesma produziu (GRUNER, 2002, 

p. 85). 

Partimos da idéia de que certas imagens de ordem reduzem a violenta 

complexidade do mesmo a uma espacialidade egocêntrica do centro, e que esfumam o 

outro em uma espacialidade de margens pouco definidas, de periferias. Além disso, todo 

ato de classificação é em si mesmo um ato de exclusão e de inclusão que supõe coerção 

e violência, seja real ou simbólica, e que acaba normalizada e traduzida e atos de 

perversão. 

Imagens de ordem que reduzem a violenta complexidade do mesmo a uma 

espacialidade egocêntrica do centro, e que esfumam o outro em uma espacialidade de 

margens pouco definidas, de periferias. Se, como foi dito, todo ato de classificação é em 

si mesmo um ato de exclusão e de inclusão que supõe coerção e violência, podemos 

dizer agora que toda espacialidade produzida, inventada, normalizada, traduzida e/ou 

representada como espaço único de exclusão/inclusão é um ato de perversão. Perversão 

na insistência do mesmo e perversão na eterna reprodução do outro como o mesmo. 

Perversão do só poder ser dentro e do só poder ser fora (é claro que se trata de um só 

poder que sempre se move de forma volátil, efêmera e provisória); perversão de rejeitar, 

impedir, proibir os não-espaços, a feita de espaços, os espaços híbridos, as fronteiras, a 

passagem entre fronteiras, a vida nas fronteiras (SKLIAR, 2003 p. 66). 

Assim, a classificação das formas de sociabilidade, segundo os graus de 

aproximação e afastamento, distância e proximidade, conduz a excluir do modelo de 

análise das interações as formas sociais exclusivas e conflituais e os particuiarismos. Ao 

acentuar justamente as contribuições positivas e a ambivalência da relação com o outro, 

ela não permite perceber como esse último vai recair na alteridade radical – isto é, como 

sua diferença se traduz em essência negativa (JODELET, 1998, p. 57). 



 
 

É aqui, então, onde a utilização de uma imagem de um mundo de proliferação 

de exclusões adquire significado. Porque se o outro é quase o mesmo, mas não 

exatamente o mesmo, o é em virtude de seu deslocamento para fora de nós mesmos, em 

seu movimento forçado e forçoso até ocupar um outro espaço (SKLIAR, 2003, p. 81). 

Dessa forma, e por isso, é preciso nomeá-los, sabê-los de algum modo. E, para 

isso, nada melhor que colocá-los longe, no exterior de nós mesmos, a uma distância tal 

que nos seja fácil falar, discutir, conceitualizar, dizer; a uma distância em que seja 

impossível ouvir(-nos), responder(-nos), dizer(-nos). Sob este olhar, podemos falar do 

“outro”, mas não ouvir o “outro”, haja vista que ele está longe, seja fisicamente ou 

simbólicamente e longe deve ficar. 

Dada a desordem da exclusão, pelo desconhecimento, pela distância dos 

excluídos, pela falta de controle sobre eles, a inclusão pode ser entendida, de acordo 

com Alfredo Veiga-Neto como 

 

[...] o primeiro passo numa operação de ordenamento, pois é necessária a 

aproximação com o outro, para que se dê um primeiro reconhecimento, para 

que se estabeleça algum saber, por menor que seja, acerca desse outro. 

Detectada alguma diferença, se estabelece um estranhamento, seguido de 

uma oposição por dicotomia: o mesmo não se identifica com o outro, que 

agora é um estranho (VEIGA-NETO, 2001  p. 113). 

 

Essa tal operação de ordem, essa tal aproximação, esse tal reconhecimento, 

esse tal saber determinam novas configurações na questão e no problema da 

espacialidade do outro, do lugar do outro, neste caso a periferia, o loteamento. 

Skliar (2003, p. 103-104, grifos no original) adota para as representações de 

espacialidade a seguinte denominação: 

 

[...] (a) a espacialidade colonial, isto é, o outro maléfico e a invenção 

maléfica do outro; (b) a espacialidade/o(s) espaço(s) multicultural(is) - o 

outro da relação eu/você ou, melhor, da relação pluralizada, generalizada e 

de certo modo obrigatória entre nós/eles; (c) a(s) espacialidade(s) da(s) 

diferença(s) - o outro irredutível, a distância do outro, seu mistério e, ao 

mesmo tempo, o espaço da mesmidade como sendo refém do outro. Veêm 

daí a invenção maléfica do outro e tratamento perverso ao outro. 

 

Além disso, todo ato de classificação é em si mesmo um ato de exclusão e de 

inclusão que supõe coerção e violência, seja real ou simbólica, e que acaba normalizada 

e traduzida e atos de perversão. Essa perversão é a perversão na eterna reprodução do 

outro como o mesmo; a perversão do só poder ser dentro e do só poder ser fora; a 

perversão de rejeitar, impedir, proibir os não-espaços, os espaços híbridos, as fronteiras, 

a passagem entre fronteiras, a vida nas fronteiras (SKLIAR, 2003, p. 66). 

Douglas (1966, p. 5) utiliza o exemplo da poluição e, em particular, de nossa 

percepção sobre o que conta como ‘sujo’. Segundo ela, nossas concepções sobre 

‘sujeira’ são ‘compostas de duas coisas: cuidado com a higiene e respeito pelas conven-

ções’. Ela argumenta que a sujeira ofende a ordem, mas que não existe nada que se 

possa chamar de sujeira absoluta. A sujeira é ‘matéria fora de lugar’. Não vemos nada 



 
 

de errado com a terra que encontramos no jardim, mas ela ‘não está no lugar certo’ 

quando a encontramos no tapete da sala (DOUGLAS, 1966, p. 5). Nossos esforços para 

retirar a sujeira não são movimentos simplesmente negativos, mas tentativas positivas 

para organizar o ambiente - para excluir a matéria que esteja fora de lugar e purificar, 

assim, o ambiente. 

Como vemos, a construção do ‘outro’ como poluído e poluidor, fora 

descontrole e perverso, é motivada pela necessidade de manter o sentimento de 

‘retidão’, de ordem e controle, e de colocar a sujeira no lugar certo. É importante, 

porém, não perder de vista a simetria inerente na construção do ‘outro’. O ‘outro’ é um 

repositório de sentimentos e práticas não desejadas, tanto entre membros de grupos 

hegemônicos como não hegemônicos (JOFFE, 1998, p. 125). Enquanto essas 

representações do ‘outro’ são uma característica constante da sociedade, em períodos de 

crise24 as dimensões negativas do ‘outro’ são intensificadas, e frequentemente se 

transformam em bodes expiatórios, o ritual transfere o mal do interior para o exterior 

duma comunidade (DOUGLAS, 1995, apud JOFFE, 1998, p. 111). Os períodos de 

mudança geram insegurança, que por sua vez produz defesas para contrabalançar a 

ansiedade provocada. As representações depreciativas são uma dessas defesas (JOFFE, 

1998, p. 111). 

Estatisticamente, os migrantes são fortemente marginalizados no conjunto do 

universo midiático, o que acarreta conseqüências importantes em termos de sentimento 

de exclusão e de falta de modelos de identificação. Se examinarmos a representação dos 

migrantes em termos de qualidade, a mídia concede apenas alguns espaços de 

visibilidade às ações e aos eventos ligados à sua vida cotidiana, ao passo que, por outro 

lado, ela amplifica todo acontecimento delituoso ou anti-social no qual esteja implicado 

um indivíduo ou um grupo de indivíduos que não pertençam à população do lugar de 

adoção. A representação dos migrantes parece, assim, transitar entre a ocultação e a 

marginalização (PRENCIPE, 2002, p. 39). 

 

 

 

Considerações finais. 

 

Forasteiro e estrangeiro, o migrante transita nessa linha tênue a que chamamos 

fronteira. Sua presença é motivo de confronto e tensão, entre outras razões, porque 

explicita a fragilidade dos valores culturais que, supostamente, sustentam a comunidade 

e a constituem como tal. A migração provoca uma ruptura em uma identidade que, fixa 

no tempo, oferece certo grau de estabilidade e coesão para uma história que deveria 

desenrola-se com naturalidade. Contudo, há os migrantes que destoam nesse conjunto 

pretensamente hegemônico, harmônico e pacífico, onde os conflitos sociais são vistos 

como excepcionais – uma “onda” –, como algo que não faz parte das tradições 

harmônicas da sociedade jaraguaense. Assim, por exemplo, greves, manifestações, 

passeatas, fechamento de ruas, exigências por água, esgoto, asfalto e transporte são 

manifestações realizadas por elementos estranhos, apoiados por ideologias espúrias e 

alheias ao corpo social jaraguaense, por natureza um corpo social sadio, sem conflitos. 

                                                 
24 Desemprego, aumento da população, ocupação de áreas de risco e de áreas verdes, aumento da 

criminalidade e da violência. 



 
 

Geralmente a sociedade que recebe migrantes tem a tendência de englobar em 

uma situação comum, freqüentemente com base num traço pejorativo, os grupos recém-

chegados que são percebidos como culturalmente diversificados. A visão que “os daqui” 

têm do “outro” é que estes são naturalmente perigosos, não gostam de trabalhar, são 

pouco produtivos, analfabetos, pobres e marginais. Ou seja, o “outro” é mais do que um 

nome, é uma situação, caracterizada quase sempre pelo conflito. Contudo, o fato de 

serem coletivamente nomeados acabou por produzir uma solidariedade real entre as 

pessoas assim designadas porque, em decorrência desta denominação comum, eles 

foram coletivamente os objetos de um tratamento específico, situação que levou à 

criação de uma identidade geral de migrantes a partir do sentimento de opressão 

compartilhada e da experiência comum nos loteamentos, na periferia, nos morros: a 

marginalização e o preconceito. Assim, Jaraguá do Sul é menos o “Eldorado” do que 

um campo de lutas sociais, de forma que os discursos expressam temor diante desses 

grupos potencial e naturalmente perigosos. 

Assim, um rápido olhar por certos discursos que apontam culpados pela crise 

econômica revela que, mais uma vez, os migrantes estão sendo chamados à 

responsabilidade, e as migrações aparecem como problema a ser sanado em prol da 

ordem social que se quer preservar. Afinal, o conjunto de processos sociais a que damos 

o nome de migração envolve grandes massas populacionais, as quais se encontram, 

quase sempre, na condição de vítimas preferenciais dos problemas pelos quais são 

responsabilizadas (BASTOS E PÓVOA NETO, 1993, p. 15).’ 

Desta forma, culpar parte da população pelos problemas sociais aparece como 

uma idéia de lucidez extraordinária, pois agrada os que gostam de soluções claras, 

diretas e com culpados visíveis: os “outros”. Ou seja, como existem interesses políticos 

e econômicos profundamente imbricados nas questões sociais, a dimensão demográfica 

aparece como a variável mais fácil de ser atacada. Ela parece pertencer a esta categoria 

de respostas exemplares na sua simplicidade e na sua eficácia aparente: bastaria reduzir 

a vinda de migrantes para que os loteamentos clandestinos ou irregulares parassem de 

proliferar, para que os morros deixassem de ser ocupados, para que a criminalidade 

diminuísse, para que os pobres e carentes desaparecessem. Ela é tranqüilizadora para as 

elites porque lhes evita ter que fazer um exame crítico de suas responsabilidades e lhes 

permite buscar a “pax urbana” (RIBEIRO, 2009, p. 71). 

Para Loïc Wacquant, criminalizar a pobreza e os “outros” significa tratar a 

insegurança social como se fosse meramente insegurança física e responder às 

desordens urbanas e conflitos gerados pela pobreza persistente, e à ausência de um 

futuro viável, com a polícia e o aparato penal do Estado. As demandas por mais 

policiamento, pela ampliação das penas para delitos leves, por “varrer” das ruas os 

indesejáveis, a política da “tolerância zero” e do “pulso forte” expressam um impulso 

por delegar ao sistema de justiça criminal as conseqüências negativas do desemprego, 

da fome e da miséria, enfim, da migração (WACQUANT, 2001). Contudo, mesmo não 

resolvendo o problema, é uma retórica exitosa a que torna todo migrante um 

paranaense, e o divulga como uma classe naturalmente perigosa. Esse estereótipo ganha 

corpo através dos jornais, programas de rádios em campanhas explícitas ou implícitas 

contra esses moradores. Este tipo de imprensa fala dos migrantes, mas não com os 

migrantes, pois falar dos “outros” é fácil, difícil é falar com “os outros”. 
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FRONTEIRAS DOS DIREITOS HUMANOS: ABORDAGENS SOBRE CONCEITOS 

MATERIAIS E (IN)EFETIVIDADE ANTE AO SOBERANO PODER ESTATAL 

 

Flávia de Ávila1 

 

 

Tendo como premissa o paradoxo relacionado à concepção teórica inicial de direitos 

humanos sendo limitação e/ou estratégia do soberano poder estatal, questionam-se suas 

atribuições no âmbito do direito e da sociedade internacional. Se, por um lado, os direitos 

humanos podem ser entendidos como meio de reconciliação do humano com suas condições 

básicas, que lhe faltariam em razão da perda do mundo, em uma interpretação do trabalho de 

Hannah Arendt, Giorgio Agamben chama a atenção para a estratégia de poder estatal que se 

utiliza dos direitos humanos para manutenção da vida nua, que sacraliza a vida na condição de 

qualquer vida. Deste modo, ao invés da emancipação imanente advinda do pensar da própria 

da própria condição humana que pode ser proporcionada pelo diálogo referente à 

emancipação humana, restringe-se a atuação dos direitos humanos ao mínimo alcance 

possível, que condiciona a dignidade humana ao exercício do poder, em que a discussão 

biopolítica se passa primordialmente em torno de estabelecimento de autoridade. Para estudar 

este paradoxo, utiliza-se do método arqueológico-paradigmático que Agamben adapta de 

Foucault ao se eleger como paradigma polarizador a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948. Nos bastidores da feitura Declaração Universal existiram polarizações 

ideológicas que ainda se verificam na atualidade, tais como individualismo e coletivismo, 

universalismo e relativismo, positivismo e negativismo. A Declaração Universal é eleita como 

paradigma, portanto, por se constituir em produto de evento singular, no qual a dignidade 

humana e o exercício de poder eram o foco das discussões. Haveria uma concepção idealizada 

ou própria de direitos do ser humano, com raízes jusnaturalistas e/ou juspositivistas, que 

pudesse limitar o poder estatal, tanto em tempos de guerra quanto na paz, ou a reafirmação 

soberana do Estado ao expandir sua ação sobre indivíduos para além de suas fronteiras? 

Algumas concepções prevaleceram frente a estes debates. O texto da Declaração Universal 

revela o positivismo legal do primeiro rascunho produzido por John Peters Humphrey, em que 
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o vocábulo direito assume significado positivo e negativo. Neste sentido, reconhece-se o 

esforço legal para limitar o comportamento dos Estados modelado na dualidade de direitos e 

deveres. As pretensões e as liberdades dos seres humanos existiriam na medida em que não se 

constituíssem faculdades próprias do Estado e que também houvesse, por parte do Estado, o 

dever de obedecê-las. Consequentemente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teria 

reconhecido direitos próprios dos seres humanos que, de alguma maneira, não pudessem ser 

violados pelo Estado. No texto, também são percebidas as concepções universalistas e de 

codificação legislativa de René Cassin, que comparou o documento ao pórtico de um templo 

grego antigo, com fundações, degraus, quatro colunas e um frontão. Como pedras da 

fundação, os primeiros dois artigos, que revelam os princípios da dignidade, liberdade, 

igualdade e solidariedade. Os degraus se consubstanciariam no preâmbulo, representando as 

razões para a existência da Declaração. As quatro colunas como o corpo do documento, em 

que se constituem em direitos individuais (arts. 3º a 11); direitos individuais e políticos 

exercidos em sociedade (arts. 12 a 17); liberdades públicas e políticas, religiosas e de 

associação (arts. 18 a 21) e direitos sociais, culturais e econômicos (arts. 22 a 27). Os últimos 

três artigos seriam o frontão, que amalgamariam toda a estrutura, por se referirem ao dever de 

abstenção do uso destes direitos contra os propósitos das Nações Unidas. O Direito Natural 

preconizado por Jacques Maritain, bem como as quatro liberdades de Roosevelt, se fizeram 

presentes nos termos do texto da Declaração Universal. Para Maritain, o Direito Natural, cujas 

normas estariam enraizadas na natureza humana, teria sido deduzido de fenômenos derivados 

da própria experiência humana. Por isso, para ele, a Declaração Universal resultou de uma 

formulação comum das conclusões práticas dos Estados em relação a direitos possuídos pelo 

homem com base na sua experiência pessoal e social. Justificativas para tanto seriam 

indispensáveis e impotentes. No que diz respeito às quatro liberdades, Eleanor Roosevelt as 

teve como determinantes para os trabalhos da Comissão das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, da qual foi presidente de 1947 a 1948. Estas, baseadas em valores tradicionais 

estadunidenses, foram endereçadas ao Congresso Norte-americano nos anos que antecederam 

à ONU no Discurso das quatro liberdades, sendo elas: liberdade de expressão (freedom of 

speech and expression); liberdade de religião (freedom of worship); liberdade face à penúria 

(freedom from want); e liberdade face ao medo (freedom from fear). Tais concepções 

encontraram resistência soviética nos bastidores da feitura da Declaração Universal. Para 

Grigory Tunkin, os direitos humanos estariam limitados à esfera doméstica e sua titularidade 



 
 

seria a coletividade, havendo privilégio da ação estatal, pois o sistema socioeconômico de um 

determinado Estado seria responsável pela sua concreta determinação. Assim, a verdadeira 

liberdade deveria ocorrer em dimensões coletivas e não no isolamento, como sinônimo de 

mera tolerância. Estes debates que se seguiram até o implemento da Declaração Universal 

revelam entendimentos antagônicos que ainda hoje são importantes, tais como o 

universalismo em relação ao relativismo. Contudo, mesmo o desenvolvimento normativo dos 

direitos humanos advindo dos Pactos Internacionais dos anos 60 do século passado 

evidenciaram as limitações frente a sua efetividade, bem como as estratégias de poder 

utilizadas principalmente por Estados. Este uso dos direitos humanos como forma de exercer 

poder sobre a vida já assumiu diversas feições, como a de ser mera propaganda capitalista, de 

se assumir como a última utopia civilizatória, como ser justificativa ou pretexto para 

intervenções em territórios estatais, desde que justas, etc. Todavia, a ausência de profundos 

debates filosóficos ratificam seu uso para a preservação da vida nua, o novo corpo biopolítico 

da modernidade, no entender de Agamben. A vida nua é dissimulada no modelo jurídico-

institucional no qual o exercício do poder soberano se consolida, aparecendo invariavelmente 

quando zoe e bios são separadas, ou por meio da desconsideração da bios ou da mera 

preservação da zoe. Assim, a redenção do humano não pode ser conseguida. A vida nua se 

torna estratégia de poder. A relação exclusiva-inclusiva proporcionada pela linguagem no 

âmbito das relações intersubjetivas capaz de manter a reflexão sobre o viver dá lugar a um 

espaço de mera vida, que retira qualquer possibilidade de existência de singularidades em 

meio a um simulacro de sacralidade da vida (a vida desprovida). Perfaz-se, assim, ausência de 

efetividade em normativas internacionais que trazem conceitos desprovidos de conteúdo 

material em razão de estarem ligados não a direitos, mas a excepcionalidades jurídicas. 

 



 

IMIGRAÇÃO E DIREITOS – DIÁLOGOS COM OS OPERADOS DO ESTADO 

NO BRASIL  

 

Vanessa Generoso Paes1 

 

Este artigo objetiva analisar, mesmo que de forma preliminar, questões 

referentes à imigração e direitos articulados a experiência dos agentes do estado que 

atuam no Ministério Público da cidade de São Paulo. Para tanto, faz-se necessário, 

antes, discutir as categorias de estrangeiro e imigração a serem utilizadas no artigo. 

De acordo com dados do Ministério da Justiça, em 2010 o Brasil tinha 961 mil 

estrangeiros vivendo regularmente no País, número que aumentou para 1,466 milhão em 

20112. Segundo as notícias que veicularam nas mídias no ano de 2012, as imigrações 

para o Brasil se intensificaram neste ano, principalmente de haitianos, bolivianos, 

espanhóis, franceses e americanos. De acordo com dados do Ministério da Justiça, a 

imigração cresceu 50%, em comparação com o número de imigrantes que entrou no país 

no ano de 2010. Atualmente, o Brasil conta com 1,5 milhão de imigrantes 

documentados. Entre os indicadores que justificam o crescimento desses números está a 

crise que atingiu a zona do euro e condicionou um aumento populacional de imigrantes 

vindos da Europa, América Latina, em grande parte países de circunvizinhança com o 

Brasil, além da Ásia e África3, segundo os dados da Organização Internacional de 

Migrações (OIM). 

No Brasil, a constituição que regula a condição jurídica do imigrante é o 

Estatuto do Estrangeiro, Lei n⁰ 6.815 de 19 de agosto de 1980, criado na vigência do 
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http://oglobo.globo.com/pais/acre-nao-tem-como-lidar-com-haitianos-que-nao-param-de-chegar-3555215 

acesso em 12/06/2013. E a notícia considerada polêmica pela utilização do termo “invasão” empregado 

pela mídia do jornal O Globo, como pode ser visto na matéria a seguir http://oglobo.globo.com/pais/acre-

sofre-com-invasao-de-imigrantes-do-haiti-3549381 acesso em 12/06/13.  
3 Para maiores informações consultar http://www.ebc.com.br/noticias/retrospectiva-

2012/2012/12/retrospectiva-imigracao acesso em 28/05/2013.  
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http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/05/17/brasil-ja-tem-quase-1-5-milhao-de-imigrantes-regularizados-diz-ministerio-da-justica-1
http://oglobo.globo.com/pais/acre-sofre-com-invasao-de-imigrantes-do-haiti-3549381
http://oglobo.globo.com/pais/acre-sofre-com-invasao-de-imigrantes-do-haiti-3549381
http://www.ebc.com.br/noticias/retrospectiva-2012/2012/12/retrospectiva-imigracao
http://www.ebc.com.br/noticias/retrospectiva-2012/2012/12/retrospectiva-imigracao
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período ditatorial brasileiro, mediante o qual o estado atribui os direitos e obrigações 

dos sujeitos pautados nos critérios de segurança nacional, organização institucional, 

interesses políticos, culturais e socioeconômicos do Brasil, em defesa do direito do 

trabalhador nacional. Tais mecanismos de segurança jurídica apontam que os sujeitos 

não portadores de documentos de permanência no Brasil estão excluídos da cidadania, 

levando-os a uma vulnerabilidade social da condição de sujeitos de direitos. Entender o 

campo da imigração a partir do entrecruzamento dos operadores que regem a fronteira 

entre a cidadania, a lei e a condição de alógeno do imigrante é decisivo para produção 

dos mecanismos que marcam a vulnerabilidade social, econômica e jurídica do 

imigrante. Por que assim, tais dispositivos expõem à violência o imigrante dentro do 

Estado.  

Neste contexto, ficava evidente o caráter excludente do outro, uma vez que a lei 

aplicava a doutrina de segurança nacional do território contra a “possível invasão por 

inimigos ocultos”. Assim sendo, diz 

Art. 1º Em tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as 

condições da Lei, entrar e permanecer no Brasil, e dele sair, resguardados os 

interesses nacionais. Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á 

precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos 

interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem assim à 

defesa do trabalhador nacional. Art. 3º A concessão do visto, a sua 

prorrogação ou transformação ficarão sempre condicionadas aos interesses 

nacionais4. 

Fica manifesto que os elementos atribuídos pela lei estão relacionados com a 

soberania do Estado, a delimitação de uma fronteira política, a inserção dos limites de 

nacionalidade e de cidadania, colocando o tema da imigração no contexto da condição 

do estrangeiro, pois o estrangeiro abriga a condição que se opõe ao nacional de um 

Estado, no qual a sua nacionalidade está relacionada com uma imediata tradução 

política da condição de cidadania deste Estado, que também está vinculada à Nação, aos 

atributos de identidade nacional do indivíduo. A partir deste pressuposto, a lei é uma 

conjectura que impera nas condições de oposição daquilo que não é comum entre os 

nacionais. 

Os sentidos que envolvem a noção de estrangeiro transbordam os significados 

jurídicos, porque a qualidade deste estatuto pode ser atribuída em função das variadas 

empregabilidades da noção de fronteira que existe no espaço nacional, podendo ser 

                                                           
4 Para maiores detalhes consultar o Estatuto do Estrangeiro em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm acesso em 20 de maio de 2015.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm


3 

hierarquizadas, interconectadas e sofrerem outras denominações nos contextos que são 

acionadas. Ser estrangeiro reveste um atributo negativo dentro do grupo de referência 

que pertencemos5.  

Comumente, ao não pertencer a uma determinada comunidade de destino a 

palavra estrangeiro é usada como rótulo atribuindo classificações de grupos e pessoas. 

Nestes termos, a rotulagem de não pertencimento pode servir para desqualificar o outro 

em sua dimensão de vida, fortalecendo os laços de unidade do grupo que atribui e cria o 

estigma. Logo, o estrangeiro é aquele que não pertence ao território, é o intruso6, o 

bárbaro, aquele cuja historicidade é apagada, erguendo-se um vazio histórico da 

experiência que poderia ser compartilhada para o alargamento do sentido de nós, 

daquilo que poderia redimensionar a perspectiva na sociedade. Como nos diz a 

psicanalista Julia Kristeva  

O estrangeiro é um esfolado sob a carapaça de ativista ou de incansável 

“trabalhador imigrado”. Ele sangra de corpo e alma, humilhado por uma 

situação em que, mesmo nos melhores casais, ele/ela ocupa o lugar da 

empregada doméstica, daquele/daquela que incomoda quando ele/ela cai 

doente, que encarna o inimigo, o traidor, a vítima. O prazer masoquista 

explica somente em parte sua submissão. Na realidade, esta reforça o 

estrangeiro por trás de sua máscara: segunda personalidade impossível, pele 

anestesiada com a qual se cobre para proporcionar a si mesmo um 

esconderijo onde goza por desprezar as fraquezas histéricas de seu tirano. 

Dialética do senhor e do escravo? A animosidade suscitada pelo estrangeiro, 

ou no mínimo a irritação (“O que você está fazendo aqui? “Aqui não é seu 

lugar!”) Pouco o surpreendem. De bom grado ele sente uma certa admiração 

para com os que o acolheram, pois em geral acredita serem eles superiores, 

seja material, política ou socialmente. Ao mesmo tempo não deixa de julgá-

los um pouco limitados, cegos. Pois os seus anfitriões desdenhosos não 

possuem a distância que ele possui para se ver e para vê-los. O estrangeiro 

fortifica-se com esse intervalo que os separa dos outros e de si mesmos, 

dando-lhe um sentimento altivo, não por estar de posse da verdade, mas por 

relativizar a si próprio e aos demais, quando estes encontram-se nas garras 

das rotinas da monovalência. Os outros talvez possuem coisas, mas o 

estrangeiro sabe que ele é o único a ter uma biografia, isto é, uma vida feita 

de provas. Nada como catástrofes ou aventuras (embora tanto umas quanto as 

outras possam acontecer), simplesmente uma vida onde os atos são 

acontecimentos, porque implicam escolhas, surpresas, rupturas, adaptações 

ou estratagemas, sem rotina ou repouso. Aos olhos dos estrangeiro, os que 

não o são não tem vida alguma: mal existem, sejam plêndidos ou medíocres, 

estão fora da corrida e, portanto, quase já corpos sem vida7.  

                                                           
5 Consultar LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Inmigración y derechos humanos: um análisis crítico del 

caso brasileño. Curitiba: Juruá, 2013. p.21. 
6 No livro Estrangeiros de Nós Mesmos de Júlia Kristeva, Rocco, 1994, a autora faz uma avaliação 

filosófica da condição do estrangeiro no mundo ocidental, referenciando uma leitura, por vezes, 

psicanalítica, outras vezes, existencial desta condição para com o outro, como também, para com nós 

mesmos.  
7 Ibídem, p. 15. 
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Neste movimento tanto de si como do outro, tanto de dentro quanto de fora, 

Kristeva aponta para as fissuras da perspectiva ocidental, da face oculta da nossa 

identidade, dos problemas do ostracismo, da dificuldade em viver com a diversidade, 

mas também, das nódoas que diante do rompimento de fronteiras econômicas e 

políticas, o humano ainda não foi capaz de conviver, partilhar de um processo de 

construção de novas formas de alteridade que não sejam vistas como subalternas, ou, 

que não sejam silenciadas pelas vozes consonantes do viver em tempos sombrios. Por 

hora, visto como um imigrante em potência, como uma ameaça à segurança laboral dos 

nativos. Dentro deste ensejo, cabe dizer que imigração equivale à condição de ir e vir do 

sujeito em trânsito, da qualidade do movimento, da ação dos sujeitos. Seu conteúdo 

exprime uma situação social, a um estatuto econômico no qual o imigrante busca suprir 

por meio de seu trabalho, colocar a sua mão de obra à venda nos contextos sociais em 

que se encontra para desconstruir essa condição.  

O cenário das migrações contemporâneas e seu acionamento de novas 

articulações de pertencimento cruzam posturas xenofóbicas da sociedade civil, uma vez 

que é no cenário das capitais e da nova articulação financeira que os imigrantes 

presentificam a violência de posturas que não reconhecem a história e a sua diferença.  

 

Extranjero no es sólo el que viene de otra parte y habla otra lengua, sino 

también el que no tiene acceso a las redes estratégicas, el que no participa en 

su control y por eso depende de decisiones ajenas. La desigualdad nos hace 

vivir aquí como si estuviéramos lejos.  

El extranjero no es sólo el excluido de la lógica social predominante. Es 

también el que tiene un secreto: sabe que existe otro modo de vida, o existió, 

o podría existir. Si es un extranjero en su propia sociedad, un extranjero-

nativo, sabe que hubo otras formas de trabajar y divertirse, de comunicarse y 

trazar el horizonte, antes de que llegaran turistas, empresas transnacionales o 

jóvenes que cambiaron los modos de hablar y hacer.  

O estrangeiro, portanto, não está situado apenas como um ser advindo de outros 

territórios que falam e possuem outras matrizes de pensamento, outras formas de se 

situar nos cosmos, mesmo que partilhando da inserção do mundo capitalista de 

produção e, por sua vez, da sua exclusão. Ser estrangeiro é um modo de ser no mundo; 

posto que ao movimentar seus mundos internos, práticas materiais e simbólicas que o 

qualificam como pertencentes a outro espaço cultural são acionadas. Não é necessário 

sairmos do território brasileiro para perceber os povos que são estrangeiros em sua 

própria terra, basta pensarmos nas populações indígenas, nas comunidades ribeirinhas e 
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quilombolas, nos excluídos das tecnologias, nos idosos que sofrem a pressão em 

contextos familiares específicos, só para lembrarmos, apenas de algumas coletividades 

que estão incluídas no território nacional e excluídas das possibilidades de exercerem 

seus direitos, vivendo a partir de suas percepções de mundo.  

A imigração, contudo, não alarga somente as concepções de mundo dos sujeitos, 

mas modifica os códigos de linguagem, ativando um deslocamento dos sentidos de 

pertencimento e de suas representações sociais. Transformar o sentimento de 

“extrangería” como concebe García Canclini em formas de apropriação da sociedade 

receptora, pode acionar outras possibilidades de viver a imigração e, não apenas, de 

sobreviver no lugar que se escolheu para exercer suas práticas de vida. 

A problemática da migração, na ótica de Paul Singer8, estaria relacionada com as 

desigualdades regionais, estas, por sua vez agiriam como um imperativo categórico na 

expulsão das pessoas de seus espaços de origem. Com a saída de camponeses e 

pequenos proprietários do campo para as cidades, ocasionando grandes fluxos de 

deslocamentos, reduziria o número absoluto da população rural, correlacionado à 

incapacidade dos agricultores na manutenção da economia de subsistência. Essa 

dinâmica acarreta uma pressão populacional sobre as terras, limitando as áreas 

produtivas ao concentrarem a produção num reduzido número de proprietários. Os 

fatores de estagnação social acarretariam a imigração de parte das populações rurais, 

resultando no crescimento vegetativo da população das cidades. 

[...] e admite que a migração interna é um processo social, deve-se supor que 

ele tenha causas estruturais que impelem determinados grupos a se pôr em 

movimento. Estas causas são quase sempre de fundo econômico – 

deslocamento de atividades no espaço, crescimento diferencial da atividade 

em lugares distintos e assim por diante – e atingem os grupos que compõe a 

estrutura social do lugar de origem de um modo diferenciado9  

Para Singer, o lugar de destino sofre os fatores de atração, orientando os fluxos e 

os espaços para onde se deslocam a população. O fator de atração é exercido pela 

demanda da força de trabalho, entendida como “oportunidades econômicas”. No local 

de destino, as imigrações alavancadas pelos vetores de mudança sofreriam uma guinada, 

uma vez que podem produzir possibilidade de ascensão e mobilidade social. De outro 

modo, os vetores de estagnação social ocasionariam uma dificuldade da população em 

inserirem-se no mercado de trabalho nos locais de destino, ocasionando a reemigração. 

                                                           
8 Singer, Paul. Dinâmica populacional e desenvolvimento. São Paulo: Hucitec, 1988. 
9 Ibidem, 1980, p. 51.  
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Partindo dessa premissa, essa dinâmica relacional no processo migratório entre campo e 

cidade nos países considerados subdesenvolvidos acabaria reproduzindo determinadas 

condições de subsistência, uma vez que os sujeitos que emigram seriam alocados em 

empregos domésticos ou do setor de serviços. Dentro do circuito capitalista de produção 

este preenchimento não é bem quisto, pois é considerado como “falso emprego”10. 

Pode-se concluir, pois, que superpopulação e subemprego no campo, onde de 

fato são encontrados, não resultam de excessivas densidades demográficas 

mas da distribuição desigual da propriedade do solo, que “produz” um 

“exército de reserva” de trabalhadores agrícolas ao impedir a aplicação mais 

ampla de métodos intensivos de cultivo11.   

A partir dessa perspectiva teórica podemos sintetizar os argumentos de Paul 

Singer como causas e motes das migrações, processos sociais que a motivam, como as 

implicações das migrações e migração e exclusão social. A dinâmica e a complexidade 

de tal fenômeno poder ser interpretado como as condições de produção do capital e do 

próprio processo de exclusão nele embutido, onde a lógica da produção capitalista gera 

um excedente de mão de obra excluída do campo e dos meios de sua produção, 

alavancando movimentos migratórios decorrentes dos fatores de atração e saída forçada 

dos processos históricos e sociais da sociedade contemporânea. 

A imigração, assim, é prenhe de significados, tanto quanto o sentido de ser 

estrangeiro em sua própria terra. Enquanto o estrangeiro é um vir a ser, o imigrante é 

fadado a existir, está presente para “competir com os empregos”, segundo a opinião 

pública, para fazer uso das estruturas sociais dos países de acolhida. Assim, o imigrante 

é condenado a existir a partir do momento que atravessa “a fronteira, deixa de ser 

estrangeiro comum para se tornar um imigrante12”, é uma condição social, econômica e 

jurídica. 

Dentro deste enquadramento jurídico-político, o imigrante aglutina uma espécie 

de banimento por ter deixado sua pátria, pagando com sua exclusão política no novo 

território que habita. Essa dimensão arbitrária da política vida é posta por Sayad;    

o imigrante em sua forma mais acabada, ou seja, nos dois sentidos da palavra 

(o sentido jurídico e o sentido social), decorrem todas as outras características 

relacionadas ao termo imigrante e a seu par o emigrante, e atribuem à 

imigração e, correlativamente, à emigração, suas formas específicas e, 

respectivamente, de presença (pela imigração) e de ausência (por causa da 

                                                           
10 Idem, ibidem. 47. 
11 Singer, Paul. Dinâmica populacional e desenvolvimento. São Paulo: Hucitec, 1988. p. 102. 
12 Ver SAYAD, Abdelmalek. A imigração ou os paradoxos da alteridade. São Paulo: EDUSP, 1998. 

p.243. 
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emigração) sui generis. Porque contradizem todas as categorias de nosso 

entendimento político (que é, essencialmente, um entendimento nacional), 

que são também as categorias constitutivas de nosso mundo social e político 

(i. e., de nossa ordem nacional), a imigração e com ela a emigração, 

constituem verdadeiros desafios à ortodoxia social e política; espécie de 

prova em contrário ou de situação limite, elas forçam a reflexão sobre a 

noção de nação. Sendo o político monopólio exclusivo do nacional – ele é 

inclusive sua característica distintiva por excelência -, o imigrante, como não-

nacional, é dele excluído, e excluído de direito; mas o emigrante que ele 

também é (e que continua sendo enquanto for designado e nomeado como 

imigrante) é excluído de fato enquanto é um nacional ausente (ausência da 

nação) do político.13   

Essa presença ilegítima, segundo a ação jurídica do imigrante, acaba por 

produzir um sistema binário do nacional e do não nacional na plataforma política, além 

deste emigrante/imigrante reverberar uma espécie de dupla exclusão nas faces 

revestidas do imigrante, ausente da política que dita às referências para vida e para 

inserção deste sujeito no âmbito do social que delimitaria assim sua identidade civil. 

Assim, como fazer parte de um corpo político no qual não se possui existência, que não 

tem legitimidade? Fica evidente a proximidade relacional entre “sujeito sem direitos” e 

“pessoas fora da lei”, como sendo aqueles que habitam as bordas e estão fora dela, 

mesmo estando dentro. 

O fenômeno do deslocamento como ascendência, experiências de 

deslocamentos, mudanças de espaços e valores, sendo que “o espaço dos deslocamentos 

não é apenas um espaço físico, ele é também um espaço qualificado em muitos sentidos, 

socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente”14.  Vale ressaltar que se 

entende também como espaços de construção de subjetividades. É importante frisar que 

o imigrante não é um ser que existe a priori na sociedade da qual saiu, só existe na 

sociedade que assim o denomina a partir do momento em que atravessa suas fronteiras e 

se instala em outro território. O imigrante é “edificado” a existir, a “nascer” em uma 

sociedade que assim o cria, o qualifica, o desmitifica, e o reconstrói. 

Nessa perspectiva, assume-se que a imigração e os imigrantes só têm condição 

de existência no quadro econômico que contabiliza os “lucros” e os “custos”, 

desempenhando um saldo positivo dos valores envolvidos no processo. Denomina-se o 

imigrante como, somente, força de trabalho provisória temporária e em trânsito. Ao 

criticar a ideia de que o imigrante existe pelo seu trabalho e para exercer sua força de 

                                                           
13 Idem, 1998, p. 243. 
14 Ibídem, 1998, p.15. 
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trabalho, o objetivo é apontar para a proposta de que a imigração é problema social 

complexo. Segundo Sayad: 

é de todas as categorias de nosso entendimento político (e não só político) 

que se trata nas ‘percepções coletivas’ que se encontram no princípio da 

definição dada do imigrante e do discurso que atualiza essa definição. Qual é 

essa definição? Se se aceita abandonar o universo familiar (universo social, 

econômico, político, cultural ou moral, quando não mental etc.), ao qual se 

pertence ‘“naturalmente”’ ou do qual se é ‘“natural”’, para usar uma 

linguagem próxima da linguagem jurídico-política da naturalização (ou, 

melhor dizendo, da ‘“naturalidade”’); só se aceita emigrar e, como uma coisa 

leva à outra, só se aceita viver em terra estrangeira num país estrangeiro (i. e., 

migrar), com a condição de se convencer de que isso não passa de uma 

provação, passageira por definição, uma provação que comporta em si 

mesma sua própria resolução15 

Essas definições por meio das quais se reconhece o imigrante estão pautadas no 

estatuto político que o imigrante transporta em si, uma vez que ele não é apenas um 

‘alógeno’, pois suas possibilidades de estar excluído do campo político é um dos fatores 

desse processo de “inclusão excluída” - para utilizar uma categoria de Agamben16 - de 

seus direitos e da sociedade que o espolia, mesmo fazendo parte dela. 

 

**** 

 

No decorrer do século XXI, notavelmente a partir da década de 1970, as 

políticas migratórias dos países do Norte; com seus regimes de capital financeiro 

globalizado, ocasionaram um processo de recrudescimento e controle de seus fluxos em 

torno das migrações internacionais, que tem sido vistas pelos países sul-americanos 

como forma de organizar suas políticas migratórias em escala nacional. Nos Estados 

Unidos e na Europa, após os atentados de 11 de setembro de 2001, determinados grupos 

de imigrantes passaram a compor a categoria de indesejáveis e possíveis ameaças pelas 

comunidades internacionais. Em muitos países a lei que rege tal política é a mesma para 

crimes de narcotráfico, terrorismo e tráfico de pessoas17.  

A imigração para o Brasil durante a década de 1980 passou por uma diminuição 

drástica do seu fluxo, em virtude da crise econômica e do alto índice inflacionário que a 

                                                           
15 Ibidem, 1998, p. 57.  
16 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2002. 
17 Consultar artigo FELDEMAN-BIANCO, Bela. Apresentação: deslocamentos, desigualdades e 

violência do estado. Revista Ciência e Cultura. Vol.67 no.2 São Paulo abr./jun. 2015. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252015000200009&lng=pt&nrm

=iso&tlng=pt  Acesso em 28/06/2015.  

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252015000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252015000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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economia do país enfrentou após o processo de reabertura política, baixo crescimento 

econômico, além do processo de transição democrática do governo e do impeachment 

do presidente Fernando Collor - eleito na incipiente experiência pós-ditadura militar. 

Em termos de emigração, o país teve um elevado crescimento de brasileiros com destino 

aos Estados Unidos e países europeus.  

Quanto aos emigrantes, o Brasil enfrenta em termos de gestão das suas 

fronteiras, tanto no que concerne a circulação de produtos lícitos e ilícitos, quanto aos 

brasileiros que residem no território de países fronteiriços da produção do 

agronegócio18, conflitos ocasionados por questões agrárias e sociais. De tal modo, os 

objetivos do Estado brasileiro na administração de política migratória na fronteira estão 

relacionados à política econômica bilateral e aos projetos de integração regional do 

Brasil. As regiões transfronteiriças possuem uma forte presença de brasileiros que 

buscam se tornarem latifundiários, um acontecimento que vem crescendo não somente 

no Paraguai, como também na Bolívia, como foi possível perceber durante a pesquisa 

de campo realizada nesse último país. 

A política imigratória para o Brasil teve um crescente a partir dos governos de 

Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), uma vez que no seu percurso de governo 

priorizou políticas de cunho desenvolvimentistas, autorizando a construção de mega 

projetos no setor de energia e infraestrutura no Brasil. A expansão econômica atraiu 

contingentes de pessoas da América do Sul e do Caribe. Muitos brasileiros que 

emigraram durante a década de 1980 e 1990 resolveram retornar no intuito de terem 

uma segunda chance em seu país. A imigração de Haitianos, africanos e asiáticos 

aumentou sua inserção pelas fronteiras da região norte do Brasil, assim como, cresceu o 

número de pedidos de refúgio. 

Apesar dos números indicarem um crescente populacional, a gestão da política 

imigratória para o Brasil sofre uma ausência de gestão e a estrutura de assistência social 

é quase nula. A exceção, no Estado de São Paulo, é feita pela prefeitura da cidade de 

São Paulo que possui uma pasta de políticas públicas para imigrantes, e pelas 

instituições não governamentais, filiados à igreja católica. O trabalho de prevenção, 

apoio e gestão que deveria ser realizado pelo Estado brasileiro, por outra via, é realizado 

                                                           
18 Para maiores informações consultar HIRATA, Daniel. Segurança pública e fronteiras: apontamentos a 

partir do "Arco Norte". Revista Ciência e Cultura. Vol.67 no.2 São Paulo abr./jun. 2015. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252015000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt  Acesso em 28/06/2015 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252015000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252015000200009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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pelas instituições não governamentais. A dependência e tutela dos grupos de imigrantes 

e refugiados para com as ONGs produziram campanhas, aumentando as vozes para que 

o Brasil aprove no congresso outra lei de imigração, que não seja a de segurança 

nacional dentro do território.     

Em termos institucionais do Estado, o movimento de imigrantes e refugiados no 

Brasil envolve um conjunto variado de ministérios e autarquias: Ministério das Relações 

Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Polícia Federal dentre outros, 

e os operadores da lei no âmbito do Ministério Público e Ministério Público do 

Trabalho que tem realizado ações para combater, prevenir, punir e reparar crimes 

relacionados ao tráfico de pessoas, uma vez que os mesmos tem se defrontado com 

problemas no que tange a vulnerabilidade e exploração de imigrantes e refugiados 

dentro do contexto da exploração do trabalho análogo ao de escravo no Brasil. 

Na sequência, a promotora pública, a quem entrevistei no ano de 2014, 

estabelece os problemas que por mais que se distanciem, podem estabelecer conexões 

no plano da migração no Brasil: a migração forçada para o trabalho escravo, o tráfico de 

pessoas, trabalho escravo e violência marcada por questões de gênero, raça, cor e etnia.  

O tráfico de pessoas e a imigração estão intimamente ligados, porque o 

trafico existe para quatro causas, segundo a Convenção Internacional de 

Palermo e um consenso internacional, que há um crescente para tráfico de 

pessoas para adoção ilegal de bebês, tráfico de homens e mulheres para 

prostituição, tráfico de pessoas para tráfico de órgãos – que é a minha 

especialidade – tráfico de pessoas para trabalho escravo. Nessas quatro 

causas, o que nós temos feito? Lembrando, o Brasil só tem um tipo penal 

para tráfico de pessoas para prostituição, e as mulheres até 2009 eram as 

únicas vítimas, ao menos pela lei.  

Os argumentos da promotora Eliana Vendramini Carneiro convergem para a 

perspectiva de que o tráfico de pessoas e a imigração estão ligados, mediante uma 

convenção internacional do Protoloco de Palermo; onde a operadora faz uma 

certificação, por meio da sua atuação no MP de São Paulo, uma vez que adoção ilegal 

de bebês, o tráfico de homens e mulheres para prostituição e o tráfico de pessoas para 

tráfico de órgãos e o tráfico para trabalho escravo são os pilares indigestos da ação 

penal no Brasil, não havendo categoria específica para dois tipos de crime:   

Nós não temos um tipo penal, temos o Art.149 do Código Penal que é um 

arremedo de escravidão para trabalho forçado, só que não atende a gravidade 

dos fatos, a não ser que você encontre uma organização criminosa, daí 

acumula os crimes e os outros dois não tem tipo penal, tráfico de pessoas 

para tráfico de órgãos e, tráfico de bebês para adoção ilegal. 
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Dentro da seara das categorias analíticas que a história, a sociologia e o direito 

utilizam para manusear a questão do trabalho análogo ao de escravo no mundo 

contemporâneo, promovendo debates prenhes de significado social; pois o problema se 

insere no fato de não vivermos mais numa sociedade onde o trabalho escravo seja à base 

da produção. Daí que a hipótese da historiadora Ângela de Castro Gomes em suas 

pesquisas sobre tal problema19, enfatiza que essa categoria é mobilizada como 

mecanismo para combater a exploração excessiva sobre os sujeitos em vulnerabilidade, 

assim como, para promover o debate e a mobilização na esfera pública nacional e 

internacional de que tal prática é condenável num modelo de sociedade democrática de 

direito que passou por lutas políticas e conflitos sociais para galgar o estatuto 

“liberdade, igualdade e fraternidade” na esfera política contemporânea. 

Outro problema elencado pela promotora Eliana Vendramini é a falta de 

acolhimento para com grupos de imigrantes/refugiados no Brasil. Dentro de uma 

dinâmica populacional crescente é necessário um maior comprometimento do Estado na 

acolhida de populações que por terem especificidades não podem ser encaminhadas 

para casas de acolhimento destinadas aos moradores de rua. Enumerando os exemplos 

da Prefeitura da cidade de São Paulo e de instituições ligadas à igreja católica, há 

poucos exemplos de acolhimento a essa população, uma vez que na capital paulistana já 

há casos de pessoas em situação de rua. Tem se tornado um problema.  

O combate, na verdade eu não falaria só em termos de crime, eu falaria em 

Direitos Humanos, que envolve todos os ramos do direito. A prevenção, o 

combate e o acolhimento são todos problemas seriíssimos no Brasil. A 

prevenção, às vezes não pode acontecer como no caso dos desaparecidos por 

que eu tenho subnotificação e problema de serviço público. 

Assim, outro problema que emergiu nas entrevistas com os representantes de 

instituições que atendem imigrantes, em vários setores, é a ausência da humanização 

dos setores administrativos do Estado, com a total falta de preparo do corpo 

administrativo para lidar com pessoas em vulnerabilidade, para que o preconceito, ou, o 

racismo institucional não aconteça no atendimento ao imigrante/refugiado. Tais 

problemas são relatados principalmente nos serviços básicos de saúde, operadores do 

direito e educação; sem contar dos casos de perseguição policial, já que por muitos 

imigrantes/refugiados por terem tipos étnicos diferenciados da população branca são 

                                                           
19 GOMES, Ângela Castro. Trabalho análogo a de escravo: construindo um problema. História Oral, v. 

11, n. 1-2, p. 11-41, jan.-dez. 2008. 
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indicados como tipos suspeitos pelos serviços de segurança pública dentro de um país 

que tem sérios problemas de enfrentamento ao racismo. O outro passa a ser visto como 

suspeito e deve ser vigiado, pois pode representar o inimigo a ser controlado para a 

implementação da democracia, paz e liberdade dos consumidores/cidadãos.  

Então, qual o grande problema hoje? Não é só o problema do sistema 

público, que é gravíssimo, o poder público e o trabalho que é feito para o 

público, mas é também, olhar isso com humanidade, isto não é uma questão 

de... “Ah, é uma cadeira, põe a cadeira aqui, tira a cadeira dali...”, vamos 

resolver a questão penal, vamos resolver a questão trabalhista, mas e a pessoa 

na sua integralidade, mas cidadão no Brasil é o que vota, o que é votado, é o 

que têm direitos, é o que vai ao hospital, então ela vai ter que passar de 

pessoa cidadã para ser alguma coisa, quando pessoa já deveria dizer tudo. 

Outro problema é da ausência de dados nos serviços públicos do Estado sobre a 

nacionalidade das pessoas que frequentam tais setores, que não se tornam em 

estatísticas por que faz uso desses serviços. Não existir em números, não possuir 

documentos significa não existir para o Estado. 

De tal forma, para os especialistas da área de atendimento ao 

imigrante/refugiado o trabalho para tais pessoas deve ser interdisciplinar, pois um 

campo específico do conhecimento não dá conta às esferas das políticas de atendimento, 

acolhimento, prevenção a tais povos.   

eu reorganizaria o meu pensamento na ordem, primeiro; para prevenção, 

conhecer o problema é fazer um trabalho sério, estatístico. Para combater é 

preciso está no local certo através dessa visão estatística, mudar a lei, já tem 

projeto de lei para isso e é um bom projeto de lei. Também é preciso 

ressocializar a pessoa e oferecer meio para que a mesma galgue um trabalho. 

Primeiro que tem que ser um trabalho interdisciplinar, não é do direito, é 

psicossocial, é jurídico, é humanitário e resocializar através de vários meios, 

por exemplo, não é só o abrigamento, é a emancipação, é aluguel social, é 

possibilidade de emprego, é também um trabalho cultural, isso vem 

acompanhado de uma percepção de que o outro é o seu semelhante, isso não 

é um discurso religioso, isso é um discurso de humanidade. 

Segundo as críticas da promotora Eliana Vendramini, o Estado deve ter 

orçamento para encaminhar os serviços relacionados à imigração, mas dentro de uma 

dinâmica que não seja mercadológica dos serviços, tal como: a pessoa que não vota, 

logo, não tem voz de decisão dentro de um campo político, e não é vista como 

prioridade na sociedade que escolheu para viver. O fenômeno migratório possui um 

aspecto de fuga política, que corresponde aos supostos subjetivos dos processos 

migratórios; que por sua vez são endereçados por forças políticas objetivas de cunho 

socioeconômico. 
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De tal modo, há uma confluência de agentes dentro do Estado, na sociedade civil 

e nas organizações não governamentais que articulam políticas de imigração no Brasil. 

No que concerne ao Estado-nação, percebemos que o mesmo exerce um forte vetor na 

configuração do território; como um espaço conformado por relações e práticas de 

poder. Assim, a violência é apresentada como um campo de luta para a conformação de 

segregação social por meio das práticas jurídicas. Esta perspectiva desconstrói a visão 

de um Estado laico, uma vez que este é permeado por contradições e conflitos dos 

agentes que o integra. 

O Estado, mediante políticas migratórias concretas, como a legislação, exerce 

uma forma de “intervenção num espaço marcado pela ambiguidade, pela desigualdade e 

pela violência de situações que, simultaneamente, forçam ou induzem à saída do 

emigrante de um território nacional e impedem o ingresso em outros territórios”.20  

A política de Estado, contudo, para construir políticas públicas para a imigração, 

precisa perceber que tal ato não é uma ação de tutela, pois os imigrantes, assim, passam 

a viver às margens do Estado de direito, vivendo num espaço de inexistência social, 

sendo uma exceção incluída do Estado. A emancipação social dar-se quando há 

condições materiais para que as pessoas exerçam suas capacidades laborais, cognitivas, 

culturais; pois se almejamos a presença das experiências que não existem na sociedade 

de direito, precisamos que essas subjetividades se façam presentes, “que as experiências 

que já existem mas são invisíveis e não-críveis estejam disponíveis; ou seja, transformar 

os sujeitos ausentes, invisíveis, em objetos presentes.”21 E o acesso à políticas publicas 

poderá ser uma ato de cidadania dentro do Estado. 
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SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: 

CONSIDERAÇÕES PONTUAIS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS DAS 

MULHERES1 

 

Sheila Stolz2 

 

RESUMO: As pesquisas levadas a termo pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos 

Humanos (NUPEDH) vinculado a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande (FADIR/FURG) e transcritas neste artigo tiveram como principal objetivo avaliar qual 

tem sido o papel do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) no que concerne à 

promoção, salvaguarda e efetiva proteção das violações aos Direitos Humanos das mulheres 

em solo latino-americano.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Igualdade de tratamento e não discriminação. 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 

SUMMARY: This research, carried out to term by Núcleo de Pesquisa e Extensão em 

Direitos Humanos (NUPEDH) linked to the Faculty of Law of the Universidade Federal do 

Rio Grande (FADIR/FURG) and transcribed in this paper, has as main objective to assess 

what has been the role of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) 

regarding the promotion, protection and effective protection of the human rights violations 

against women in Latin America. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos origina-se quando, em 10 de 

dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Desde então, desencadeou-se um processo de 

mudanças no comportamento social e na produção de instrumentos e mecanismos 

internacionais de direitos humanos que acabaram sendo incorporados ao ordenamento jurídico 

dos países signatários. Esse processo resultou, em âmbito internacional, na base dos atuais 

Sistemas regionais e global de proteção dos direitos humanos e, em âmbito interno dos 

Estados, nos sistemas de proteção dos direitos fundamentais. 

Paradoxalmente a este processo de positivação dos direitos humanos, chamados no 

âmbito interno dos Estados de direitos fundamentais, encontra-se a atual conjuntura nacional 

e internacional. Esta, além de apresentar uma série de aspectos verdadeiramente preocupantes 

no que se refere às violações de direitos humanos, tanto no campo dos direitos civis e 

políticos quanto na esfera dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, acaba por 

se entrelaçar ao processo de globalização agravando, ainda mais, os problemas existentes. 

Pois, como é consabido, a globalização3 tem aumentado vertiginosamente a concentração da 

riqueza, beneficiando apenas um terço da humanidade em prejuízo, especial mas não 

somente, das/dos habitantes do Hemisfério Sul que vivem em meio à desigualdade e à 

exclusão sociais brutais, comprometendo, em feito, a dignidade humana, a justiça e a paz. 

Circunstâncias que só fazem aumentar, entre outras, a intolerância étnico-racial, religiosa, 

cultural, generalizando-se, outrossim, os conflitos e recrudescendo-se a violência (em suas 

mais diversificadas formas) e a degradação da biosfera.  

Todos estes são acontecimentos que revelam o abismo existente entre os 

indiscutíveis avanços no plano jurídico-formal e a realidade concreta. Levando, também, a 

indagação acerca da pertinência das críticas lançadas à própria ideia de se elaborar um texto 

jurídico-político que tenha vigência e validez em todo o Planeta, mas que corresponde, em 

efeito, aos ideais morais e valorativos das sociedades ocidentais contemporâneas. Em outras 

oportunidades já manifestei minhas críticas ao que, a princípio, parece mais uma forma de 

imperialismo ocidental do que propriamente a defesa de direitos humanos universais e 

universalizáveis (STOLZ, 2008). Mas, frente ao inescusável fato de que os direitos humanos 

tanto escondem quanto afirmam a estrutura dominante, cabe recordar que eles também 

                                                        
3 Em outro ensaio (STOLZ, 2009) tratei das relações entre globalização e direitos humanos. 
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revelam a desigualdade e a opressão e, assim sendo, ajudam a desafiar todo o tipo de 

iniquidade, posto que objetivam resistir à dominação e à opressão pública e privada.  

Uma das formas possíveis de resistir as injustiças advém do âmbito jurídico 

internacional e da estrutura que se convencionou chamar de Sistema Internacional de proteção 

dos Direitos Humanos, integrado, em âmbito americano, pelo Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (SIDH) e seu arcabouço jurídico. Como se constitui este Sistema e suas 

ações no que concerne aos direitos humanos das mulheres serão analisadas, ainda que de 

forma breve, no transcorrer deste paper. 

 

1 COMO A COMUNIDADE INTERNACIONAL TEM PROCURADO DAR UMA 

RESPOSTA À VIOLAÇÃO OU À AMEAÇA SEMPRE PRESENTES NA VIDA DAS 

MULHERES EM TODO O MUNDO?  

 

A título de esclarecimento prévio convém recordar que o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos opera em quatro áreas e em todas elas se encontra um vínculo possível com 

a garantia dos direitos humanos das mulheres. A primeira área trata da fixação de normas 

jurídicas e da criação do catálogo de Direitos Humanos que os Estados devem promover e 

salvaguardar. A segunda, diz respeito à promoção dos Direitos Humanos, ou seja, ao esforço 

por desenvolver a consciência da comunidade internacional acerca da existência e a aceitação 

de determinadas normas. A terceira concerne à implementação de tais Direitos a nível 

nacional, uma área na qual o Direito Internacional tem o papel de obrigar ou persuadir aos 

Estados para que tomem as medidas necessárias com a finalidade de que os Direitos Humanos 

sejam desfrutados por todos. A quarta e última área, refere-se à função protetiva através da 

qual o Direito Internacional outorga aos órgãos internacionais a competência de investigar e, 

eventualmente, condenar e estabelecer compensações e reparações pelas violações sofridas. 

Ao processo histórico de expansão dos direitos humanos, somou-se o processo de 

especificação de sujeitos de direitos que passam a ser vistos em suas peculiaridades e 

particularidades e aqui, uma vez mais, a ONU, prosseguirá, em inúmeros tratados 

internacionais, resoluções e pareceres, reafirmando e reassegurando a  liberdade e a igualdade 

em suas distintas dimensões. No que concerne a igualdade, esta encontra-se reconhecida 

como direito humano acolhido na DUDH quando afirma, em seu artigo 1º, que “todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” e, em seu artigo 2º, que  

 

[...] toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
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raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

(DUDH, 1948, grifos da autora). 

 

A preocupação com a desigualdade e a discriminação desembocaram, ademais, na 

estratégia política (amplu sensu) de igualdade entre mulheres e homens, que é conhecida sob 

a nomenclatura de mainstreaming (transversalidade) de gênero. Tal conceito se origina a 

partir dos movimentos feministas, aparecendo, por vez primeira, nos textos internacionais 

resultantes das medidas adotadas na Conferência Mundial de Mulheres celebrada em Nairóbi 

em 1985, sendo assumida explicitamente na Plataforma de Ações da IV Conferência Mundial 

sobre Mulheres da ONU celebrada em Beijing, como se deduz da leitura dos parágrafos 79, 

105, 123, 141, 164, 189, 202, 229, 238, 252, 273 da referida Plataforma.  

A partir deste marco jurídico, a noção de transversalidade de gênero se encontra 

especialmente refletida nos debates e nos relatórios levados a termo pela Comissão das 

Nações Unidas sobre a Condição da Mulher (Commission on the Status of Women, criada em 

21 de junho de 1946) e nos demais documentos da ONU4 e suas afiliadas5, posto que o 

mainstreaming de gênero (e também as demais transversalidades6) exibe a importância de 

integrar os valores das mulheres nas políticas públicas, nos planos e nos programas de 

Governo e Estado desde sua criação, implementação e avaliação dos resultados.    

Com base nestas ponderações iniciais convém traçar um panorama geral sobre os 

direitos humanos das mulheres no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tema da 

próxima seção.  

                                                        
4 Convém recordar que o Economic and Social Council (Conselho Econômico e Social - ECOSOC) definiu a 

transversalidade da perspectiva de género em suas conclusões acordadas em 1997 da seguinte maneira: 

“Transversalizar a perspectiva de gênero é o processo de valorar as implicações para mulheres e homens de 

qualquer ação planificada, incluindo legislação, políticas e programas, em todas as áreas e em todos os níveis. É 

uma estratégia para fazer com que as preocupações e experiências das mulheres assim como também a dos 

homens constituam uma dimensão integral do desenho, implementação, monitoramento e valoração de políticas 

e programas em todas as esferas políticas, econômicas e sociais de modo que as mulheres e os homens se 

beneficiem por igual e a desigualdade não seja perpetuada. O fim último é alcançar a igualdade de gêneros”. 

(ECOSOC, A/52/3, p.s/n). Esta definição é apropriada para descrever o que os órgãos de supervisão 

internacional devem fazer no campo dos direitos humanos. 

ECOSOC. A/52/3. New York: NU, 1997. Disponível em: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/52/3/REV.1(SUPP). Acesso em: 10 de mar. 2014.   
5 Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo. 
6 Note-se que o reconhecimento das diferenças e o consequente tratamento não discriminatório, bem como a 

criação e o incremento de políticas públicas em prol dos grupos mais desfavorecidos para que desenvolvam suas 

capacidades, foi também abarcada na Declaração do Milênio de setembro do ano 2000 e na qual a Cúpula do 

Milênio institui, entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o enfrentamento à discriminação e 

desigualdade racial e de gênero, formalizando no seu 3° Objetivo a necessidade de promover a igualdade entre 

os sexos e a autonomia da mulher. Infelizmente, este é um tema pendente de solução para muitos coletivos 

humanos, tanto é assim que o Relatório “A Ascensão do Sul: Progresso Humano num Mundo Diversificado” 

sobre o Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2013), lança um alerta global para o fato de que as desigualdades sociais são acrescidas de fatores 

concernentes ao mainstreaming (transversalidade) racial, etária, e de identidades de gênero. 
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2 A OEA E OS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES 

 

A problemática da mulher está presente nos Estados americanos antes mesmo da 

fundação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (SIDH), ambos datados de 1948. Foi durante a Sexta Conferência 

Internacional Americana (La Habana-Cuba), datada de 1928, que se criou, em resposta à 

pressão exercida por ativistas feministas em todas as Américas, a Comissão Interamericana de 

Mulheres (Inter-American Commission of Women – CIM), o primeiro precedente de 

organismo internacional que se estabeleceu com o objetivo de assegurar o reconhecimento 

dos direitos civis e políticos das mulheres7. Desde sua fundação, a CIM subministrou dados e 

estudos sobre a condição jurídica e social da mulher em cada país membro, constituindo-se, 

ademais, no locus em que os governos podiam discutir temas e assumir compromissos 

internacionais na área da mulher. 

Naquele momento histórico, 1928, a grande preocupação da CIM com as mulheres 

da Região era com o fato de que estas viviam em condições de grande desigualdade jurídica. 

Seu acesso à educação e ao poder político e econômico era limitadíssimo e o sufrágio 

feminino só era permitido em dois países. Estes foram os motivos pelos quais durante muitos 

anos a CIM dedicou seus esforços na obtenção dos direitos civis e políticos da mulher. Em 

1933, na Sétima Conferência Internacional Americana, a CIM promoveu e obteve a adoção da 

Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher (primeiro instrumento mundial 

sobre os direitos da mulher), na qual se estabelecia o direito da mulher em manter sua 

nacionalidade de origem ao se casar com um estrangeiro.  

Em 1938, na Oitava Conferência Interamericana, aprovou-se a Declaração de Lima 

em favor dos Direitos da Mulher, mas foi somente na Novena Conferência Interamericana 

de 1948 que se adotam dois importantes tratados elaborados pela CIM: 1) a Convenção 

Interamericana sobre a Concessão de Direitos Políticos da Mulher, que estipula que o 

direito ao voto e a ser votado e eleito para um cargo nacional não pode ser negado ou 

restringido por razões de sexo; e, 2) a Convenção Interamericana sobre a Concessão de 

Direitos Civis à Mulher, na qual se outorga à mulher os mesmos direitos civis que gozam os 

homens. Ambas Convenções sentaram as bases para a igualdade de direitos no Sistema 

Interamericano, a despeito de que na data de sua adoção o conceito de "direitos" em âmbito 

internacional se havia estendido para além da esfera política e civil, abarcando também os 

                                                        
7 Veja-se em: CIM/OEA, 1998. 
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aspectos econômicos, sociais e culturais, e convertendo-se no que se denominou de "Direitos 

Humanos". 

Esta nova concepção foi claramente expressada na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem (DADH), que foi aprovada pela recém-criada Organização dos 

Estados Americanos (OEA) durante a IX Conferência Internacional Americana realizada em 

Bogotá em 1948. Antecipando-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH/ONU), este documento consagrou os "direitos essenciais" das pessoas como, entre 

outros: os direitos à vida, à liberdade, à segurança, à integridade pessoal, à educação, à saúde, 

ao trabalho. Assim, estabeleceu-se o marco normativo inicial para o desenvolvimento do 

Sistema Interamericano de defensa e promoção dos Direitos Humanos.  

A estrutura que hoje sustenta o dito Sistema foi se construindo paulatinamente após 

este marco inicial. Em primeiro lugar, criou-se, em 1959, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), com o intuito de promover o cumprimento e a proteção dos 

Direitos Humanos. Depois, instituiu-se a Assembleia Geral da OEA, que adotou, em 1969, a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), também conhecida com o nome de 

Pacto de San José de Costa Rica, e o seu Protocolo Adicional de 1988. Em 1978, formou-se a 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), constituída com o intuito primordial 

de resolver os casos a ela submetidos de supostas violações dos direitos protegidos pela 

CADH e também em outras Convenções Interamericanas como, por exemplo, a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura (1987), o Protocolo da CADH relativo à 

Abolição da Pena de Morte (1991) e a Convenção Interamericana sobre a Desaparição 

Forçada de Pessoas (1994). 

É na II Conferência Mundial de Direitos Humanos das Nações Unidas8, realizada em 

1993 em Viena (Áustria), que se reconheceu, por vez primeira em um fórum internacional, 

que a violência e a discriminação que se praticam contra a mulher em razão de gênero 

constituem uma violação aos direitos humanos e que dado a sua recorrência histórico-cultural 

requerem um tratamento especial e instrumentos específicos. Ao abraçar estas ideias, iniciam-

se os esforços para incorporar a perspectiva de gênero no conjunto de direitos protegidos pela 

CADH. Depois de um longo trabalho que já vinha sendo realizado desde 1990, a CIM 

promove e obtém a adoção por aclamação no vigésimo quarto período ordinário de sessões da 

Assembleia Geral da OEA da Convenção que estabelece que a violência contra a mulher é 

                                                        
8 Conferência que foi realizada seguindo a Resolução 45/155 adotada pela Assembleia Geral da ONU de 18 de 

novembro de 1990. Conforme ONU. General Assembly. A/RES/45/155. Disponível em: 

<http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r155.htm>. Acesso em: 10 mar. 2014. 
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uma violação aos direitos humanos. A referida Assembleia foi realizada no dia 9 de junho de 

1994 em Belém do Pará (Brasil) e aprovou a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Sancionar e Erradicar a Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (com 

entrada em vigor internacional em março de 19959). 

Também em atenção às conclusões da II Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

a Comissão Interamericana de criou, em 1994, uma Relatoria Especial dos Direitos da 

Mulher, com o mandato de analisar, informar e fazer recomendações aos Estados sobre as 

legislações nacionais e as práticas sobre os direitos da mulher em cumprimento às obrigações 

assumidas. Quatro anos depois, em 1998, a CIDH publicou o primeiro Relatório sobre a 

Condição da Mulher nas Américas o qual foi preparado pela Relatoria Especial. Nele, avalia-

se o cumprimento por parte dos Estados membros da OEA das obrigações internacionais 

estabelecidas nos tratados e nas declarações regionais sobre os direitos da mulher, 

apresentando-se, também, recomendações que os Estados devem assumir.  

A Assembleia Geral da OEA (AG/OEA) reunida entre 1 e 3 de junho de 1998 em 

Caracas (Venezuela) reafirma seu compromisso anterior de fortalecer os direitos humanos – 

acordo previamente adotado na AG/OEA celebrada em 8 de junho de 1991 –  aprovando a 

Declaração sobre a igualdade de direitos e de oportunidades entre a mulher e o homem e a 

equidade de gênero nos instrumentos jurídicos interamericanos 10 . Nela se confere uma 

especial relevância ao tema de gênero, dando ênfase ao respaldo político indispensável para 

tornar realidade os direitos e as oportunidades para a mulher, de modo tal que estes não sejam 

somente direitos declarativos ou principialistas.  

A Comissão Interamericana atenderá a estes reclames, dedicando maior atenção aos 

direitos da mulher e aos avanços dos Estados-membros no que concerne a operacionalização e 

execução dos acordos adotados a nível internacional. Entretanto, é de fato a partir da vinda à 

luz do Relatório sobre a Condição da Mulher nas Américas que a Comissão 

Interamericana desenvolverá seu potencial na matéria seja através da prática de incluir 

capítulos sobre a condição da mulher em seus informes gerais anuais por país, seja porque 

começou progressivamente a examinar demandas individuais referentes a violações de 

direitos humanos com causas e consequências específicas de gênero que, repassados à Corte 

                                                        
9  CORTE IDH. Convenção de Belém do Pará. NORAD: p.1-15. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/tablas/26547.pdf.>.  Acesso em: 12 mar. 2012. 

Através do Decreto n. 1.973, de 1º de agosto de 1996, promulga-se a referida Convenção que é ratificada pelo 

Brasil em 27 de novembro de 1995. 
10 Declaração aprovada na terceira sessão plenária, celebrada em 2 de junho de 1998: AG/DEC. 18 (XXVIII-

O/98).  
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IDH, resultaram de forma progressiva em decisões que têm conseguido importantes 

progressos na proteção dos direitos das mulheres no Continente Americano. 

Com o fim de intensificar a ação do Sistema Interamericano na área dos direitos da 

mulher, a Assembleia Geral da OEA adotou, no ano de 2000, o Programa Interamericano 

sobre a Promoção dos Direitos Humanos da Mulher e a Igualdade e Equidade de 

Gênero, o qual tem como objetivos, entre outros, integrar sistematicamente a perspectiva de 

gênero em todos os órgãos, organismos e entidades do Sistema Interamericano e alentar os 

Estados-membros a formular políticas públicas, estratégias e propostas dirigidas a promover 

os direitos humanos da mulher e a equidade e igualdade de gênero. Este Programa tem sido o 

eixo fundamental no desenvolvimento das estruturas e estratégias efetivas para a defensa dos 

direitos humanos da mulher. 

Variados são os problemas que as mulheres enfrentam na área dos direitos humanos, 

bem seja de jure ou de facto, e, no que concerne a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(Corte IDH, também conhecida como Corte de San José), o papel que a mesma jogou até a 

entrada do novo milênio foi, em palavras de sua ex-presidenta, Cecilia Medina Quiroga, 

“extremadamente modesto” (2003, p.908). Este balanço correspondia à averiguação fática de 

que, mesmo conhecendo casos em que as mulheres haviam sofrido violações em seus direitos 

humanos específicos, a Corte não adotou um enfoque sensível às diferenças de gênero, ou 

seja, não considerou como um elemento de decisão o sexo da vítima. Deste modo, atuou 

através do uso de uma linguagem supostamente neutral e alheia ao gênero referendada pelo 

Direito.  

Em 1984, na estrita delimitação de sua competência consultiva, foi a primeira vez 

que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se pronunciou sobre questões pertinentes 

aos direitos das mulheres, quando considerou discriminatório o tratamento jurídico 

diferenciado que se estabelecia na Constituição da Costa Rica para as mulheres estrangeiras 

que contraiam matrimônio com homens costa-rienses11. Passaram-se 19 anos para que a Corte 

IDH voltasse a se manifestar, dessa vez para consagrar o princípio de igualdade e não 

discriminação como expressões do jus cogens12. Conclusão que se averigua também nos 

Casos Caballero Delgado y Santana vs. Colômbia (1995) e Loayza Tamayo vs. Perú 

(1997).  

Não obstante, em 2001 vem à tona uma decisão paradigmática da Corte IDH: o Caso 

                                                        
11 CORTE IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 

naturalización. Opinião Consultiva OC-4/84 de19/01/1984, Série A, n. 4. 
12 CORTE IDH. Condición jurídica y derechos humanos de indocumentados. Opinião Consultiva OC-18/03 

de 17/09/2003, Série A, n. 18, parágrafo 16 e seguintes. 
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Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil, primeira julgado em que se aplica a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

em um caso de violência doméstica. Dois anos depois deste caso paradigmático, a Corte IDH 

volta a se pronunciar sobre questões de gênero desta vez no Caso Maritza Urrutia vs. 

Guatemala (2003). Desde 2001 a Corte julgou mais 6 Casos, além dos dois anteriormente 

mencionados e que envolveram a temática de gênero, a saber: Caso Massacre Plan Sánchez 

vs. Guatemala (2004), Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú (2006), Caso 

González y otras (Campo algodonero) vs. México (2009), Caso de la Masacre de Las Dos 

Erres vs. Guatemala (2009), Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú vs. México 

(2010), Caso  Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012). Neste último e mais recente caso – Atala  

Riffo y Niñas – a Corte analisa questões de gênero ainda que não referentes à Convenção de 

Belém do Pará, mas igualmente responsabilizando o Estado Chileno por tratamento 

discriminatório e interferência arbitrária na vida privada e familiar da Karen Atala Riffo 

devido a sua orientação sexual e afetiva e que resultou, por decisão da Corte Suprema de 

Justiça do Chile, na retirada da guarda de suas três filhas menores de idade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Muito se tem falado sobre “a diferença”, a diversidade e o direito de todas e de todos 

à cidadania – tudo parece indicar que qualquer pessoa pode apropriar-se deste discurso, que 

não somente é afável e humanitário, mas também aparentemente muito fácil de conjugar-se 

com o discurso liberal da sociedade globalizada, onde há, segundo seus entusiastas e 

defensores incondicionais, um mercado para tudo, e portanto, um espaço “para todos”. 

Através deste discurso as excluídas e os excluídos são rapidamente incluídos e convidados a 

caminhar juntos na trilha da igualdade, numa sociedade que demonstra, desta forma, sua 

suposta  capacidade de “evoluir”.  

Contudo, pouco se sabe e/ou pouco se quer saber, sobre as relações de poder que 

estão na base da lógica da exclusão. Dito de outra forma, como alguns grupos foram, de fato, 

excluídos do poder, da riqueza, do status social, e quais foram as lutas históricas – ainda 

longe de estarem findadas – que tornaram legítimos os movimentos sociais em prol da 

distribuição equânime de bens materiais e de reconhecimento das diversidades.  

Confinado à invisibilidade, ao silêncio e à marginalização, o percurso histórico de 

lutas pelos direitos das mulheres é um importantíssimo movimento social que se desenvolveu 
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de forma descontínua a partir da Ilustração até os nossos dias13. Não obstante, agora temos 

voz e nos fazemos ouvir. Neste sentido, o papel desempenhado pelo Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos e, em particular, pela Corte de San José, tem sido um motor de 

mudanças para esta Região. Pois, os informes e ações programáticas do SIDH alinhadas nas 

decisões jurisprudenciais da Corte IDH fundadas em questões de gênero têm se refletindo 

também no catálogo de medidas de reparações impostas pela Corte aos Estados parte nos 

processos, demonstrando assim não somente a sua sensibilidade às especificidades dos danos 

a que estão expostas as mulheres, mas a necessidade de que, nos casos onde se identifiquem 

uma discriminação estrutural, as reparações tenham um efeito transformador da realidade, 

orientando-se a identificar e eliminar os fatores causais da discriminação.  
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en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 2007. 



13 

 

OEA/CIDH. Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en 
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(UFMS), Ms. Rosângela Lieko Kato (UFMS), Dra. Sâmia Barbieri (OAB/MS), Dra. Sheila Stolz 
da Silveira (UFRG) e Dra. Ynes da Silva Felix (UFMS);

5 Filosofia e fundamentos teóricos dos Direitos Humanos
Coordenadores: Dr. José Manfroi (UCDB), Ms.	José	Moacir	de	Aquino	(UFMS) e Ms. Maucir 
Pauletti (UCDB);

6 Direitos Fundamentais, Democracia e Desenvolvimento 
Sustentável
Coordenadores: Dr.	 Luis	 Fernando	 Sgarbossa	 (UFMS), Ms. Eliane Rodrigues Toniasso 
(SINDASUL), Ms. Michel Ernesto Flumian (UFMS) e Ms. Patrícia Martinez Almeida (UCDB);

7 Direitos Humanos, Estado e Fronteira
Coordenadores: Dra.	 Ana	 Paula	 Martins	 Amaral	 (UFMS), Dr. Carlos Magno N. Vieira 
(UCDB), Dr. Heitor Queiroz de Medeiros (UCDB), Ms. Rose Cristiani Franco Seco Liston 
(SEMED), Dra. Lívia Gaigher Bosio Campello (UFMS) e Ms. Isabelle Dias Carneiro Santos 
(UFMS);

8 Migração e tráfico de pessoas em situações de fronteiras
Coordenadores: Dr.	Álvaro	Banducci	Júnior	(UFMS), Ms. Estela Márcia Rondina Scandola 
(UCDB), Ms. Micilene Teodoro (UFMS) e Dr. Josemar de Campos Maciel (UCDB).



Trabalhos CompleTos
banners



banners
Grupo de Trabalho 1

mulTiCulTuralismo, inTerCulTuralidade e 
direiTos humanos



Palavras chave: Fronteira, migração, identidade territorial, território.

A CONSTRUÇÃO DA MULTITERRITORIALIDADE: 
BOLIVIANOS EM CAMPO GRANDE



A RELAÇÃO TRIANGULAR ENTRE RELACIONAMENTOS DE MÉDIUNS 
HOMOSSEXUAIS E EXUS MASCULINOS E FEMININOS 

Resumo 

Palavras-chave: Afro-religiões, exus, homossexualidade. 

Introdução 



ménage a trois espiritual

Os papéis de gênero e a homossexualidade nos terreiros 

Sexo e Temperamento

. The Journal of Abnormal and Social 
Psychology



Cadernos Pagu



In:
Candomblé



A aceitação da marginália: os exus e a re-africanização dos terreiros 





A aliança espiritual 



ménage a 
trois

ménage a trois



Conclusões 



Bibliografia 

In: Candomblé:

Imaginário da magia: 

Religião e 
sociedade

O que é umbanda

PHYSIS - Revista de Saúde 
Coletiva

Fazer estilo criando gênero

Estudos
Feministas, 

A busca da África no Candomblé:

Para inglês ver: identidade e política na cultura brasileira

A interpretação das culturas

Magic at the Margins

Cadernos Pagu



A cidade das mulheres

The Journal of Abnormal 
and Social Psychology

Sexo e Temperamento

Gênero

Maria Padilha e toda sua quadrilha: 

A invenção da alva nação umbandista

Revista de Teologia e ciências da religião

Tradição e tabu

In: Candomblé

Candomblé e umbanda: 



 

Amundawa Urue Wau Wau Mehinaku, 
Kuikuro Suyá Kamaiurá, Suruwahá Yanonami

Kaowá, Guaranis, Guatós Terenas 

                                                            
1 Universitária, acadêmica do 2° semestre do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
ariadnels@yahoo.com.br - Campo Grande, 2015. 
2Universitária, acadêmica do 2° semestre do curso de Direito da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
gracysthephanie@hotmail.com 
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latim infans caedere
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Amundawa Urue Wau Wau Mehinaku, Kuikuro
Suyá Kamaiurá Suruwahá Yanonami

Amundawa Urue Wau Wau
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Vade Mecum.
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banners 
Grupo de Trabalho 2

povos TradiCionais, auTonomia e direiTos 
humanos





in loco

Direitos humanos e fundamentais

Curso de direito constituciona

A lei do babaçu livre: usos e representações jurídicos das quebradeiras de
coco babaçu. Perspectiva

A rede sociotécnica do babaçu no Bico do Papagaio (TO): dinâmicas da
relação sociedade-natureza e estratégias de reprodução social agroextrativistas

A LUTA DAS MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU, PELA LIBERTAÇÃO
DO COCO PRESO E PELA POSSE DA TERRA

Meio ambiente, território e prática jurídicas





Palavras-chave: Cana versus maça. Refluxo de mão de obra. Trabalho Escravo 
Indígena. 

  

Cícero José Sobrinho- c1c3r0@live.com
Prof. Me. Maucir Pauletti rf2588@ucdb.br

DIREITO-UCDB

Verificar a relação existente entre o refluxo de
trabalhadores indígenas pelo processo de mecanização 
da colheita da cana com a contemporânea iniciativa de
ida dos trabalhadores para a colheita da maça nos 
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina

A metodologia abrangeu a seara bibliográfica, análise de
dados iconográficos, documental realizando pesquisa de
campo por meio de visitas aos locais em estudo bem como a 
realização de entrevistas. 

O artigo se propôs, através da pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo, efetuar uma análise da questão das 
dinâmicas e modalidades do fluxo migratório da mão de obra 
indígenas do MS na colheita da maça no sul do país, em
especial, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  
  

Os Indígenas se deslocam do Estado, em que pese as
isenções fiscais das industrias sucroalcooleiras, para a 
colheita da maçã no Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
como produto do refluxo da colheita da cana de açúcar na
década de 90. Contudo essa migração para o trabalho não 
tem atendido os requisitos legais em vigor fato que
contamina a relação de emprego.

Sobre esse vértice debruçou essa pesquisa cientifica para 
comparar a situação vivida nesse período recém-vivenciado 
do corte da cana-de-açúcar com a contemporânea colheita de
maçãs. A problemática no qual se encontra o trabalho 
escravo perpassa por fatores econômico-sociais e desemboca 
no aviltamento do homem pela sua necessidade flagrante de
sobrevivência, bem como sua caracterização e sua estreita 
relação com o Crime de Aliciamento de trabalhadores de um
local para outro dentro do território nacional. 

CPIFCT/MS. 

/ Maucir Pauletti, 
organizador. Campo Grande: Majupá, 2014. 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(www.ibge.gov.br).Disponível
em:ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Res
ultados_Gerais_da_Amostra/errata_migracao.pdf.
Acessado em: 14 de julho de 2014.

Figura 1: Regularização da mão de obra indígena no Estado. 

Acessado em: 14 de julho de 2014.

Figura2: Impacto dos TACs nas regularização da mão de obra. 



Palavras-chave: documentação histórica; indígenas; imprensa.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO INDÍGENA TEKO ARANDU E 
OS DIREITOS INDÍGENAS: ACERVO DE MATERIAIS DA IMPRENSA.

4 RESULTADOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 METODOLOGIA

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

on line

on line

A viagem da volta

O Índio Brasileiro: o que você
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje



Palavras-chave: documentação histórica; indígenas; imprensa.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO INDÍGENA TEKO ARANDU E 
OS DIREITOS INDÍGENAS: ACERVO DE MATERIAIS DA IMPRENSA.

4 RESULTADOS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

3 METODOLOGIA

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

on line

on line

A viagem da volta

O Índio Brasileiro: o que você
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CIDADÃOS NO PAPEL: A NEGLIGÊNCIA DO ESTADO BRASILEIRO CONSUMANDO 
VIOLAÇÃO A DIGNIDADE HUMANA DOS POVOS INDIGENAS SUL-MATO-GROSSENSES 

Palavras-chave: Cidadania Indígena. Negligência do Estado. Dignidade humana. g g g g

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Comunidades Quilombolas; Água; Esgoto; Indicadores

CONDIÇÕES DE ÁGUA E SANEAMENTO EM COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS DE MATO GROSSO DO SUL

FUNASA.
. Fundação 

Nacional de Saúde. Campo Grande, 2009. 

INCRA. . Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária . Campo Grande, 2015.

Figura 2: Localização das comunidades quilombolas rurais.

INCRA. . Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária . Campo Grande, 2015.

Figura1: .

N Cidade Comunidades N de Famílias
Índices de 

atendimento de 
água

Índices da situação 
de esgoto

01 Aquidauana Furnas dos Baianos 44 50% 100%

02 Bonito Águas de Miranda 50 100% 0%

03 Campo Grande Chácara Buriti 42 100% 75%

04 Corguinho Furnas de Boa Sorte 144 100% 100%

05 Dourados Picadinha 60 33,33% 85%

06 Figueirão Família Malaquias 79 56,96% 70%

07 Jaraguari Furnas do Dionísio 98 75% 100%

08 Maracaju São Miguel 75 - 32%

09 Pedro Gomes Família Quintino 34 91,18% 40%

10 Rio Negro Ourolândia 96 100% 10%
11 Sonora Família Bispo 12 100% 100%
12 Terenos Os Pretos 73 100% 64%

Tabela 1: Indicadores





Palavras-chave

MARANHÃO, MEU QUILOMBO,MEU QUINHÃO
Silvaneti Pereira da Silva- silvanetsilva@yahoo.com.br

Debora Rocha França- debinha-rf26@hotmail.com
Paulo de Jesus Pereira Neto-

Curso de Direito-Faculdade Pitágoras

:            
DIREITOS HUMANOS ; POVOS TRADICIONAIS ; QUILOMBOS.

O TRABALHO É RESULTADO DE PESQUISA CIENTIFICA  ACADÊMICA EM OBRAS 
PUBLICADAS , E EM RELATOS DE ALGUMAS COMUNIDADES   AFETADAS DIRETAMENTE 
PELOS CONFLITOS , POSTOS EM QUESTÃO NESSE TRABALHO. FEZ SE TAMBÉM UMA 
ANALISE DOS DADOS REAIS DE LEGITIMAÇÃO  DESSAS TERRAS JUNTO AOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES.  

O TRABALHO QUE SEGUE PRETENDE ANALISAR A FIGURA DAS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO MARANHÃO PARTIR DE UM 
CONTEXTO MARCADO DE DESIGUALDADES HISTÓRICAS. O 
MARANHÃO É O ESTADO COM UM DOS MAIORES ÍNDICES DE 
CONFLITOS AGRÁRIOS DO PAÍS. E BOA PARTE DESSES CONFLITOS 
INCORRE SOBRE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS.

O RESULTADO OBTIDO SE DISPÕE EM UM IMPASSE, ONDE O CONHECIMENTO

A CERCA DAS QUESTÕES DE UM POVO QUE POR TRADIÇÃO E , POR DIREITO SE

ENCONTRA PERMEADA DE HISTORIAS E VIVENCIAS . E QUE AO LONGO DOS

ANOS OS DESCENDENTES DESSAS COMUNIDADES LUTAM PARA PRESERVAR A

MEMÓRIA DE SEUS ANCESTRAIS E REPASSAR OS MESMO VALORES PARA AS

GERAÇÕES FUTURAS., REESCREVENDO ,ASSIM A PRÓPRIA HISTÓRIA.

O DESRESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS DESSA COMUNIDADE PARTE 
DA SOCIEDADE COMO UM TODO, NA MEDIDA QUE OS TRATA COMO 
UM POVO INVISÍVEL, QUE EXISTE DE FATO, MAS NÃO É CONSIDERADO, 
VISTO QUE EM BUSCA PELA TERRA TORNA SE UMA AMEAÇA, E UMA 
DESPESA A MAIS AOS COFRES PÚBLICOS QUE VÊ OBRIGADO A DÁ LHES 
AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE TER UMA VIDA DIGNA.. 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno Os quilombolas e a base de 
lançamento de foguetes de Alcântara. Brasília: Ibama, 2006:55

Colaboração da Associação de Comunidades Negras Rurais do 
Maranhão (ACONERUQ-MA)
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia Série: Movimentos sociais, identidade 
coletiva e conflitos FASCÍCULO 8 Quilombolas de Caxias do Maranhão Caxias, maio de 2006 
Projeto editorial Alfredo Wagner Berno de Almeida Coordenador do PNCSA (PPGSCA-
UFAM, FAPEAM-CNPq) 
Projeto editorial Alfredo Wagner Berno de Almeida Coordenador do PNCSA (PPGSCA-
UFAM, FAPEAM-CNPq) 

Figura2: Texto texto texto

AO FAZER UMA LEITURA DOS DIVERSOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
QUE FORAM “ASSINADOS” E “RATIFICADOS” PELO BRASIL ACERCA DESSE ASSUNTO ,DÁ A EXATA 
COMPREENSÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO,  EM  VER QUANTOS SÃO, ONDE ESTÃO,  É , 
HOJE , A GRANDE LUTA DESSE POVO EM BUSCA DA SUA TERRITORIALIDADE, ROMPENDO ASSIM 
COM AS FRONTEIRAS DO PRECONCEITO, DA AGRESSÃO ,DA INSEGURANÇA ,DOS CONFLITOS E 
DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, POIS EM OS RECONHECENDO SURGE PARA O ESTADO O DEVER DE 
TÊ-LOS COMO NÃO SIMPLES POSSUIDORES DA TERRA, MAS COMO DETENTORES DE UM 
TERRITÓRIO , DE FATO E DE DIREITO,E COM UMA IDENTIDADE A PRESERVAR QUE VAI ALÉM DAS 
FRONTEIRAS DO USO;    SEU QUINHÃO DE TERRA(TERREIRO)  ONDE A FAMÍLIA : PRODUZ ,COLHE , 
TROCA, CULTUA.
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força motriz

mister

Leviatã

jus cogens 
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fronts 
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República Democrática do Congo, refúgio, Organização das Nações Unidas, MONUSCO, guerra civil, relações internacionais, direitos humanos.

REFUGIADOS DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO: O PAPEL DAS MISSÕES DE PAZ DA 
ONU NA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Agência da ONU para Refugiados.
(2013-2015).
FANON, Frantz. . Lisboa: Sá da Costa
Editora, 1980
MAZZUOLI, Valério de Oliveira.

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 4 ª edição, 2008.
WALTZ, K. N. . Tradução: Maria Luísa
Filgueiras Gayo. Lisboa: Editora Gradiva, 2002.

Refugiados sem rumo na República Democrática do Congo, pois seus acampamentos foram
evacuados à força por rebeldes. Disponível online em:
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=1036633. Acesso em 21.03.2015.

General Santos está a frente do comando da Missão de Paz da ONU na RDC. Disponível online em:
http://www.dw.com/pt/defender-goma-%C3%A9-prioridade-para-miss%C3%A3o-de-paz-da-onu-no-
congo/a-16960513. Acesso em 22.02.2015.



TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE ÉTNICA NA PARAÍBA: UM OLHAR A 
PARTIR DA COMUNIDADE DO GURUGI- PB

Jadiele Cristina Berto da Silva - PIBIC/CNPq/UFPB - 
Orientador(a): Drª Maria de Fátima Ferreira Rodrigues - DGEOC/UFPB - 

Palavras-chave: 

1. INTRODUÇÃO 

2. RESULTADOS 

Parahyba do Norte, 

3. CONCLUSÃO 

4 . OBJETIVOS 

5. METODOLOGIA  

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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políTiCas públiCas, minorias e direiTos 
humanos



A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITOS TRABALHISTAS FUNDAMENTAIS DISPOSTAS 
NOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

METODOLOGIA

O estudo que ora se apresenta foi levado a efeito a partir do método
da pesquisa bibliográfica-documental da análise das convenções e
acordos coletivos registrados no Sistema Mediador do Ministério do
Trabalho e Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de
janeiro de 2013 a fevereiro de 2015.

Sendo que o Sistema Mediador foi implantado somente em 2013,
quando começaram a ser registrados as negociações coletivas.
Demonstrando um aumento significativo dos dados a partir de 2014.

NOTAS INICIAIS

A flexibilização das normas trabalhistas conceitua-se como a
ampliação da liberdade na aplicação da norma jurídica, possibilitando o
afastamento da rigidez de algumas leis para permitir, diante de situações
que o exijam, maior dispositividade das partes para alterar ou reduzir os
seus comandos. Existem diversas disposições normativas, com
destaque as de natureza constitucional, ajustadas com a finalidade de
ampliar as garantias que tutelam a proteção do trabalhador. No tocante
às relações de trabalho, a flexibilização surge como um fenômeno
inevitável, decorrente do processo de globalização da economia,
acarretando intensas controvérsias acerca de suas vantagens e
desvantagens para trabalhadores e empregadores.

Entretanto, a disposição constitucional prevê que os direitos
trabalhistas podem ser mitigados por simples negociação entre
sindicatos ou entre sindicatos e empregadores, estabelecendo regras
que possam sofrer restrições por meio de convenções ou acordos
coletivos de trabalho. Neste escopo, o presente estudo tem por objetivo
analisar e identificar cláusulas normativas presentes nas convenções e
acordos coletivos de trabalho, associadas às possibilidades de
flexibilização enumeradas no texto Constitucional e seus reflexos.

Michele Sorgatto – Acadêmica Curso de Direito Fadir/UFMS
misorgatto@hotmail.com

Erdi da Silva Magalhães – Acadêmico Curso de Direito Fadir/UFMS
erdimagalhaes@yahoo.com.br

NOTAS FINAIS

Do total de 79 acordos e convenções coletivas analisadas foi
possível verificar que, majoritariamente (mais de 50%), a
compensação das horas trabalhadas não ultrapassou a proporção de
1h trabalhada/1h compensada e com prazo máximo de 90 dias para
compensação, como demonstrado na Figura 1 e na Figura 2.

Flexibilidade relacionada ao tempo de trabalho (banco de horas)
implica no aumento, segundo seus defensores, da produtividade do
trabalho e, consequentemente, a competitividade da empresa.

Vale ressaltar que existem critérios que devem ser observados e
que representam limites da flexibilização no que tange às normas
coletivas acordadas e que não podem ser ultrapassados, sob pena de
nulidade das normas decorrentes.

Figura 2: Demonstrativo da contabilização das horas trabalhadas
para compensação.

Figura 1: Demonstrativo do tempo máximo para compensação de horas
trabalhadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2011, 7ª edição.
BRASIL, República Federativa do. Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm, acessado em: 15/09/2015.
BRASIL, República Federativa do. Constituição Federal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm, acessado em 14/09/2015.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2013, 12ª edição.
NASCIMENTO, Amaury Mascaro. Curso de Direito do Trabalho história e teoria geral do Direito do
Trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011, 26ª edição.
OLIVEIRA, Rafaella Amaral de. Flexibilização das normas trabalhistas e precarização das relações
laborais: do estado de bem-estar ao estado assistencialista. Anais do XXIII Congresso Nacional do
CONPEDI/UFPB, João Pessoa/PB, ISBN 978-85-68147-68-9, 2014.
SANTOS, José Aparecido dos. As Dimensões Individual e Coletiva do Direito do Trabalho. Anais do XXI
Encontro Nacional do CONPEDI/UFU, Uberlândia/MG, ISBN 978-85-7840-081-1, 2012.
TUPIASSU, Alessandra de Cássia Fonseca Tourinho. Mercado, Trabalho e a Proteção do trabalhador.
Dissertação apresentada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.
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SUBCIDADANIA, CARTA DE DIREITOS HUMANOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A SUBCIDADANIA BRASILEIRA E SUA RELAÇÃO CONTROLVERSA AO INSTITUÍDO NA CARTA DE 
DIREITOS HUMANOS E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Luena Abigail Pimenta Ricardo –luanigail@outlook.com
Direito – Faculdade de Direito Milton Campos

5–METODOLOGIA
A pesquisa apoiou-se nos trabalhos de Jessé Souza, com
estudos de caso no Brasi l; os pareceres de Eleanor
Roosevelt, que presidiu a execução do documen to
considerado como Magna Carta Internacional; e dados do
Inst ituto Brasi leiro de Geografia e Estat íst ica que analisam o
arcabouço ins titucional das políticas púb licas
implementad as.

1 – INTRODUÇÃO
O reconhecimento da dignidade humana tornou-se um valor
universal desde o século XX. Ao fim da Segunda Guerra, a
transnacionalidade permit iu aos países a vincu lação às
organizações internacionais e tratados em busca da paz e
direitos para todos. Ass im, foi red igida, pelas Nações
Unidas , a Declaração Universal dos Direito s do Homem
(1948). A real idade social no Brasi l, porém, é diversa
daquela compactuada na Carta de 1948 e na própria
Consti tuição Nacional de 1988. Nesse sentido, Jessé Souza
criou o concei to de “subcidadan ia”, ou seja, a fal ta de
cidadania, uma condição sine qua non à quaisquer
parâmetros de direitos humanos.

2. RESULTADOS
Foi observado que, mesmo previsto por lei, a dignidade
humana perspassa por vielas sociais mais profundas daquelas
que podemos faci lmente compreender. O fato de se almejar
direitos comuns e básicos a todos não se demonstra o
suficiente para que os mesmos sejam, de fato, executados.
Nesse parâmetro, tornam-se essenciais as implementações de
políticas púb licas conizentes ao formento social para os
menos favorecidos, como forma a tenta amenizar a falácia
desigual existen te no país.

3. CONCLUSÃO
Assim, busca-se de maior compreensão das vielas sociais
que compactuam com o salto da subcidadan ia para a
dignidade humana e a pleni tude dos direitos fundamentais.
Desta forma, alcança-se a compreensão de que, como o
sugerido na “teoria da ação social” de Jessé Souza, os
subcidadãos devam ser reconhecidos como uma nova classe
social brasileira que contribua para a descontrução da noção
americana de que a riqueza vem a partir da capacidade de
trabalho e suas devidas recompensações; a quebra de tal
hierarquia valorativa nos ajuda, portanto, a compreender
práticas coletivas e ins titucionais e desnaturalizar
desigualdades.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SOUZA, Jessé (org). A Invisibilidade da Desigualdade
Brasileira. 1º edição, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006
SCALON, Celi (org). Imagens da desigualdade. 1º edição, Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2004.
UNITED NATIONS. The Universal Declaration of Human
Rights. Disponível em: <
http://www.un.org/en/documents/udhr/>. Acesso em 20/08/2015
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Federativa do Brasil. Disponível em <
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4- OBJETIVOS
Tendo em vis ta a real idade brasileira, seria possível ao país
desvincu lar-se das desigualdades? Como a subcidadan ia é
caracterizada? Quais políticas púb licas já foram implantadas
para comb ate-la?
Para responder e compreender o quest ionado, delineiam-se
alguns eixos de inves tigação: i) definir a subcidadan ia e sua
incidência no Estado brasileiro; ii ) analisar as divergências
entre a Carta de Direito s Human os, a Consti tuição Nacional
e a real idade; ii i) verificar a efet ividade das políticas
púb licas no comb ate à sub cidad an ia.
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caput,

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
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Gênero. Internas. Violação. 

ESTABELECIMENTOS PENAIS FEMININOS: o Gênero como 
Condicionante de Agravamento das Violações de Direitos no Cárcere 

 Lei nº 7210 de 11 de julho de 1984

Outros Tempos
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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: importância para o desenvolvimento social
Diego Vieira Campos – diegovieiracampos@outlook.com.br
Letícia Lauxen Gonçalves – leticialauxen_g@hotmail.com

Rogério Mayer – rogeriomayer@ymail.com
DIREITO - UFMS

METODOLOGIA
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental,
mapeando artigos da área e afins e documentos
disponibilizados no banco de dados virtual Vlex.

NOTAS INTRODUTÓRIAS
Na atual realidade sócioeconômica brasileira é impossível
dissociar a função social da empresa, da dignidade da
pessoa humana e dos principíos dos direitos humanos.
Hoje, qualquer que seja a atividade empresarial dentre
varias categorias existentes em nosso ordenamento
jurídico, para que ela se perpetue perante uma sociedade
globalizada, é de extrema importância que exista entre as
suas atividades projetos sociais que visem o crescimento
da sociedade, por fim, surgindo empresas que
desenvolvam ações afirmativas, atendendo aos princípios
dos Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana.
Assim, esse texto, extraído de pesquisa em andamento,
objetiva analisar quais atividades sociais estão sendo
desenvolvidas pelas micro e pequenas empresas de
Campo Grande (MS), no período de 2008 a 2014.

NOTAS FINAIS
O grande desafio da pesquisa em andamento é identificar
se as micro e pequenas empresas de Campo Grande
(MS), já estão em conformidade ou se estão recebendo
condições necessárias para se adequarem a essa nova
realidade. Como resultados parciais podemos comparar
de forma hipotético-dedutiva uma via de mão dupla: de um
lado encontramos uma sociedade consumidora que não
foi devidamente preparada, tão pouco conhecedora dos
seus princípios fundamentais; e do outro lado empresas
carecedoras de mecanismos para um efetivo
desenvolvimento social, com dificuldade de se
desmembrar dos interesses individuais introduzidos pelo
capitalismo e insegurança no sistema econômico
brasileiro.
A temática abordada nessa pesquisa está vinculada aos
projetos sociais realizados pela VERUS Consultoria
Jurídica Empresa Junior do curso de Direito da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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Trabalho, Inclusão, Constituição, Dignidade. 

O presente trabalho inicia-se com pesquisas bibliográficas em
doutrinas, legislação, artigos científicos, monografias entre
outros, utilizando-se do método dedutivo, para análise dos
resultados, para posterior pesquisa de campo e
aprofundamento na realidade local da cidade de Três Lagoas-
MS.

Portanto é inegável a revolução social que acontece na
atualidade, as quebras de paradigmas que ocorrem tornam
evidente a necessidade de diagnosticar as políticas públicas
amparadas pelo ordenamento jurídico que buscam a inclusão
dos idosos e deficientes no mercado de trabalho.

O cenário atual vem sofrendo profundas modificações
quando o assunto é a vulnerabilidade da população com
deficiência e de pessoas idosas, o ordenamento jurídico
atual apresenta mecanismos que buscam a minimização
das desigualdades no plano social proporcionando assim
uma melhor qualidade de vida para essas minorias
vulneráveis por meio da educação, lazer e trabalho. O
trabalho é um direito social de segunda geração
respaldado pela Constituição Federal vigente que segundo
a doutrina majoritária é a base para garantia da Dignidade
da Pessoa Humana assim como todos os outros direitos
fundamentais. No mundo capitalista atual a produtividade é
tida como essencial para valorização do ser humano,
pessoas improdutivas se tornam um peso para a
sociedade, pensando na filosofia da produtividade
deficientes e idosos encontram-se em desvantagem
biológica, social e cultural, mas a realidade vem mudando
idosos e deficientes antes negligenciados e fadados ao
assistencialismo hoje estão se tornando atuantes na
sociedade devido a modificações ocorridas, inserindo-se no
mercado de trabalho por vários motivos e é frente a esse
antagonismo que o presente trabalho posiciona-se
buscando investigar na sociedade a dicotomia: minorias
vulneráveis e trabalho.

O que pode ser observado na atual realidade brasileira é
que existem aparatos jurídico-políticos que vem na defesa
desse público antes negligenciado, são acordos
internacionais, leis e estatutos que de alguma forma tentam
igualar frente ao mercado de trabalho as chances tanto de
deficientes quanto de idoso mantendo e garantindo assim
sua dignidade

Analisando a inclusão tanto do deficiente quanto do idoso no
mercado de trabalho, verificando se as normas estabelecidas
estão sendo respeitadas assim como a eficiência das políticas
públicas em vigor .
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Ao final, o intuito da pesquisa é avaliar o desempenho da

lei na cidade de Dourados-MS, e estudar a necessidade 

da criação de um observatório nesta. 
Armazém

da Cultura.2012.
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SITUAÇÃO ATUAL DOS ADOLESCENTES  QUE CUMPRIRAM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTERNAÇÃO NO 
INTERIOR DE MATO GROSSO DO SUL NO PERÍODO DE 2012 e 2013 

Silvia Mara Pagliuzo Muraki – (SEJUSP/UNIGRAN) silviamuraki@uol.com.br
Bernadeth Bucher –(Docente AEMS) 

4 – OBJETIVO
Verificar a situação atual  dos adolescentes 
infratores  que passaram pela UNEI Laranja 
Doce- Dourados  MS, no período de 2012/2013

5–METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa documental, após 
aprovação do comitê de ética, os dados foram 
coletados nos registros da UNEI Laranja doce do 
Município de Dourados MS  e do SIGO 

1 – INTRODUÇÃO
De acordo com o art. 112 do Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), a medida socioeducativa de 
internação é a medida mais grave, é aplicada apenas 
quando não houver nenhuma outra medida mais 
adequada. O período de internação nunca deve exceder 
a três anos e deve ser cumprida em entidade exclusiva 
para adolescente. 

2. RESULTADOS
Na faixa etária dos 16 aos 18 anos, os dados 
demonstram que 58% destes jovens  egressos 
praticaram crimes enquanto maiores; 35% não 
praticaram crimes e 7% foram mortos.Na faixa etária 
de 16 anos: 48% praticaram crimes; 40% não 
praticaram crimes e 12% foram mortos. Na faixa etária 
de 17 anos,  63.5% praticaram crimes; 32% não 
praticaram crimes e 4,5% foram mortos .Na faixa etária 
de 18 anos:  68.75% praticaram crimes, 31.25% não 
praticaram crimes,não foi constatado dados sobre 
mortos . 

3. CONCLUSÃO
A mortalidade foi maior entre os adolescentes da faixa etária 
de 16 anos, atingindo 12% deles. O estudo ressaltou a 
porcentagem significativa de jovens, que cometem crimes 
após atingir a maioridade.O adolescente infrator é o
resultado de muitas situações e de difíceis realidades por eles 
vividas. A criminalidade surge quando fatores econômicos, 
sociais, políticos e conflitos familiares se misturam a uma 
personalidade específica. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Gallo e Williams (2008 ) apud DAVOGLIO, Tárcia Rita; 
GAUER, Gabriel José Chittó.2011 Adolescentes em 
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liberdade Disponível em 
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LEI ROMÁRIO: uma reflexão sobre o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência à luz dos Direitos Humanos e do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana
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TRABALHO DIGNO: direito do empregado e dever do empregador
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5–METODOLOGIA
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental,
mapeando artigos da área e afins e documentos
disponibilizados no banco de dados virtual Vlex no
período de 2010 a 2014.

NOTAS INTRODUTÓRIAS
Hoje, ouvir falar em Direitos Humanos tornou-se algo
comum, haja vista os meios de comunicações terem se
tornado instantâneos e universais. Isso reforça a
essencialidade da elaboração de ações afirmativas de
formas interlocutórias para todas as áreas, tanto para a
educação quanto para o labor. Diante do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, identificamos que grandes princípios estão
voltados para o meio ambiente do trabalho, com o
intuito de oferecer ao trabalhador as condições
mínimas para o exercício das suas atividades de forma
Digna.
Assim, esse texto, extraído de pesquisa em
andamento, objetiva analisar quais são os princípios
da dignidade da pessoa humana que estão sendo
violados no meio ambiente de trabalho em Campo
Grande (MS), no período de 2010 a 2014.

NOTAS FINAIS
Os resultados preliminares apontam que há violações
repetitivas aos direitos supracitados e para sanar
esses conflitos o empregado procura o poder judiciário
como único caminho. Ainda que a lide seja
solucionada, utilizando de dados parciais hipotético-
dedutivos, ações afirmativas de forma preventiva
podem evitar que essas violações voltem a ocorrer no
meio ambiente de trabalho, proporcionando ao
empregado uma garantia de trabalho digno e
duradouro e ao empregador maiores rendimentos e
produtividade.
A temática abordada nessa pesquisa está vinculada
aos projetos sociais realizados pela VERUS
Consultoria Jurídica Empresa Junior do curso de
Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul.
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“A essência dos
Direitos Humanos é o
direito a ter direitos”

Hannah Arendt
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VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: um caso no contexto 
sul-mato-grossense 

Angela Aparecida da Cruz Duran1

Resumo
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Palavras-chave:

Resumè

                                                        
Relatório Mundial sobre a Violência e Saúde de 2002 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)



 

Clef-mots: 



 

INTRODUÇÃO 



 

1. A VIOLÊNCIA GLOBAL, NACIONAL, REGIONAL E LOCAL: uma breve
mirada 

                                                        



 

pandemia



 



 

2. A CULTURA DA VIOLÊNCIA: um processo em franco avanço. 

e pior que isso, ainda, 

prossegue o líder, é a consciência da existência da violência silenciosa, invisível, que 

sabe-se encontrar nos lares diariamente, perpetrada contra as mulheres, as crianças, os                                                         



 

idosos e outros integrantes das famílias 

                                                        5  
forcer



 

 



 



 

3. DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: 

possibilidades de enfrentamento contra a violência. 

                                                        



 



 
                                                        



 

CONSIDERAÇOES FINAIS
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Violência. Gênero. Justiça Restaurativa. 

A ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR: A J.R COMO MEDIDA INTEGRADA DE PREVENÇÃO. 
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2.  RESULTADOS

3.  CONCLUSÃO 6.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



banners
Grupo de Trabalho 5

FilosoFia e FundamenTos TeóriCos dos 
direiTos humanos



A
Condição Humana





Palavras-chave: Ação, Singularidade, Ética, Arendt, Direitos Humanos.

hermenêutico fenomenológica

.

ação
A Condição Humana,

trabalho

obra

ação

ação

2. Singularidade
pluralidade

quem
Singularidade

Pluralidade

3. Agir Revelar-se

ação

quem
que

singularidade
pluralidade



APONTAMENTOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O PENSAMENTO CRISTÃO 

E OS DIREITOS HUMANOS 

Resumo 

O 
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Introdução 

1. A filosofia Grega e o Pensamento Cristão. 

Dignitatis humanae

 a verdade deve ser buscada pelo modo que convém à dignidade da 

pessoa humana e da sua natureza social, isto é, por meio de uma busca livre, com ajuda 

do magistério ou do ensino, da comunicação e do diálogo, com os quais os homens dão 

a conhecer uns aos outros a verdade que encontraram ou julgam ter encontrado, a fim

de se ajudarem mutuamente na inquirição da verdade, à qual, uma vez conhecida, deve-

se aderir com firme assentimento pessoal. 

Summa Theologicae, I-II, q. 91, a.1; q.93, a.1-2.



2. O cristianismo e a humanidade de Jesus. 

Evangelium vitae

3. O Concílio de Niceia.



4. As contribuições de Boécio sobre o Conceito de Pessoa. 

De Consolatione philosophiae



5. Direitos humanos e contribuições cristãs 

Conclusão 



Referências Bibliográficas

El problema de la Filosofía Cristiana

História da Filosofia Cristã

A afirmação histórica dos direitos humanos

A filosofia na Idade Média



.

r

Trata-se de realizar um estudo dos conceitos e da
relação que Hannah Arendt empreende entre os
seus conceitos de poder e violência, entender a
causas e natureza da violência, e a critica a
glorificação da violência.

Para o trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica que
engloba a leitura dos textos de Hannah Arendt, estudo e
interpretação de livros, periódicos, textos legais,
manuscritos, dentre outros.

O presente resumo pretende compreender a teoria da ação e
da revolução, os conceito de poder e violência e fazer uma
análise à crítica da glorificação da violência a partir do
pensamento de Hannah Arendt, tomando como base suas
obras Sobre a Violência e a Condição Humana.

Que o problema da violência e do poder conduz, ao estudo
da teoria da ação e da revolução proposta por Hannah
Arendt. Nesse sentido, a violência é uma atividade
antipolítica, que limita o homem à própria vida ou à própria
manutenção da existência e que a impotência para ação é um
convite para a violência

Em virtude do que foi pesquisado, entendemos que a
violência e o poder no pensamento de Arendt, embora
perpasse em 1969, continua atual pois muito da presente
glorificação da violência é causada pela frustração da
faculdade de ação no mundo moderno, e é visível no mundo
que a violência está sendo, ainda mais glorificada, justificada
pelas fendas nas estruturas do poder, do declínio dos
serviços e das instituições públicas, porém a prática da
violência, como toda a ação, muda o mundo, mas a mudança
mais provável e para um mundo mais violento.

ARENDT, Hannah. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2011.
ARENDT, Hannah. . Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2014.
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Em suma, põe-se como corolário parcial deste estudo uma 
singular importância dada à questão ambiental pelo poder 
legislativo, o que ocorre desde a Carta Magna até a legislação 
infraconstitucional presente.



Palavras-chave: Responsabilidade civil na rede. Dignidade da pessoa humana. Direitos 
humanos

Responsabilidade civil dos
provedores de serviços de internet.

A sociedade em rede.

Globalização: as consequências
humanas.

Fonte: Blog Rede social e a política

Fonte: Blog Michael Canton



Resíduos; Poluição; São Luís.

Figura1: Resíduos dispostos sem um acondicionamento adequado.

Figura2: Resíduos disposto em outro trecho da rua Oswaldo Cruz.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CIDADANIA AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 
EXCELÊNCIA PARA O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

 

 

 

  
 

 

 
 

Palavras-chave: Cidadania Ambiental. Política Pública. Consumo Sustentável. 



Educação ambiental, alunos, cidadania ambiental, resíduos sólidos, espaço verde.

CIDADANIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROJETO COM INCENTIVO A RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL DOS ALUNOS 
DO 5° ANO DA “UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NASCIMENTO DE MORAES”, SÃO LUÍS-MA.



Educação ambiental; Cidadania ambiental; Questionamentos ambientais; Leis sobre pesca; 
Sustentabilidade.

Código de Pesca - Lei 11959/09 | Lei nº 11.959, de 29 de 
junho de 2009

Figura1: Foto Do local da entrevista  e aplicação do questionário.



Palavras-Chave: Consumo. Direitos Humanos. Exclusão. Inclusão Social.

CONSUMO: MECANISMO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO SOCIAL? UMA ANÁLISE  TEÓRICA DAS      IMBRICAÇÕES DO 
CONSUMO NOS DIREITOS HUMANOS  A PARTIR DA PERSPECTIVA BAUMANIANA 

O presente trabalho sobre as imbricações do consumo no exercício dos
Direitos humanos busca: 1) Identificar as repercussões do consumo e
do poder de consumir nos Direitos Humanos, problematizando a
capacidade consumidora que ora é utilizada como mecanismo de
inclusão social , ora como mecanismo de exclusão e 2) destacar a
importância que os avanços de sua normatização em âmbito global ,
tanto para a segurança jurídica contratual, quanto para resguardar os
direitos básico do consumidor .

Esta análise terá como marco teórico o pensamento sociológico de
Zygmunt Bauman e seus interlocutores. O estudo tem enfoque
hipotético-dedutivo com base em pesquisa bibliográfica e documental.
Eventuais coletas de dados serão feitas a partir do marco teórico
proposto.

A atual interação entre o capital e sociedade visualizada como
consumidora resulta segundo Bauman (2013) em uma produção cultural
do consumo. Esse processo deve ser discutido, pois além de versar
sobre as condições de vida que o sistema capitalista impõe, promove
fenômenos sociais de inclusão e exclusão de acordo com a capacidade
consumidora das pessoas.
A pesquisa se justifica uma vez que com a Resolução n.39/248 da
Assembleia Geral Das Nações Unidas (ONU) foi positivada um novo
adensamento da dignidade humana no processo de proteção ao
consumidor, com a promulgação deste documento, ao direito do
consumidor foi designado status de direitos humanos. Esta análise terá
como marco teórico o pensamento sociológico de Zygmunt Bauman e
seus interlocutores.

O presente artigo encontra-se ainda em fase de pesquisa e
desenvolvimento portanto ainda não possui resultados definitivos.

É possível concluir, preliminarmente, que, na medida em que as
pessoas têm acesso à determinados produtos é incluída socialmente por
ser capaz de consumi-los, sendo esta capacidade justamente o poder
econômico que possibilita a aquisição deste produto. Por outro lado, a
medida em que uma pessoa não detém este poder econômico, ela não
é incluída, mas sim excluída. Logo, percebe-se que o mesmo
mecanismo serve simultaneamente como fator de inclusão e exclusão,
conceitos intrínsecos aos Direitos Humanos e, portanto, inerentes a vida
social.

BAUMAN, Zygmunt. Globalização e as consequências humanas.
Tradução Marcus Pencel.Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
_______. A cultura no mundo liquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar,
2013.
________. Vida para o consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008
ONU. Relatório do desenvolvimento humano 2000. Disponível em:

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pn000011.pdf. Acesso em
29 maio de 2015.
_______. Declaração do Milênio. Disponível em:
http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em 29
maio 2015.

Figura1: google.com/imagensConsumo

http://www.pnud.org.br/Docs/declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em 29
maio 2015.

Figura2: google.com/imagensConsumoExclusãosocial
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Palavras-chave: Deep Weeb. Violação. Direitos humanos. Ferramentas. 

Deep Web

Globalização

A afirmação histórica dos direitos
humanos

Cibercultura.







Palavras-chave: Discurso do ódio. Garantia de direitos fundamentais na sociedade da 
informação. Dignidade da pessoa humana nas redes sociais

O presente estudo sobre o discurso do ódio na
sociedade da informação tem por objetivo analisar
os limites entre a liberdade de expressão e a
garantia dos demais direitos nas redes sociais;
problematizando o estabelecimento de parâmetros
que visem fomentar a percepção sobre a relevância
do tema de modo a permitir considerações efetivas
a respeito da proteção aos direitos fundamentais em
concorrência.

Para fundamentar esta pesquisa, utilizar-se-á o
método de abordagem hipotético-dedutivo, através
de procedimentos bibliográficos e documentais.

Com o advento da internet e, posteriormente, das
redes sociais; tem sido cada vez mais comum
observar a prática de ofensas e injúrias presentes em
discursos carregados de intolerância, decorrentes da
facilidade em externalizar e difundir pensamentos e
opiniões. O presente projeto trata sobre a relação
entre o discurso de ódio na sociedade da informação
e os limites entre a liberdade de expressão e a
garantia de direitos nas redes sociais

O  presente artigo encontra-se ainda em fase de 
pesquisa e desenvolvimento; portanto ainda não possui 
resultados concretos.

Conclui-se que a prática do discurso de ódio vem sendo
ampliada quase na mesma proporção em que o uso dos
mecanismos tecnológicos; tornando frequente a violação
de direitos humanos fundamentais, o que, por si só,
autoriza a abertura para discussão sobre o processo de
funcionalização do direito (liberdade de expressão na
rede), para a abertura do catálogo de proteção aos
direitos fundamentais, em virtude do novo adensamento
da dignidade humana na sociedade da informação.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5.
ed. Traduzido por Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros Editores, 2008
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Traduzido por:
Carlos Nelson Coutinho. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004
DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio.
Traduzido por Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2005

Fonte; blog Tecnologia em Foco

Martins Fontes, 2005

Fonte: Ministério da Justiça
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Fazer uma análise sobre as (des) vantagens da referida
lei, bem como sobre sua efetividade, observando o
impacto da mesma nas taxas de violências contra a
mulher, e os objetivos alcançados ou não após a
promulgação da citada Lei.
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A ATUAL CONJUNTURA DA PROTEÇÃO BRASILEIRA ÀS MULHERES 
REFUGIADAS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

4 . OBJETIVOS 

5. METODOLOGIA 

1. INTRODUÇÃO 

2. RESULTADOS 

3. CONCLUSÃO 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado Federal, 1988. 

BRASIL. Lei n. 9.474 de 22 de julho de 1997. Acesso em 09.04.2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9474.htm>. 

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira. 2014. 

CASTAÑEDA, Marina. O Machismo Invisível. São Paulo: A Girafa. 2006. 

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo: Método. 
2007. 

ONU. Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres de 1979. Acesso em 03/06/2015. 
Disponível em <http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10233.htm>. 

SARMENTO, Daniel. Interpretação constitucional cosmopolita. Acesso em 07/06/2015. Disponível em < http://jota.info/interpretacao-
constitucional-cosmopolita>. 2015. 

SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito Internacional Humanitário. Curitiba: Juruá. 2007
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A INTERNALIZAÇÃO DE NORMAS DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL NA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA: CONFLITOS APARENTES

4 . OBJETIVOS

5. METODOLOGIA

1. INTRODUÇÃO

2. RESULTADOS

3. CONCLUSÃO

BRASIL, Constituição Federal 1988. BRASIL. In: Vade Mecum Saraiva. 12. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014.

BIBLIOTECA VIRTUAL USP. O QUE É TPI. Adaptado do site do TPI: http://www.icc-cpi.int/. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Tribunal-Penal-Internacional/o-que-e.html. Aceso em:18 de junho de 2015.

BORGES, G.O.A; Tribunal Penal Internacional: histórico, aspectos estruturais e conflitos com a Constituição Federal, disponível em
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13178&revista_caderno=3, acesso em
05/06/2015, as 14:20 horas.
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MAZZUOLI, V. O. A influência dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no direito interno brasileiro.
Matéria publicada na Revista de Informação Legislativa do Senado Federal (Brasília, n. 147).

PIRES. L. P. A constitucionalidade da entrega de nacionais ao Tribunal Penal Internacional. Âmbito Jurídico. Disponível
em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10673. Acesso em: 18 de
junho de 2015.

RODRIGUES, L.P; O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Federal: divergências sobre a existência de conflito
entre normas, disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/dint/article/view/4588, acesso em 03/06/2015, às 13:00
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REZEK, Francisco. Direito internacional público: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013.
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A Lei Maria da Penha na Justiça

Direitos humanos e justiça
internacional

Figura1: Símbolo da Organização dos Estados Americanos (OEA)

Figura2: desenho do falecido ilustrador curitibano Carlos Alberto Noviski
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CÓDIGO DE ÉTICA/CONDUTA DE EMPRESAS TRANSNACIONAIS: 
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Palavras-chave   Direitos Humanos; Empresas transnacionais; Ordem jurídica estatal.

INTRODUÇÃO

 A globalização se apresenta também como uma fragmentação da 
sociedade, possibilitando a criação de setores, sobretudo, inde-
pendentes e autônomos da ordem política e jurídica estatal, 
chamados por Teubner (2003) de sistemas parciais individuais, 
tais como as empresas transnacionais. Estas apresentam Códi-
gos de Ética que são documentos institucionalizados nos quais se 
procura disciplinar as condutas dos colaboradores de uma empre-
sa.

OBJETIVOS

A partir deste cenário de globalização, analisamos os Códigos de 
Ética de 10 empresas transnacionais, tendo por objetivo investi-
gar os seus impactos sobre a proteção aos direitos humanos e 
sobre o monopólio estatal na elaboração de normas.

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada foi produzida exclusivamente 
com base nos Códigos de Ética/Conduta de 10 empresas trans-

Paris, Nestlé, Pemex, Nike, Siemens. Do código destas, retiramos 
todas as menções ao termo “direitos humanos”.

RESULTADOS

As normas acolhidas nesses Códigos possuem caráter coativo e 
de repressão às condutas que violam direitos humanos, gerando 
expectativa jurídica de seu cumprimento, de modo a criar uma 
normatização interna, cuja observância por parte dos colabora-
dores da empresa é de caráter obrigatório. Estes Códigos apon-
taram sua obediência às leis vigentes no país, com exceção do 
código da empresa Nestlé, em que evidenciamos um sinal de au-
tonomia no plano formal e pretensão universalista em relação às 
normas estatais, demostrando um avanço diante da proteção aos 
direitos humanos: “(...) os Colaboradores devem cumprir as 
normas e regulamentos internos, (...) essas normas internas são 
específicas da Companhia e podem ir além do que é exigido por 
lei. (em relção aos direitos humanos)“.

CONCLUSÃO

Parece-nos precipitado afirmar que essa característica da empre-
sa Nestlé é suficiente para acreditar no fim do monopólio estatal 
na elaboração de suas normas. Não obstante, consideramos ser 
importante verificar esta pretensão de ultrapassagem das normas 
estatais, visando à efetiva proteção dos direitos humanos acima 
de qualquer outro valor.

Análise dos Códigos de Ética/Conduta
 de empresas transnacionais

Promoção ativa dos 
direitos humanos

Respeito aos direitos
humanos fundamentais 
e universais

Proibição de discrimi-
nação/preconceito

Recusa ao emprego
de mão-de-obra infantil 
ou forçada

As normas da compa-
nhia podem ir além
do que é exigido por
lei (em relação aos
direitos humanos)

Extrato demonstrativo da tabela original do artigo Códigos de Ética/Con-
duta de empresas transnacionais: impactos nos direitos humanos e 
desestatização, por Raquel Santana (2015)

NEVES, Marcelo. A força simbólica dos direitos humanos. In: Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, nº 4. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, out./dez/ 2005. Disponível em: < 
http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/marcelonovelino/-
files/2012/04/A-for%C3%A7a-simb%C3%B3lica-dos-DH-M-Neves1.pdf>. Acesso em: 20 set. 
2014.

TEUBNER, Gunther. A Bukowina Global sobre a Emergência de um Pluralismo Jurídico Trans-
nacional. In: Revista Impulso, v. 4, n. 33, pp. 9-31. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2003. Dis-
ponível em: <http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp33art01.pdf>. Acesso em: 18 
out. 2014.
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1) Direitos Humanos 2) MERCOSUL 3) Saúde 

COOPERAÇÃO REGIONAL EM SAÚDE NO MERCOSUL: CONQUISTA EM PROL 
DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS 

4. OBJETIVO 
O objetivo é verificar a conjuntura das relações 
internacionais no MERCOSUL referentes à 
efetivação do Direito Humano e concretização da
oferta de Serviço de Saúde e demais aportes 
necessários para garantir uma cooperação 
regional em saúde de modo à conquista em prol 
da vida e dos preceitos dos Direitos Humanos. 
5. METODOLOGIA 
A metodologia de execução é pesquisa 
bibliográfica e documental com utilização de
critérios relacionados ao Qualis e ano de
publicação dos artigos.

1.  INTRODUÇÃO 
Nas regiões fronteiriças localizam-se diversos 
sistemas sócio organizacionais, com intensos 
transpasses de indivíduos, serviços e produtos, 
imersos em disparidades histórico-culturais e 
evidentes demandas de Direitos Sociais. No
MERCOSUL, uma das fontes de tensão entre seus 
países-membros encontra-se na heterogeneidade 
político-ideológico dos Sistemas de Saúde, uma 
vez que, a agenda das ações pragmáticas em
saúde para cooperação regional permanece em
construção, desafiando suas nações formadoras a 
luta constante em prol da vida e efetivação dos
Direitos Humanos nessas regiões de maneira 
digna e satisfatória pelos Poderes Públicos 
constituídos.  
2. RESULTADOS 
Os resultados indicam a necessidade de legislação 
e formulação de diretrizes específicas para os
municípios de fronteira com acordos que visem 
cooperação, compensação e delimitação de marco 
conceitual para o debate das trocas de
informações e registros, incorporações 
tecnológicas, formação e atuação profissionais, 
procedimentos em saúde e legitimação dos órgãos 
locais para a construção social in locu.
3. CONCLUSÃO 
As conclusões direcionam-se para adoção das 
atuais concepções de nacionalidade, territorialidade 
e cidadania regional ou global no combate a 
exclusão social, onde os Direitos Sociais não se
restringem aos Estados-nações, mas aos Blocos 
Regionais; e motivação sócio-política para 
construção de sujeitos ativos para a correção de
assimetrias sociais em consonância com os
princípios da Saúde Coletiva e Direitos Humanos.  
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Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, Afeganistão, Religião, Talibã.

Figura1: O preconceito de gênero nítido na sociedade afegã. Fonte:  
http://bouboum.net/images/afghanistan-women/

Figura2: O pedido pela liberdade perdida. Fonte: http://www.dw.com/en/un-
violence-against-women-in-afghanistan-pandemic/a-17171157
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Fonte: Elaboração própria com dados da BBC Brasil.
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VIOLAÇÃO DE DIREITOS: PASSADO E PRESENTE
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO ESCRAVO INDÍGENA, FRONTEIRA MS, ÉTICA INDÍGENA



Direitos humanos; trabalho escravo; Mato Grosso do Sul.  

. 



Palavras-chave: Direitos Humanos, Trabalho Análogo a Escravo, Publicização, 
Políticas Públicas. 

Cecilia Delzeir Sobrinho cica_sobrinho@hotmail.com
Heitor Romero Marques heiroma@ucdb.br

DIREITO-UCDB

4.1 GERAL  
  Demonstrar as dinâmicas que envolvem o tráfico 
de pessoas, com ênfase na modalidade trabalho 
análogo a escravo. 
 4.2 ESPECÍFICOS 
  4.2.1 Caracterizar as abordagens utilizadas para 
publicização do crime de trabalho análogo a escravo. 
  4.2.2 Identificar os principais grupos vitimados no
Estado de Mato Grosso do Sul na região de fronteira. 
  4.2.3 Identificar o impacto das políticas públicas 
aplicadas pelo Governo Federal e Estadual no
Enfrentamento ao tráfico de pessoas.

 A metodologia de pesquisa se desenvolverá por meio de
revisão bibliográfica, doutrinária, legislativa e de análise de
documentos e operações do Ministério Público do Trabalho 
do Estado

Na história humana, a relação entre os indivíduos na esfera 
social é cercada por nuances, que demarcam os melindres de
uma sociedade de direitos e os indivíduos que a compõem, 
quanto ao estado de proteção são colocados em risco, por
situações de usurpação dos direitos dos indivíduos, que em
estado de vulnerabilidade tornam-se vítimas da violência. Tal 
estado de violência ganha forma, agindo de maneira não 
visível aos olhos da grande massa social, como por exemplo, 
as situações de trabalho escravo dentro do território nacional.  
 Por meio de denúncias essas ocorrências são 
investigadas, comprovando que ainda existe trabalho 
análogo a de escravo na sociedade brasileira. Atualmente 
tem ganhado grande destaque na mídia de Mato Grosso do
Sul, uma vez que possui como característica econômica 
agricultura e pecuária a partir de latifúndios e minifúndios, o 
que favorece a existência de trabalho análogo ao de escravo. 
As longas distâncias dos grandes centros é outro fator para a 
exploração silenciosa da mão de obra, de maneira agressiva. 
 A publicização, por seu turno, é o deslocamento da
direção de operações que não são principais do Estado, ou
seja, a forma pelo qual estabelece tornar público à entidade 
de direito privado. A garantia dos direitos requer o auxílio da
força pública e somente mediante sua presença há fruição 
para os direitos humanos.  

A exploração e submissão dos trabalhadores frente as
expectativas de trabalho e dignidade mostram-se ainda mais 
evidentes contemporaneamente dentro do corpo social, seja 
internacional ou nacional, de modo que, embora existam 
políticas públicas que trabalham na contramão do tráfico 
ainda é tímida a quantidade de denúncias e prevenção.

Por tudo quanto especificado e demonstrado no presente 
trabalho, observa-se que existe grande necessidade da
publicialização do tráfico de pessoas, vez que, o 
conhecimento é o divisor de águas para a prevenção do
crime narrado. Esta perspectiva se encontra enraizada em
nossas políticas públicas governamentais, como o primeiro e 
o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de
pessoas.

CIDADANIA, Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas: 

(MDG-F). 2. ed. rev. e ampl. - 
Brasília: OIT, 2012. 
FAUZINA, Ana Luiza; VASCONCELOS, Márcia; FARIA, 
Thaís Dumêt. 

. Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 
2009, pp. 10/11. 
IHERING, Rudolf Von. . São Paulo: Ed. 
Martin Claret, 2005. 40 p.PEREIRA, Cícero Rufino; 

o 
Ministério Público do Trabalho e o Trafico de Pessoas: o 
Protocolo de Palermo, a Convenção n, 169 da OIT, o 
Trabalho escravo, a jornada exaustiva/ Cícero Rufino 
Pereira São Paulo: Ltr, 2007.
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MOBILIDADE INDÍGENA E TERRITORIALIDADE NAS FRONTEIRAS DE MATO 
GROSSO DO SUL: OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

luysemunhos@hotmail.com
hilarioaguilera@gmail.com

INTRODUÇÃO
A mobilidade indígena nas regiões de fronteira de
Mato Grosso do Sul ocorre, principalmente, devido
às relações de parentela entre os indígenas
migrantes e os indígenas nativos da região de
destino. Infelizmente, ao praticar mobilidade, os
indígenas migrantes deparam-se com uma
situação de marginalização e exclusão social, já
que a falta de documentação civil impede-os o
acesso às políticas públicas, que garantem
alimentação, educação indígena e saúde. Tais
violações de direitos evidenciam que o
reconhecimento jurídico, a partir da Constituição
Federal de 1988 e da Convenção 169 da OIT, não
garantem a concretização dos direitos
fundamentais indígenas na prática.

METODOLOGIA
A metodologia de execução consiste na
pesquisa bibliográfica, a partir da análise dos
bancos de dados oficiais; na pesquisa
documental jurídica, pautada na análise
legislativa; e na pesquisa de campo, composta
por entrevistas e visitas às aldeias de fronteira,
com ênfase em depoimentos e relatos,
entrevistas com informantes de potencial,
utilizando técnicas de gravação, fotografias e de
entrevistas.

OBJETIVO
O objetivo geral desta pesquisa é realizar um
estudo interdisciplinar, especificamente,
investigar a concretização dos direitos
fundamentais indígenas na fronteira, de modo a
avalia-los, no que tange à mobilidade indígena;
debate-los, na situação de territorialidade;
interpretá-los, em sua atuação nas fronteiras
étnico-culturais; e diagnosticar suas violações.

RESULTADO
Os resultados revelam, além da evidente
relevância social da pesquisa, a necessidade em
priorizar aos grupos populacionais indígenas de
grande vulnerabilidade, uma vez que se tornam
vítimas de violação de direitos, inacessibilidade às
políticas públicas, discriminação e segregação
territorial por praticar mobilidade. Inclusive, tais
dificuldades são encontradas pelos moradores
estrangeiros da aldeia Tey'ikue, localizada no
município de Caarapó.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DUPRAT, Deborah. A convenção 169 da OIT e o
direito à consulta prévia, livre e informada.
SANTOS JUNIOR, Avelar Araujo. Territorialização
indígena no Brasil: uma análise da legislação
indigenista e suas nuances civilizatórias. In. Revista
Ateliê Geográfico. Goiânia-GO v. 6, n. 1 abr/2012
p.18-34.

CONCLUSÃO
A conclusão que se afere é que, em meio às
fronteiras étnico-culturais, a mobilidade, a
territorialidade e o direito de ir e vir dos povos
são direitos reconhecidos aos indígenas pelo
ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é
fundamental o comprometimento do Poder
Público na luta contra a violação dos direitos
fundamentais indígenas na fronteira de Mato
Grosso do Sul.

(Foto: Ruy Sposati/Cimi)
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OS KAMBA EM CORUMBÁ-MS E SUA PRESENÇA NO COMÉRCIO 
INFORMAL: UM BREVE RESUMO ETNOGRÁFICO.

Alyson Matheus de Souza – alyson.stn15@gmail.com
Antonio Hilário Aguilera Urquiza – hilarioaguilera@gmail.com
Ciências Sociais – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

METODOLOGIA
Este trabalho possui caráter etnográfico, sendo este recurso para

realização de pesquisas de cunho antropológico. O método pode ser aplicado a
partir de viagens a cidade de Corumbá, ou seja, é uma ferramenta que busca
verificar aspectos culturais e identitários in loco, “direto na fonte”, tendo em
vista que há imensa relevância na perspectiva do interlocutor (Oliveira, 2006,
pg. 23) sobre os fenômenos que o cercam e dos quais faz pertença.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado de uma iniciação científica

CNPq/Fundect 2014-15, cujo tema central foi pesquisar a presença de
indígenas da etnia Kamba, originários da região da Chiquitania (BOL), desde
meados do século XX na cidade de Corumbá-MS e sua inserção no comércio
informal, atividade comum nessa zona de fronteira. Por meio de levantamento
bibliográfico e viagens a campo, foi possível identificar que este povo está
alocado no bairro Cristo Redentor, região periférica da cidade de Corumbá,
especificamente no (Reduto) Alameda São Francisco, sendo esta conhecida
popularmente com “bugreiro”, fazendo referência aos indígenas que ali
residem até hoje.

RESULTADOS
Foi possível verificar durante a execução da pesquisa que os Kamba residentes

em Corumbá realizam não apenas atividades nas feiras livres espalhadas diariamente
pela cidade, mas também estão presentes em outros cenários do mercado econômico
da região, tais como a construção civil e a distribuição de jornais nas próprias feiras.
Essas atividades fazem parte da vida deste povo desde sua migração para o Brasil.
Houve certa dificuldade em se ter acesso aos interlocutores do trabalho em questão,
não sendo possível identificar outras atividades realizadas por esse povo.
CONCLUSÃO

Por fim, é perceptível a presença de indígenas Kamba que participam de toda a
rede informal que alimenta a economia dessa fronteira. Tanto na compra de produtos
na Bolívia, quanto na venda dos mesmos no Brasil, esses imigrantes partilham
vivências com os diversos atores sociais envolvidos nessa imensa teia. Alguns
questionamentos permearam pela pesquisa. São interrogativas que influenciam no
desenvolvimento e andamento do trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rbepop/v25n2/a05mp03.jpg

Fonte: Andréa Lúcia Cavararo Rodrigues (acervo pessoal)

OBJETIVOS
No princípio, a pesquisa procurou pesquisar a presença de imigrantes

indígenas da etnia Kamba, originários da Bolívia (região de San Jose de
Chiquitos, no oriente boliviano) no município de Corumbá-MS; quais áreas de
trabalho e comércio informal atuam e; as relações que vão se estabelecendo
entre este grupo e os atores sociais naturais da região, ou que ali turistam, por
intermédio das redes criadas neste ambiente de trocas financeiras, identitárias,
culturais, etc.

Baseados na literatura sobre o referido povo, esses foram os objetivos
centrais da pesquisa a princípio, mas durante seu desenvolvimento algumas
mudanças ocorreram, tais como agregar na pesquisa relatos e práticas de
bolivianos não-indígenas

Figura 1. (seta verde) Localização do bairro Cristo Redentor, onde atualmente reside 
cerca de aproximadamente 300 indígenas da etnia Kamba.

Figura 2. Foto retirada durante a feira livre que acontece aos domingos em Corumbá-
MS.

BAENINGER, Rosana (Org.). Imigração boliviana no Brasil. Campinas:
Nepo/Unicamp, 2012.

DELGADO, Paulo Sérgio, SILVA, Ruth Henrique; Constructos identitários e
territorialidade: ser ou não ser Camba no Brasil.

SILVA, Giovani José da; A Presença Camba-Chiquitano na Fronteira Brasil-Bolívia
(1938-1987): Identidade, Migrações e práticas Culturais. Goiás, UFG, 2009. Tese
(Doutorado em História).

COSTA, G. V. L. A Feira Bras-Bol em Corumbá (MS): notas sobre o comércio
informal na fronteira Brasil-Bolívia. In: Contemporânea–Revista de Sociologia da
UFSCar. São Carlos, v. 3, n. 2, 2013, pp. 467-489.
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Fronteira; Exploração sexual; Migração. 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MULHERES PARAGUAIAS E INDÍGENAS AYOREO NA FRONTEIRA 
 

BR/PY - PORTO MURTINHO-MS 

OBJETIVOS: 
 Analisar as dinâmicas da migração de tráfico de pessoas na região 

fronteiriça de Porto Murtinho - MS, quanto à vulnerabilidade das 

mulheres, sejam elas indígenas ou paraguaias; 

 Identificar  e  conhecer  as  mulheres  indígenas  e  paraguaias  que 

vivem em situação de exploração sexual no município; 

 Levantar as expectativas de vida e como essas mulheres percebem 

os impactos relacionados a esta exploração sexual; 

 Verificar  o  acesso  e  as  implicações  da  violação  dos  direitos 

humanos no limite das fronteiras em Mato Grosso do Sul. 

METODOLOGIA: 
A pesquisa apoiou-se no método etnográfico, por meio do trabalho de campo e 

suas construções, através de ações simbólicas dos atores sociais, e assim dando 

espaço  para  uma  antropologia  interpretativa  (Geertz,  2012).  O  trabalho  foi 

construído durante o período de um ano, analisando as dinâmicas de migração 

de indígenas Ayoreo e paraguaias. Foram levantados dados no CRAS/CREAS, 

notícias divulgada na imprensa local, a fim de possibilitar visibilidade para o 

campo de pesquisa, por meio de registros, imagens, entrevistas. 

INTRODUÇÃO: 
Objetivou-se, por meio de um estudo antropológico, a “Análise do tráfico 

e migração de pessoas na fronteira de Mato Grosso do Sul: dinâmicas e 

modalidades”.  Especificamente  sobre  exploração  sexual  de  mulheres 

paraguaias   e   indígenas   Ayoreo,   no   município   de   Porto   Murtinho, 

localizado na região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, fronteira 

com o Paraguai. 

RESULTADOS: 
Ao analisar o material coletado no CRAS/CREAS, foi possível refletir no fluxo de 

migrantes  na  cidade  de  Porto  Murtinho-MS,  tendo  em  vista  que  o  intuito  da 

pesquisa  foi  possibilitar  uma  abordagem  do  outro,  no  caso  mulheres  indígenas 

Ayoreo  e  paraguaias,  em  situação  de  exploração  sexual,  por  meio  de  um  estudo 

etnográfico.  Segundo  DaMatta  (1981)  a  etnografia  reporta  às  ambivalências  de 

culturas   entre  o  eu  e  o  outro  que  se  define  como  posição  de  fronteira  do 

pesquisador, que condiciona o conhecer e transformar a si mesmo, ao conhecer o 

outro.  Os  relatos  e  dados  construídos  na  pesquisa,  é  de  uso  científico  para  que 

futuramente possa ajudar na garantia de direitos e políticas públicas no combate ao 

tráfico  de pessoas, em regiões de fronteira BR/PY, do estado de MS, sobretudo a 

exploração sexual de mulheres indígenas Ayoreo e paraguaias. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
-GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

-ALBUQUERQUE, J. L. C. Fronteiras em movimento e identidades nacionais. A imigração brasileira no Paraguai. Fortaleza, 2005. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 

Universidade Federal do Ceará. 

-BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. II Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. / Secretaria Nacional de Justiça. – Brasília: Ministério da Justiça, 2013. p.32. 

Figura 2: Mapa da localização de 

Porto Murtinho-MS. 

Figura 4: 
Comunidade indígena 

Ayoreo, Carmelo Peralta-

PY. 
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Fonte:http://www.hoteldoscamalotes.com.br/localizacao.html 

Figura 3:  Ilha Margarita, 

fronteira BR-PY. 

Figura 5: Mulheres indígenas 

Ayoreo, no dique em Porto 

Murtinho-MS. 

Tabela 1.  FLUXO DE MIGRANTES PARAGUAIAS – CRAS (2014-15) 
 

 

Figura 1: Campanha Nacional de 

Carnaval de Proteção à Criança e ao 

Adolescente. 

NACIONALIDADE ANO DE 2014 ANO DE 2015 

INDÍGENAS 

AYOREO 

1 - 

PARAGUAIAS 160 50 

TOTAL 161 50 
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ComuniCações orais
Grupo de Trabalho 1

mulTiCulTuralismo, inTerCulTuralidade e 
direiTos humanos



A CENTRALIDADE DA CULTURA E SUA ARTICULAÇÃO COM AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E DIFERENÇAS 

Introdução





2. A centralidade da cultura na produção das identidades e diferenças a partir 

dos Estudos Culturais





priori









Articular saberes, potencializar discursos e práticas pedagógicas na construção 

de identidades e diferenças















Referências:

A negociação das identidades/diferenças culturais no espaço 
escolar. 

Ensaios sobre o conceito de cultura
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Didática crítica intercultural: aproximações

Educar

Revista Brasileira de Educação

Multiculturalismo: Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas. 
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A Identidade Cultural na pós-modernidade

Da diáspora: identidades e mediações culturais

Gênero, Sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-
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Educação Realidade

Educação & Realidade,

Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais.

Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo

Revista Brasileira de Educação
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A RESITÊNCIA CULTURAL DOS 
PAIS DE SANTO NA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES

TRIBUTO AOS ORIXÁS

Agô-iê, Agô-iê, Agô

Pai maior,oni-babá!

Do solo africano para o torrão brasileiro (bis)

Que entre gemidos e lamentos de dor

Seus Orixás de fé

Nos rituais de Umbanda e Candomblé

Entre mil adobás

Aos Orixás

RESUMO 

Palavras-chave
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Candomblé

Candomblé
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A.A.; DUARTE, A.C.O.Q; JÚNIOR,E.S.P; SILVA, J.C; RODRIGUES, K.S; JESUS, 

L.G; SANTOS, M.L.C

1  EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, MULTICULTURALIMO E O 

PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO 





[...] 

[...] [...] 



RESITÊNCIA CULTURAL NA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES: O 

TERREIRO DO PAI TIÃO 
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Educação em Direitos Humanos: Do que se trata

Direitos Humanos



. O fundamentos dos direitos humanos

. Ética, educação e direitos humanos

Educação em e para os Direitos Humanos

. Ética, educação e direitos humanos
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Para Meillet, ‘‘por ser a língua um fato social resulta que a linguística é uma ciência social, e o 

único elemento variável ao qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a 

mudança social’’ (MEILLET, 1921 apud CALVET, 2002, p. 16).  A língua não é apenas um 

modelo abstrato da langue (sistema de signos), é também uma estrutura que sofre influências 

de fatores histórico-sociais. Por isso, afirma 

comunidade de fala, a língua não é única em termos de usos, apresenta uma variação. 

Declaração dos Direitos 

Linguísticos

Para a sociolinguística, comunidade de fala não é um grupo de pessoas que fala exatamente 

igual, mas um grupo de pessoas que compartilha traços linguísticos que diferencia seu grupo 

dos demais. As pessoas se comunicam mais entre si mais que com outros grupos, 

compartilham normas e atitudes nos usos linguísticos. Nas comunidades de fala, 

frequentemente, haverá estruturas linguísticas passando por dois processos: a) coocorrência --- 

duas formas são usadas concomitantemente; b) concorrência --- duas formas concorrem nos 

usos linguísticos, por exemplo, a expressão a gente concorrendo com o pronome nós a função 

de sujeito. A Teoria da Variação analisa a língua no contexto sociocultural onde está inserida. 

Parte da explicação para a heterogeneidade emerge dos usos em situações concretas de 

interação. Nessa interação, encontram-se fatores externos ao sistema linguístico e fatores 



internos à língua. Duas formas podem apresentar variação nos usos linguísticos, uma pode 

desparecer, dando lugar à outra, ocorrendo, dessa forma, a mudança.  

Os estudos da variação surgiram com Labov ao analisar o inglês da cidade de Nova York. O 

autor mostrou que a língua apresenta variações, considerando nas categorias sociais, fatores 

como gênero, faixa etária, escolaridade e outros. Labov também comprovou que a variação 

linguística estava associada à alternância do estilo. Desse modo, as escolhas estilísticas do 

falante e as estratégias utilizadas no contexto linguístico estão diretamente associadas ao lugar 

que o sujeito ocupa. 
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construir uma sociedade livre, justa e 

solidária promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação
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Resumo 

O trabalho em questão é uma inscrição narrativo-teórica que pretende apresentar o 

conflito existente numa das comunidades mais isoladas do Brasil. O objetivo é ver e 

fazer ver a luta diária pela sobrevivência e a dinâmica de exploração e exclusão que os 

moradores da comunidade estão sendo postos todos os dias. No Pantanal não tem só 

bicho e planta, além da fauna e da flora existe gente. Gente que sofre e leva uma vida 

dura. No caso da comunidade ribeirinha da Barra do Rio São Lourenço, o pequeno 

grupo de 22 famílias que foi expulso da área que ocupava por conta da criação de 

Unidades de Conservação (UCs), hoje luta para fazer valer seu direito. 

 

Palavras-Chave: Pantanal – Conflitos – Território - Comunidade 

 

Introdução 

A palavra Pantanal, por vezes, faz nascer na mente das pessoas a ideia de 

perfeição, de graça, de encanto, de algo quase indefinível. Categoricamente, fauna e 

flora imperam, sufocam qualquer coisa além delas mesmas. Pantanal para muitos é 

bicho, mato, onça, peixes e rios. A intenção deste trabalho não é tentar descompor esse 

                                                 
1 Doutorando em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Mestre Psicologia pela 
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Social - Habilitação em Jornalismo pela UFMS 1996, graduação em Filosofia - Faculdades Unidas 

Católicas de Mato Grosso (FUCMT) 1991. Vice-presidente do Comitê de Ética na Pesquisa 
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e da Região do Pantanal (UNIDERP) 2006. Área de estudo: Pantanal. 
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cenário tão harmônico, mas mostrar que o Pantanal vai muito além. No Pantanal existe 

também o homem Pantaneiro. 

Especificamente, vamos abordar os conflitos existentes na comunidade Barra de 

São Lourenço. Localizada na margem esquerda do Rio Paraguai, na região da Serra do 

Amolar, a comunidade Barra de São Lourenço está situada numa das regiões de mais 

difícil acesso do Pantanal. Escondido nas entranhas no Pantanal, o povo que dá vida a 

esse pequeno aglomerado de casas é simples, vivem da pesca e da coleta de iscas vivas 

e preservam costumes centenários. 

Mas, é preciso estar atento ao alerta feito por Maffesoli (2007) quando defende 

que algumas investigações exigem que o pesquisador rompa com o círculo virtuoso das 

análises óbvias. Foi exatamente o que aconteceu durante o processo de contato com a 

realidade encontrada na comunidade da Barra do São Lourenço. A forma como são 

excluídos, explorados e tratados com descaso pelo poder público fez com que as 

manifestações verbais dos sujeitos desta pesquisa chegassem como sussurros e gemidos 

aos ouvidos deste pesquisador. 

As comunidades tradicionais existentes no Pantanal acabam sendo esquecidas 

pelos pesquisadores que geralmente optam por estudar e defender a fauna e a flora, 

deixando de lado, muitas vezes, a população existente na região, como se eles não 

fizessem parte do Pantanal. O Pantanal é uma região que vive condições naturais e 

socioculturais adversas. É uma região que pede leveza e flexibilidade daqueles que se 

dispõe a entrar em seu território ou que se propõem a pesquisá-lo. 

Observando atentamente os moradores da comunidade da Barra do São 

Lourenço, é possível perceber que a exemplo das águas, eles aprenderam a ocupar os 

lugares vazios e a contornar os obstáculos. Emoção, dor, sofrimento e exploração do ser 

humano fazem parte do dia a dia da comunidade. Por isso, é necessário afeto e 

sensibilidade para investigar uma comunidade ribeirinha que vive numa região de difícil 

acesso e que não possui as mínimas condições de cidadania. 

Antes de entrar na temática do conflito é importante compreender o significado 

do que vem a ser o Pantanal. Pode-se afirmar com certeza que o Pantanal é a maior 

planície alagável do planeta, com aproximadamente 140 mil km². Também é importante 

ressaltar que Pantanal é a denominação que se dá a uma grande porção de terra banhada 



 
 
por um complexo hidrográfico formado por centenas de rios que nascem nos planaltos e 

deságuam no rio Paraguai. Brum (2001) descreve o Pantanal como possuindo matas 

ciliares mais ou menos homogêneas, savanas arborizadas e campos inundáveis com 

vegetação flutuante. O ciclo das águas, comum no Pantanal, ocorre entre os meses de 

novembro e março, quando aproximadamente 80% do território ficam inundados com 

águas rasas. As enchentes e vazantes impressionam quem não conhece o fenômeno. No 

entanto, trata-se apenas da preservação natural da biodiversidade. Características como 

isolamento, inundações constantes, clima inóspito e agreste, garantem o status de um 

dos biomas mais preservados do mundo, apesar de ter sido ocupado pelo homem há 

mais de 300 anos. 

O Pantanal foi reconhecido pela Constituição de 1988 como Patrimônio 

Ecológico e tido como Reserva da Biosfera Mundial pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A paisagem ajuda a classificar 

o Pantanal por sub-regiões com distintos regimes hídricos, distribuição de fauna e flora 

e características geológicas e químicas. O primeiro grande programa que realizou 

estudos e diagnósticos sobre a região foi o Plano de Conservação da Bacia do Alto 

Paraguai (PCBAP). Foi por meio dele que o Pantanal foi dividido em 11 áreas 

diferentes conhecidas como Pantanal de: a) Barão de Melgaço; b) Paraguai; c) Taquari; 

d) Poconé; e) Cáceres; f) Paiaguás/Nhecolândia; g) Aquidauana; h) Abrobral/Rio 

Negro; i) Miranda; j) Nabileque e k) Porto Murtinho. A comunidade da Barra do São 

Lourenço está situada no Pantanal do Paraguai. 

 

Metodologia 

Como metodologia foi utilizada a análise qualitativa, com observação 

participante. No entanto, é importante esclarecer que a metodologia usada para a 

investigação é uma síntese entre a etnografia e a pesquisa heurística, caracterizando-se 

como uma descrição densa, mas também como a elaboração de uma experiência de 

contato. É apresentada uma narrativa bastante impregnada dos fragmentos de memórias 

e de avaliações de moradores, caracterizando a gênese da comunidade como uma luta 

entre a desterritorialização e a construção de uma experiência complexa, ligada ao 

extrativismo e à luta pela conservação de valores e de vínculos internos.  



 
 

Desenvolver uma pesquisa qualitativa, com observação participante dentro do 

viés da pesquisa heurística é levar em consideração o fato de que o senso comum não 

desaparece e não é jamais substituído pela ciência, como quis o espírito da modernidade 

e o projeto do Iluminismo. Percebe-se assim, que os saberes de diferentes esferas 

reconstituem e redefinem tanto o senso comum como o saber científico. Nesta mesma 

perspectiva Chaves e Silva (2011) argumentam que existe uma objetividade, um rigor 

lógico e metodológico, e uma teorização abstrata que caracterizam as ciências e o 

pensamento erudito. Desta forma, Chaves e Silva (2011, p.349) definem método como 

uma “postura científica, valorizando e aplicando o rigor metodológico, tanto em suas 

coletas quanto nas suas análises, conferindo consistência às suas reflexões”. Desta 

forma, a ligação existente entre os processos sociais concretos e cotidianos com a 

produção científica não deve ser pensada como um aspecto desvinculado da sociedade. 

Chaves e Silva (2011, p.348) defendem ainda que “a ciência não é produzida 

apenas nos laboratórios, mas acontece na própria realidade”. É importante observar 

aqui, que esta pesquisa teve que se reinventar no contato com a realidade. Percebe-se 

assim, que a cultura, sistemas políticos, econômicos, enfim, a sociedade como um todo 

vai direcionar os aspectos a serem investigados pela ciência.  

Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa supõe contato direto do 

pesquisador com os sujeitos da pesquisa e com a situação na qual a pesquisa está sendo 

desenvolvida. Por isso, ao se trabalhar com o método qualitativo, é importante estar 

atento às circunstâncias em que os objetos da pesquisa se inserem, uma vez que os 

dados coletados são predominantemente descritivos. Percebe-se, então, que o material 

da pesquisa qualitativa é rico na descrição das pessoas, situações e acontecimentos. Esta 

investigação mostrou que o processo de reprodução da realidade não significa cópia, 

mas é uma forma de romper com uma visão linear e tentar criar novas possibilidades e 

interpretações dos caminhos percorridos pela ciência, que constantemente toma novos 

rumos em seu curso de construção e desconstrução. 

 

Resultados e discussões 

É pensando nos moradores da Barra do São Lourenço que este texto foi 

construído. Pessoas que se vêem obrigadas a lutar diariamente para simplesmente 



 
 
conseguirem permanecer no lugar onde nasceram. Este texto é um pequeno recorte de 

um dos tantos conflitos territoriais que hoje existem no Pantanal brasileiro, envolvendo 

comunidades tradicionais pantaneiras e “áreas naturais protegidas”. Para chegarmos ao 

ponto de maior interesse sobre o conflito que envolve a comunidade e áreas protegidas 

na região da Serra do Amolar é necessário esclarecer ao leitor que até o final dos anos 

de 1980, a tônica do movimento ambientalista brasileiro e das políticas públicas 

relacionadas à gestão ambiental, em geral, pautava-se por uma visão centrada na 

superioridade da natureza sobre a espécie humana. 

Percebe-se que a criação de espaços naturais protegidos, ou Unidades de 

Conservação (UCs), era uma das principais estratégias da política ambiental brasileira 

baseada no modelo biogeográfico de “ilhas de diversidade” iniciada, segundo Martinz 

(2009), na década de 30. Dito de outra forma, as UCs desse período eram criadas sob 

um regime de “proteção integral”, onde não se admitia a permanência humana de 

nenhuma natureza. Foi a partir dessa política do Estado brasileiro que os conflitos se 

iniciam. O problema está no fato de que definir oficialmente Unidades de Conservação 

apenas pela incidência de espécies e operar com as categorias cadastrais censitárias 

convencionais significa incorrer no equívoco de reduzir a questão ambiental a uma ação 

sem sujeito.  

Isso significa que apesar de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)  

que é uma das categorias de Unidades de Conservação, serem categorizadas no Sistema 

Nacional de Unidades Conservação (SNUC) como sendo de uso sustentável, toda e 

qualquer atividade humana, exceto pesquisa científica e ecoturismo é vetada. No 

entanto, estamos tratando de áreas tropicais brasileiras, como o Pantanal, onde 

movimentos sociais como as comunidades tradicionais, apresentam-se como um fator 

de existência coletiva que contesta esta insistência nos procedimentos operativos de 

ação sem sujeito. 

No caso da região da Serra do Amolar e da Comunidade da Barra de São 

Lourenço o reflexo desta política ambiental conservacionista iniciou-se em 1995, 

quando uma Organização Não Governamental (ONG) americana chamada de The 

Nature Conservancy, comprou as fazendas Acurizal, Penha e Rumo Oeste - 

propriedades agropecuárias que juntas somavam aproximadamente 55 mil hectares -, e 



 
 
as repassou para a Fundação de apoio a vida nos trópicos (Ecotrópica), uma ONG 

brasileira com sede em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. A partir da compra, as 

fazendas foram decretadas RPPN e iniciou-se o processo de gestão das propriedades 

pela Ecotrópica. Segundo relatos dos moradores da Barra do São Lourenço após a 

aquisição das fazendas em 1995 as famílias começaram a ser expulsas dos locais onde 

residiam e onde tinham nascidos. 

Leonora Aires Brito3, uma das moradoras mais antigas da Barra de São 

Lourenço, dá alguns detalhes do que aconteceu naquela época: 

Meu esposo pelotiava, ajudava o caseiro a rastilhá, carpi, tacá fogo 

no mato, pegá lenha e a mantê o zelo dos rancho. Nóis morava lá e 

vivia daquilo. Tinha época que o serviço aumentava, nóis tinha que 

limpá a invernada, era muito bão. Mas, com o tempo, aquilo ali foi 

vendido pra um outro povo que pegô aquilo ali pra se um parque de 

ecologia. 

Ai logo que eles compraram, veio um tal de Divino, antigo piloteiro 

da fazendo, dando o aviso. Ele chegou e disse assim: ‘Olha eu vim 

aqui porque os donos mandaram avisá vocês que agora essa terra é 

uma reserva e que eles não qué que corta mais um gaio de pau, eles 

não qué mais que roce, que queime, que mais nada e que vocês 

desocupem o lugar’. 

Na hora eu pensei: pra onde nóis vai se esse é nosso trabalho? 

Naquele ano, o turismo ainda não era forte na região, e nóis não 

tinha nem onde morá. Nem paia e pau nóis pudemo cortá pra montá 

nossas casa. Nossa sorte foi que o cumpadi Vando morava aqui nessa 

ilha e convidô nóis pra vim pra cá. Embarcamo na nossa canoa e 

viemo, depois o resto do povo começou a vim e limpá cada um o seu 

pedaço de terra. Lembro como se fosse hoje, aquela mosquitada, 

aquela chuva... 

Nóis emprestamo do cumpadi Vando um pedaço de lona, fincamo uns 

pau. Quando a chuva parava, nóis continuava o trabalho... Aquele 

capinzal sujo, a tempo de ter uma cobra, as criança chorando por 

causa dos mosquitos. Dava até um desespero, nóis não tinha mais 

nenhuma parede, nóis não tinha mais nada. (Leonora Aires Brito) 

É importante salientar que estamos falando de antigas fazendas de gado onde 

grande parte das áreas estavam e ainda estão (atualmente RPPN Penha e Acurizal), 

dentro do regime de inundação do rio Paraguai, ou seja, Áreas de Preservação 

Permanente (APP) sob domínio da União. É nestas áreas circunvizinhas as 

propriedades, nas margens do rio Paraguai em braços do rio e corixos, que residiam os 

núcleos familiares da comunidade da Barra do São Lourenço. 

                                                 
3 Entrevista feita com Leonora Aires Brito em uma das visitas feitas à comunidade. A identificação da 

entrevistada é uma solicitação feita e autorizada pela mesma. 



 
 

Em 1995 durante uma viagem organizada e com a participação de um grupo de 

organizações ambientais, incluindo a ONG Ecoa-Ecologia e Ação, WWF, International 

Rivers entre outras, Alcides Faria4 um dos integrantes do grupo relata que avistaram 

famílias no que hoje é a comunidade da Barra do São Lourenço saindo da margem 

direita do rio (atualmente RPPN Penha e Acurizal), em pequenas embarcações. 

 Avistamos algumas famílias num período de muita chuva e mosquito, 

divididas em duas grandes lonas, uma preta e outra amarela, a 

situação chamou nossa atenção e começou uma discussão de que algo 

estava acontecendo e precisávamos entender melhor aquilo (Alcides 

Faria).  

Este relato bate com o período de aquisição das RPPNs e da expulsão segundo 

os moradores locais, que desde então enfrentam inúmeras dificuldades no acesso de seu 

território, no exercício de suas atividades tradicionais como a coleta de iscas-vivas, a 

pesca, extração de produtos da biodiversidade e até de sobrevivência, desde palha para 

cobrir as casas a frutos nativos e o acesso a água potável em períodos intensos de 

“decoada5”. A partir deste momento, grande parte do território onde a comunidade 

estava instalada foi proibida ao uso, tanto para atividades de subsistência quanto 

econômica, dando início a um grande período de conflitos. 

A reivindicação das famílias da comunidade da Barra do São Lourenço é 

sobre as áreas das reservas particulares, na qual se sobrepõem ao que elas consideram 

como território. Além disso, ações orquestradas pelas Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural em nome da “Rede de Proteção e Conservação da Serra do 

Amolar”, - uma parceria entre organizações proprietárias de terras destinadas a ações 

conservacionistas ao longo do eixo do rio Paraguai em Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso - como rondas de barco feitas por grupos de funcionários da ONG Instituto 

Homem Pantaneiro (ONG integrante da Rede) a cada quinze dias nas proximidades da 

comunidade para tirar fotos e monitorar as atividades da mesma, aumenta em muito a 

tensão.  Ficando evidente assim que tanto para o Instituto Homem Pantaneiro quanto 

para a “Rede de Proteção” as atividades econômicas e de subsistência praticadas pelas 

famílias da Barra do São Lourenço assim como demais comunidades é uma ameaça. 

                                                 
4 Alcides Faria é biólogo e diretor executivo da ONG – Ecoa Ecologia e Ação e também autorizou a 

identificação na produção do material. 
5 Processo intenso de decomposição realizado pelas bactérias, capaz de consumir todo o oxigênio 

dissolvido na água, liberando o dióxido de carbono livre.  



 
 

É comum o relato da comunidade sobre situações como intimidação, proibição 

da pesca nas baías e corixos do rio Paraguai, abordagens aos pescadores em suas 

embarcações, além dos moradores sofrerem com o constante registro de falsas 

denúncias de crimes ambientais, gerando constrangimento e sérios prejuízos financeiros 

às famílias da região. Situação ambígua, já que umas das organizações partícipes da 

“Rede de Proteção” a Ecotrópica têm como missão a “melhoria do relacionamento do 

homem com o meio ambiente”. Mas, o que se vê na prática é que para melhorar a 

relação do homem com o ambiente, a Ecotrópica opta por expulsar os moradores do 

Pantanal do meio que vivem.  

O conflito e a forma de tratar a questão é tão desleal que recentemente chegou-se 

a ser encomendado, para dar peso de cientificidade as discussões, a publicação de um 

livro intitulado “Biodiversidade e ocupação humana do Pantanal Mato-Grossense: 

Conflitos e oportunidades” que contribuiu muito para aumentar a crise na região. 

Apesar de metodologicamente não ser um levantamento etnográfico das comunidades 

da Serra do Amolar, como os próprios autores relatam ao afirmarem que só 

permaneceram no campo por sete dias, os autores fazem questão de 

preconceituosamente utilizarem termos como “pobres rurais” na tentativa de 

descaracterizar as comunidades locais, insinuando que as pessoas que lá vivem não 

passam de oportunistas que se dizem tradicionais a fim de obterem algum beneficio. 

Mas quais benefícios?  

Diante das situações descritas acima, Costa (2000) defende que não é possível 

fechar os olhos para o fato em si, é preciso potencializá-lo a ponto dele mesmo se 

ultrapassar e permitir enxergar o para além daquilo que é dito no não dito. Com isso, 

fica evidente que os saberes do cotidiano têm papel fundamental na reprodução de 

indivíduos, sociedades e culturas. É importante observar ainda o alerta feito por Ianni 

(2004) ao defender que a história do mundo moderno está registrada principalmente em 

narrativas. Elas são constantemente desafiadas a captar o visível e o invisível, a 

realidade e a interpretação que os pesquisadores fazem dela.  

Falas interrompidas e sussurros, muitas vezes inaudíveis que revelam as 

precárias condições de trabalho e da própria existência. De acordo com Buber (2001) só 

por meio de um modelo dialógico é possível perceber com melhor clareza a posição dos 



 
 
interlocutores. E, foi pensando em dialogar com os ribeirinhos, que consegui sentir a 

dor de uma existência roubada. Arendt (2010) defende que o ser humano que vive 

privado das condições básicas de sua existência está privado da própria condição 

humana de estar com os outros no mundo. É como se ele nunca se desse a conhecer. É 

um sistema escravocrata muito bem disfarçado pelo próprio poder público e pela 

sociedade para que as autoridades educacionais e sanitárias não se sintam culpadas pela 

omissão e por matar de forma sádica os seres humanos que devia proteger e servir. 

Mas, é preciso prestar atenção nos fenômenos da exclusão. Até porque, os 

integrantes da comunidade são, em sua maioria, de acordo com Carreteiro (2011) os que 

permanecem à margem das grandes dimensões institucionais como sistema de 

educação, saúde e trabalho. Isto significa perceber que os sujeitos desta pesquisa 

mantém posição social extremamente frágil. De acordo com Sawaia (2011) se faz 

necessário colocar no centro das discussões sobre exclusão a ideia de humanidade. 

Desta forma, é possível perceber que a temática da exclusão gira em torno do sujeito e 

da maneira como ele se relaciona com o social.  

Assim, Sawaia (2011, p.100) defende que ao falar de exclusão e dos conflitos 

territoriais como os existentes na comunidade tradicional da Barra do São Lourenço, 

“fala-se de desejo, temporalidade e de afetividade ao mesmo tempo que de poder, de 

economia e de direitos sociais”. Wanderley (2011) reforça esta postura ao alertar para o 

fato de que os excluídos são rejeitados física, geográfica e materialmente do mercado e 

de suas trocas. Eles também são excluídos, de acordo com Wanderley (2011, pp.18-19), 

“de todas as riquezas espirituais, seus valores não são reconhecidos, ou seja, há também 

uma exclusão cultural”. Mas, apesar de toda exploração e exclusão sofridas, eles 

precisam se reconhecer uns nos outros como membros do mesmo grupo. 

 

Conclusão 

Conclui-se então que fundamentalmente na prática ideológica “preservacionista” 

ainda enraizada nos gestores das UCs na região e órgãos fiscalizadores, não se compreende 

o arcabouço do direito consuetudinário na formação desses territórios tradicionais, sua 

relação público-privada de uso e espaços comunais, ou seja, as regras desse grupo social 

organizado e seus atos concretos de apropriação. Percebe-se ainda que os gestores de UCs 



 
 
privadas e órgãos fiscalizatórios na região possuem outro entendimento quanto à 

condição humana, inclusive sobre a questão do direito à propriedade se sobrepor ao 

direito à vida, denotando violação dos direitos humanos e constitucional. 

Pelo exposto é possível concluir ainda que na maior planície alagável do planeta 

a vida e a morte giram em torno das águas. São elas que definem o local das moradias, 

quem entra e quem sai do seu território. Elas regulam a vida e a organização dos 

ribeirinhos. A renovação passa pelo seu ciclo que possui poder sobre a vida e a morte. 

Percebe-se ainda que a comunidade acaba sendo excluída pelas transformações que vem 

ocorrendo no mundo do trabalho, o que só aumenta os problemas sociais existentes no 

local onde se acumulam as degradações das relações de trabalho. 

Também fica evidente no olhar destas pessoas a falta de perspectiva e a 

exploração constante que são submetidas. Ali, esquecidos pelo poder público e pelas 

autoridades, eles tentam viver ou sobreviver enfrentando as condições subumanas a que 

são expostos diariamente. Observando os moradores, percebe-se que as pessoas 

possuem um olhar distante de quem é explorado e se acostumou a olhar para baixo na 

busca do caranguejo ou da tuvira. De tanto ficarem de cabeça baixa para ver os peixes 

nas telas, alguns não conseguem levantar os olhos. Estão sempre com os olhos focados 

no chão ou no vazio, como se estivessem num estado de torpor. 
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Resumo do trabalho: 
O artigo analisa o fortalecimento da noção jurídica de direitos humanos à luz do diálogo com autores contemporâneos sobre as 
dificuldades impostas pelo processo de globalização para sua efetivação. Partindo do debate socioantropológico sobre os 
paradoxos suscitados pela defesa do universalismo e do relativismo cultural desses direitos na época em que vivemos, as 
perspectivas de realizá-los são avaliadas, considerando as forças sociais que atuam no sentido de denunciar violações e dar 
visibilidade às diferenças entre direitos reconhecidos juridicamente e direitos efetivados. A conclusão a que se chega é a de 
que tanto as tentativas de definir quanto as de promover direitos humanos esbarram em questões que dizem respeito a inúmeros 
problemas: políticos, econômicos, culturais, sociais, religiosos, étnicos etc. Um diálogo intercultural intenso do qual possa 
emergir um pacto de solidariedade entre nações para promover a justiça social global, para articular demandas de redistribuição 
e de reconhecimento identitário, aparece como alternativa para corrigir injustiças sociais, prevenir e punir os atentados contra 
a dignidade da pessoa humana. 
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea, é cada vez mais comum que se testemunhe o aumento da 

mobilização jurídica transnacional em prol da promoção dos direitos humanos.  

Apesar do fortalecimento jurídico dos direitos humanos, do reconhecimento da dignidade 

humana como um direito universal, de sua positivação nas legislações nacionais e 

internacionais, persistentes são os crimes contra a humanidade e mais visíveis as distâncias 

entre os direitos postos e os não realizados. 

As alternativas de efetivação dos direitos humanos são pensadas considerando a 

magnitude dos problemas suscitados pela globalização e mediante a defesa da diversidade de 

civilizações e culturas, bem como da necessidade de diálogos interculturais. 
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Uma abordagem ampla dos direitos humanos requer, dentre outras coisas, a análise do 

pensamento contemporâneo sobre o universalismo e o relativismo cultural desses direitos, no 

contexto de um mundo globalizado, e das tendências que, geralmente, operam na direção de 

uma ou de outra polarização. 

 

1  O UNIVERSALISMO DOS DIREITOS HUMANOS 

Expressões que nos remetem ao universalismo e a defesa da globalização dos direitos 

humanos, como “cidadania planetária”, “cidadania terrestre”, “antro-poética” (MORIN & 

KERN, 2000 e MORIN, 2000, 2001, 2004a, 2004b, 2004c) etc. são invocadas para afirmar a 

dignidade da pessoa humana, como qualidade inerente a todos os membros da família humana, 

em que pesem as diferentes identidades nacionais, étnicas, religiosas, de classe etc.  

A cidadania não se define apenas por seu enraizamento a um Estado-nação e a uma 

identidade nacional ou pela solidariedade e responsabilidade que ligam um sujeito a sua pátria 

(MORIN, 2004b). A cidadania que emerge nos debates sobre a universalidade dos direitos 

humanos é a que nos obriga a pensar a complexidade humana; a nos encontrar como 

humanidade, com a natureza humana, com o homem genérico, visto como unidade e ao mesmo 

tempo em sua diversidade; a revolucionar os modos políticos de organizar e operar a 

democracia, no “jogo dialógico pluralista das oposições e solidariedades” (MORIN, 1998, p. 

53).   

Se a cidadania tem por referência a democracia e, desde seu aparecimento, as instituições 

democráticas, além de organizarem e normalizarem as regras da dialógica sociopolítica, 

sacralizam a crítica, a livre expressão de antagonismos e de dúvidas, a possiblidade de 

florescerem conflitos são inúmeras, do mesmo modo que os rumos que estes podem tomar. 

A ampliação da consciência de ameaça de autodestruição da humanidade, em meio à 

fragilidade das democracias e à necessidade de regenerá-las, é vista como forma de aumentar a 

probabilidade de duração destas. Isto tem se apresentado desde o século XX. Em que pesem as 

novas formas de totalitarismo, as dificuldades de gerar democracia em muitas partes do mundo, 

as ditaduras e guerras deste século XXI, tanto foi ampliada a noção de humanidade quanto a 

esperança de estabelecer a ligação ética do indivíduo à espécie humana, de hominizar na 

humanização, de construir uma comunidade de destino planetária. 



 

 

Por ser necessária a regeneração da democracia, para assegurar condições de vida 

saudável, promover a participação ativa e corresponsável dos indivíduos nos destinos da 

sociedade humana e evitar quaisquer atos desumanos ou de caráter degradante, humanidade é 

uma noção que não pode ser dissociada do pressuposto de uma “antropoética”. Esta subjaz à 

invocação da interdependência dos seres humanos e da dignidade da pessoa humana, bem como 

do dever do Estado e de toda a sociedade de proteger a humanidade e a comunidade de destino 

comum, a “Terra-Pátria”, não obstante as diferenças inerentes às diversas sociedades humanas, 

suas particularidades, seus antecedentes históricos, religiosos e culturais ou seus sistemas 

econômicos, políticos etc.  

A “aspiração democrática generalizada” e o “apelo à fraternidade”, que ultrapassa os 

limites das questões de raça, classe, elite e nação, para consubstanciar uma “cidadania terrena" 

e afirmar a igualdade entre os homens, são, também, a consciência da “crise universal do futuro” 

(MORIN & KERN, 2000). Esta se caracteriza pela crise do progresso ou a tragédia do 

desenvolvimento paradoxal da ciência, da técnica e da indústria, quer se tome por referência a 

ideologia democrático-capitalista ocidental prometendo bens e bem-estar, quer se tome a 

ideologia comunista tentando construir o paraíso terreno da sociedade socialista.  

Um rápido balanço dos horrores vividos no século XX faz emergir uma compreensão 

histórico-crítica da crise, a qual tanto é capaz de contradizer o universalismo abstrato dos 

direitos humanos quanto as esperanças da universalização destes.  

Não bastassem as ameaças de aniquilamento da humanidade pela própria humanidade 

que marcou o século XX, os horrores das grandes guerras; fascismos; nazismo; democracias 

abortadas; guerra fria; corrida armamentista; totalitarismos; naufrágios de revoluções 

socialistas na URSS, Camboja, China, Vietnã e Cuba; sistemas concentracionários como o 

Gulag; eventos brutais como o Holodomor e o Holocausto etc., os acontecimentos deste 

alvorecer do século XXI colocam em dúvidas as esperanças de uma humanidade capaz de se 

realizar enquanto humanidade, de efetivar os novos conteúdos que são emprestados à dignidade 

humana sob a égide da noção de direitos humanos. Basta que se pense em guerras civis, tribais 

e religiosas contemporâneas; permanência das graves violações de direitos humanos; choque 

entre as civilizações do Ocidente e do Oriente, incluindo as formas de resistência à 

ocidentalização; fome no continente africano; devastação de recursos naturais; destruição do 



 

 

patrimônio material e imaterial; aniquilamento das culturas nativas; genocídio de grupos 

indígenas; lógica capitalista do lucro tomado como medida de todas as coisas; banalização da 

violência, da injustiça, da morte e do mal etc.     

Apesar de tudo o que pode ser definido como “mal-estar da civilização”, por referência 

às ameaças supracitadas ou à violência que, há muito, tem caracterizado o processo 

civilizatório, a defesa do universalismo dos direitos humanos tem se fortalecido com a utopia 

de “federar a Terra”, de construir a “civilização da civilização”, de superar o Estado-nação, não 

por sua destruição e sim pela integração deste em associações mais amplas, centradas em 

princípios democráticos, associativos e cooperativos, bem como na “cidadania planetária” 

garantidora dos “direitos terrestres” (MORIN & KERN, 2000)4.   

Contudo, até que se chegue ao topos da fraternidade multicultural e étnica ou da sociedade 

universal fundada na diversidade, a ideia de um “mínimo ético”5, convertida em “mínimo 

moral” (um conjunto de regras morais declarado obrigatório para a sobrevivência da sociedade), 

e a ideia de “mínimo existencial” (regra constitucional obrigatória, unívoca, diretamente 

aplicável, judicialmente sindicável) acompanham a pretensão pragmática mais atual dos 

direitos humanos, qual seja a de consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

A limitação do poder do Estado-nação tem reconfigurado a geopolítica mundial. A defesa 

de um constitucionalismo global se faz acompanhar da existência de cortes a intervir em 

Estados, relativizando a soberania destes, com fins de proteger direitos humanos, e de 

                                                 
4 Para os autores, o que hoje é uma utopia foi realizado há muito tempo atrás. No ano de 212 d.C., pelo édito de 
Caracala, foi concedida a cidadania romana a todos os habitantes do império, que, na época, era o próprio mundo, 
aos olhos deles. Segundo Medeiros (2009), a Constitutio Antoniniana de Civitate, Édito de Caracala, ao conceder 
cidadania a todos os homens livres do império, independentemente de seu lugar de nascimento, criou um tipo de 
fraternidade multicultural e étnica sob o domínio romano.   
5 A teoria do mínimo ético do filósofo Jeremy Bentham foi utilizada pelo jurista alemão George Jillinek, para 
dizer o direito como um conjunto de regras morais obrigatórias ou o mínimo de moral declarado obrigatório para 
a sobrevivência da sociedade. Tal teoria é criticada por aqueles que como Miguel Reale (1994) consideram que 
vários fatos presentes nas normas de direito não pertencem ao campo moral. Para alguns, como Alexy (2002), a 
redução das possibilidades de escolha e de extensão faz do mínimo existencial uma regra constitucional que resulta 
da ponderação do princípio da dignidade humana e da igualdade real. 
 
 
 



 

 

organismos supranacionais, capazes de criar plataformas comuns de ação, de estabelecer a 

democracia ou restabelecê-la onde quer que esteja ameaçada.  

Obviamente, muitos seres humanos, em diversas regiões do planeta, não contam com o 

“mínimo”, ético, moral ou existencial. Certamente, o sistema de direitos e deveres fundamentais 

que emergiu das pretensões pragmáticas atuais dos direitos humanos, para assegurar 

universalmente condições de vida saudável, promover a participação ativa e corresponsável dos 

indivíduos nos destinos da sociedade humana, não tem conseguido evitar atos desumanos ou 

de caráter degradante.  

Entretanto, uma “antro-poética” está na base da invocação de interdependência, 

indivisibilidade e inalienabilidade dos direitos humanos, bem como do dever do Estado e de 

toda a sociedade de protegê-los e promovê-los, independentemente de seus antecedentes 

históricos, religiosos e culturais ou de seus sistemas econômico, político, religiosos etc. Está 

evidenciada no apelo à capacidade da humanidade de realizar a fraternidade, pela razão e pela 

consciência. Ou, como dispõe o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948:  Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.   

A constitucionalização desse apelo em diversos países, mais que dizer da circunscrição 

dos direitos humanos na positividade da lei como direitos fundamentais ou da necessidade de 

proteção normativa, expressa a compreensão dos perigos em escala global da sua violação.  

 

2  O RELATIVISMO DOS DIREITOS HUMANOS 

Nem num plano teórico e discursivo, nem nas agendas de eventos mundiais ou no corpo 

dos documentos de direito internacional está superada a polarização entre o universalismo e o 

relativismo. Já virou lugar comum dizer que em sua aplicação os direitos humanos não são 

universais. Se os documentos oficiais internacionais têm reforçado o respeito à diversidade 

cultural, preconceitos e dificuldades de convivência com os que se apresentam como diferentes 

aparecem como pano de fundo da barbárie persistente. 

O debate acadêmico está repleto de críticas às generalizações essencialistas que não 

resistem à realidade empírica. Não raras vezes, a abordagem ética dos direitos humanos, ou 

seja, a discussão de ideias separadas da realidade fática, mais filosófica e abstrata, é colocada 



 

 

em cheque pela abordagem êmica, a abordagem antropológica dos valores inerentes a 

determinadas sociedade e grupos em estudo, segundo a lógica e a coerência culturais que lhe 

são peculiares. 

Para Lèvi-Strauss (1989), a humanidade tem oscilado entre dois processos contraditórios 

que se originam de uma visão incompleta das culturas, a perspectiva de instaurar a unificação 

e a de manter ou restabelecer a diversificação. Apesar das diversidades mortas e daquelas que 

representam perigo à sobrevivência de outras culturas e ao progresso da coligação destas em 

escala mundial, mediante o que se poderia pensar numa civilização mundial, é evidente que não 

se pode confundir a humanidade com um gênero de vida único, porque não há humanidade 

petrificada. Ademais, o progresso não se faz na monotonia e na uniformidade. Ele se realiza 

pela colaboração, pelas inúmeras formas sociais de expressão das quais emergem o inusitado e 

o imprevisto. Isto justifica o fato das instituições internacionais estarem atentas à necessidade 

de preservar a diversidade cultural, o que não é ofertado pela contemplação e sim por uma 

atitude ativa. 

Decerto, a reflexão sobre os direitos humanos à luz do relativismo, qualquer que seja o 

adjetivo que se possa acrescentar (relativismo cultural, relativismo ético, relativismo estético, 

relativismo cognitivo etc.), induz à constatação do etnocentrismo, ou seja, da tendência a 

considerar o próprio grupo, sociedade ou cultura como central para fundamentar ações e juízos 

de valores. Isto, não raras vezes, implica situar num plano hierárquico inferior os que se 

apresentam como diferentes e, em casos extremos, conduz à total insensibilidade a outros 

valores, ao preconceito, à xenofobia e às atitudes que visam a eliminação de inúmeros seres 

humanos (LÈVI-STRAUSS, 1989), real ou simbólica. 

O etnocentrismo como um fenômeno tão natural como a diversidade de culturas e que 

resulta das relações diretas e indiretas entre as sociedades induz atitudes ingênuas que raramente 

alcançam a diversidade humana naquilo que ela realmente é. Um paradoxo importante, então, 

se revela, sempre que uma sociedade discrimina a cultura de outra como algo inferior, porque 

esta sorte de recusa é tipicamente mútua. A rejeição levada ao extremo retira a humanidade da 

humanidade, inclusive onde a ideia de humanidade, reunindo todas as formas de existência 

humana, sem distinguir raça ou civilização, atingiu seu mais alto grau de desenvolvimento e foi 

declarada em documentos internacionais de direitos humanos. 



 

 

Ao analisar o preâmbulo da segunda declaração da UNESCO acerca do problema das 

raças, Lèvi-Strauss (1989, p. 334) entende que somos judiciosamente convencidos que tanto as 

diferenças raciais quanto as semelhanças que unem todos os seres humanos são evidenciadas 

imediatamente pelos sentidos. Em outras palavras, nada mais que o óbvio.  

Embora, também, seja indiscutível que “os grandes sistemas filosóficos e religiosos da 

humanidade (...) se colocaram constantemente contra esta aberração” de recusar a humanidade 

aos que são identificados como diferentes, não é suficiente que se proclame a “igualdade natural 

entre todos os homens” ou a “fraternidade que deve uni-los sem distinção de raça ou cultura”, 

porque  isto “negligencia a diversidade de fato que se impõe à observação” e faz com que 

“sejamos teórica e praticamente autorizados a nos comportar como se ela não existisse” (LÈVI-

STRAUSS, 1989, p. 334).  

Com base no paradoxo do relativismo cultural, ou seja, o de pretendermos estabelecer a 

discriminação entre as culturas e os costumes e acabarmos nos identificando completamente 

com o que queremos negar, Lèvi-Stauss (1989) aponta o que é simultaneamente a força e a 

fraqueza das declarações de direitos do homem. Elas enunciam o ideal da natureza humana, 

mas o humano não se realiza numa humanidade abstrata e sim nas culturas. Estas, embora sejam 

dinâmicas e constantemente transformados os seus significados, deixam intactos diversos 

aspectos que não podem ser compreendidos de forma descontextualizada, fora de um tempo e 

de um espaço que lhes são peculiares. Logo, revelam-se inúteis os acordos entre o que se 

apresenta como polos contraditórios, porque não se pode explicar a diversidade das culturas, 

negando diferenças e condenando o que não se compreende ou suprimindo o que é indecoroso 

e vergonhoso.   

A inclinação relativista induzida particularmente pela antropologia cultural, conforme 

explica Geertz (2001), chama a atenção para o perigo do embotamento do intelecto tendo em 

vista os padrões culturais internalizados e valorizados. Entretanto, por mais que queiram os 

críticos do relativismo, isto não significa uma identificação do relativismo com o niilismo, a 

ponto de que se possa dizer que tudo é aceitável e que vale tudo. Pelo contrário, o relativismo 

significa uma aproximação maior com as formas de pensar das quais estamos sendo afastados 

do que com aquelas para as quais temos sido conduzidos constantemente pelos anti-relativistas.    



 

 

Numa perspectiva relativista, não se pode compreender muito sobre a violação dos 

direitos humanos sem se considerar o modelo de racionalidade imposto pelas sociedades 

ocidentais às sociedades não-ocidentais e tudo o que dele se deriva, como, por exemplo, o 

colonialismo cultural travestido de universalidade que tem sido frequentemente denunciado. 

Há os que consideram a universalidade dos direitos humanos como uma formulação 

tipicamente ocidental, que reforça uma espécie de posição missionária das economias centrais 

do Ocidente de realizar a democracia ou de nomear e garantir a punição de crimes contra a 

humanidade, enquanto seus poderes fomentam a ordem global injusta, as desigualdades de 

todas as espécies, os regimes não democráticos e os golpes de estado, as ditaduras e as guerras. 

Quer se fale da relação dos países centrais com as economias periféricas, quer se fale das 

relações do Ocidente com as culturas não-ocidentais, a tendência é considerá-las como 

violadoras de direitos humanos e merecedoras de punição. São incontáveis os autores que 

apontam como notório o fato de que as inúmeras organizações internacionais de direitos 

humanos existentes são ocidentais e refletem uma visão predominantemente ocidental na 

abordagem das violações de direitos humanos perpetradas por não-ocidentais. 

 Ainda que seja possível constatar que alguns dos representantes da posição missionária 

ocidental apresentem uma tendência a romantizar culturas e tradições com vistas a defesa dos 

direitos humanos, a avaliação da relação moral do Ocidente para com o Oriente fica 

comprometida, da mesma forma, porque o diálogo intercultural necessário não se estabelece de 

fato. As realidades vivenciadas por muitos seres humanos em contextos locais, em grupamentos 

humanos específicos permanecem pouco compreendidas. 

A responsabilidade moral que deve ser atribuída ao Ocidente rico pela opção de 

desenvolvimento econômico imposta às sociedades do Ocidente pobre e não-ocidentais ou as 

respostas culturais elaboradas por essas sociedades periféricas para lidar com os processos de 

pilhagem e degradação do patrimônio material e imaterial fomentados pelas economias centrais 

são frequentemente invocadas, quando a noção de direitos humanos se articula com os debates 

sobre o multiculturalismo como condição de justiça global ou de construção de uma civilização 

mundial. 

Para Huntington (1996, p.84), um “choque de civilizações” caracteriza o contato entre o 

Ocidente e o Oriente. Como o aspecto primordial do ser civilizado foi herdado dos romanos, 



 

 

isto é ”a tradição do império da lei”, foi ela que assentou as bases para o constitucionalismo e 

a proteção dos direitos humanos. Na maioria das civilizações, isto adquiriu menor importância 

para a formação do pensamento e do comportamento.  

Então, é, analisando as diferenças entre as civilizações, tais como a religião, a 

multiplicidade de idiomas, a separação da autoridade espiritual e temporal, o pluralismo social 

e corpos representativos, o individualismo etc., que o autor explica os problemas que envolvem 

os direitos humanos na sociedade contemporânea e as relações entre do mundo pós-Guerra Fria.  

Trata-se de um mundo composto de sete ou oito civilizações principais, cujas afinidades 

culturais implicam cooperação econômica e política, determinam relações entre Estados, 

interesses e antagonismos. Como os países centrais pertencem a civilizações diferentes, os 

conflitos locais com maior potencial bélico são aqueles que existem entre grupos e Estados de 

civilizações diferentes. Embora o poder ainda seja centralizado pela civilização ocidental, este 

está se deslocando para as civilizações não ocidentais, de modo que a política mundial vai se 

tornando multipolar e multicivilizacional.  

Para Huntington (1996), não parece tarefa simples pensar a universalização dos direitos 

humanos como defendida pelo Ocidente, porque as sociedades, ainda que unidas pela ideologia 

e pelas circunstâncias históricas, estão separadas pela civilização e, quando não se apartam 

(como ocorreu na URSS), ficam submetidas a graves tensões. Logo, é mais provável que 

organizações internacionais compostas por Estados que se aproximam em termos culturais, 

como é o caso da União Europeia, tenham êxito na efetivação dos direitos humanos, porque 

não precisam vencer grandes barreiras culturais. 

A universalização dos direitos humanos está intimamente relacionada a ideias de um 

mundo sem fronteiras, aldeia global; de reordenação estrutural da ação humana, das relações 

inter-regionais e das ações à distância; de trajetória histórica que pressupõe a emergência de 

uma civilização global, de criação de blocos regionais, integrando política, econômica e 

socialmente os povos.  

No entanto, os conflitos que culminam em graves violações de direitos humanos não 

cessam de desacreditar o paradigma de um só mundo, mundo harmônico, como reflexo da 

evolução da humanidade e da consolidação da democracia liberal. 



 

 

Sendo o sistema de direitos humanos um produto da cultura ocidental que se proclama 

como uma alternativa à humanização da humanidade, pode-se pensar nele como uma 

justificativa do sistema de justiça do Ocidente, sua pretensa superioridade em relação a outros 

sistemas, que corrobora a tentativa de fazer com que as sociedades não-ocidentais imitem 

práticas e instituições ocidentais.  

Todavia, nem a cultura ocidental é homogênea nem os sistemas de justiça que dela fazem 

parte adotam as mesmas práticas e possuem as mesmas instituições. Não raras vezes a 

ratificação dos tratados, pactos e convenções internacionais implica reservas, a exclusão ou 

modificação do efeito jurídico de uma ou mais disposições do documento, porque consideradas 

de maneira específica no momento da reserva; porque os Estados discordam de partes dos textos 

ou porque estes suscitam consequências com as quais não pretendem arcar. 

Se desde a antiguidade a tendência dos Estados é aumentar seu poder, seus territórios e 

suas riquezas, após a Guerra Fria, eles passaram a definir seus interesses em termos 

civilizacionais, ora cooperando e se aliando com Estados cujas culturas são semelhantes, ora 

entrando em conflito estas e com culturas diferentes. Ainda que permaneçam como atores 

principais em termos mundiais, os Estados têm flexibilizado fronteiras e abdicado da soberania, 

do poder e de funções, que anteriormente monopolizavam, em favor das instituições 

internacionais que atuam diretamente sobre os cidadãos individualmente e em âmbitos 

regionais, provinciais e locais (HUNTINGTON, 1976).  

As instituições internacionais de direitos humanos são, por assim dizer, desdobramentos 

da democratização do poder do Estado, dos movimentos regionais que têm promovido a 

secessão e afirmado o direito dessas instituições de julgar e impor limites ao que é feito pelo 

Estado, dentro dos seus territórios e fora destes.    

O aparecimento dos “Estados fracassados”, a ruptura da autoridade governamental, os 

conflitos de diversas ordens (tribais, étnicos e religiosos), o surgimento de organizações 

criminosas, a proliferação de armas nucleares e de destruição em massa, terrorismos, genocídios 

etc. (HUNTIGTON, 1976) parecem contradizer a perspectiva de efetivar direitos humano. 

Contudo, nem os Estados mais despóticos nem os mais totalitários conseguiram subjugar 

totalmente uma sociedade e os indivíduos que dela fazem parte, até porque, segundo Morin 

(2007, p. 197), a “sociedade é sempre a união da comunidade e da rivalidade, da coalizão e da 



 

 

competição, dos interesses sociocêntricos e dos interesses egocêntricos, do fitting (ajuste 

mútuo) e do matching (rivalidade, concorrência).   

Como “a alma e a sensibilidade da sociedade estão no indivíduo” (MORIN, 2007, p. 

2001), a consciência típica da contemporaneidade, que enfatiza a dignidade da pessoa humana, 

a fraternidade entre os homens e a solidariedade, parece ser a mesma que alimenta a utopia de 

uma “civilização mundial”, que permite “a coexistência de culturas oferecendo entre si mesmas 

o máximo de diversidade” (LÈVI-STRAUSS, 1989, p. 363).  

 

3  ENTRE O GLOBAL E O LOCAL 

A globalização econômica é invocada, constantemente, para explicar a aceleração dos 

problemas que ocorrem em diversas partes do mundo. A certeza de que “interdependência 

decididamente não é o mesmo que integração” e a constatação da “proliferação de entidades 

políticas autônomas, tão dessemelhantes em sua índole quanto em sua escala”, servem ao 

propósito de explicar as “identidades públicas circunscritas, intensamente específicas e 

sentidas”, que transformam radicalmente as formas de ordem política e provocam “a 

substituição de um mundo construído com uns poucos tijolos análogos, enormes e mal 

encaixados, por um mundo não mais uniformemente nem menos completamente construído 

com muitos tijolos menores, mais diversificados e mais irregulares” (GEERTZ, 2001, p. 157 a 

158).   

  O processo de globalização, entendido como tendência à expansão do sistema 

capitalista, de seu modo de produção e de consumo, bem como do estilo de vida imposto pela 

cultura ocidental às culturas não ocidentais, tem levantado controvérsias que geram 

discordâncias entre os teóricos (GIDDENS, 2001).  

Para alguns, é difícil efetivar direitos humanos, quando se tem países da União Europeia, 

por exemplo, comercializando predominantemente entre si ou quando o poder dos governos 

nacionais das economias centrais é aumentado, para dirigir a globalização de acordo com o 

mercado, enquanto cresce a marginalização do Sul, as civilizações entram em choque e as 

políticas de liberalização econômica fomentam crises e guerras. 

Para outros, a globalização é um fenômeno econômico por excelência que faz com que 

as força de mercado se tornem mais poderosas que os governos nacionais e seus políticos 



 

 

incapazes de controlar os mercados financeiros voláteis e as ameaças ambientais. Os cidadãos 

perdem a confiança nos sistemas de governança existentes. A articulação da sociedade civil 

global e a emergência de instituições regionais e internacionais, como União Europeia, Mercado 

Comum do Sul, Organização Mundial do Comércio, Organização das Nações Unidas etc. 

podem ser vistas como tentativas de desafiar os governos nacionais.  

Decerto, é impossível garantir que os direitos humanos se globalizem inexoravelmente 

em função do fenômeno econômico, mas está claro que os movimentos sociais e as 

organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos, que surgem nas economias 

centrais e a partir delas se irradiam, passaram a atuar localmente e globalmente como fazem as 

corporações multinacionais, indiferentes às fronteiras nacionais.  

Contudo, convém lembrar que os sistemas regionais de direitos humanos são organizados 

em função de interesses e valores compartilhados pelos Estados que deles participam e que isto 

diz respeito tanto a barreiras culturais como à necessidade de regulação e de coordenação 

específicas. Por outro lado, há níveis de interconectividade global historicamente sem 

precedentes a transformar a vida política, cultural e pessoal, de modo que os limites entre o 

interno e o externo ou entre o internacional e o doméstico se rompem e se confundem.  O poder 

em resposta dos movimentos sociais e os organismos internacionais é infinitamente maior.  

Considerando que a globalização não é um processo de mão única, fica evidente que a 

fragmentação de demandas e também a integração da luta em prol dos direitos humanos traduz 

o nível de interconectividade global entre organizações e forças sociais que atuam na defesa 

desses direitos; um fato sem precedentes na história. Como elas se retroalimentam e a toda hora 

estão se reconstruindo e reestruturando, objetivando transformar a comunidade política e 

efetivar direitos humanos, as relações inter-regionais e as ações à distância impulsionam 

profundas mudanças nas instituições nacionais, internacionais e supracionacionais existentes.        

Neste contexto, proliferam as campanhas por justiça global e pelo fortalecimento da 

estrutura democrática global da Organização das Nações Unidas, articulando em rede sistemas 

regionais de direitos humanos (o europeu, o africano e o interamericano). Estes tem diante de 

si grandes desafios: o fortalecimento da interdependência entre eles, o compartilhamento de 

responsabilidades e a geração de novos modos de assistir a humanidade, de solucionar conflitos 

e de consolidar um sistema de justiça internacional justo. A avaliação de violações de maneira 



 

 

justa se apresenta como condição indispensável para a efetivação dos direitos humanos, 

evitando que a defesa desses direitos se constitua como fonte de tensão, a fomentar a 

desigualdade entre civilizações nitidamente desiguais em diversos aspectos, a começar pelo 

econômico.  

Para Huntington (1996), após o colapso da União Soviética, a crença ocidental, 

alimentada em especial pelos Estados Unidos, da prevalência da democracia política e das 

concepções ocidentais de direitos humanos, foi sendo enfraquecida, considerada abstração, 

falsa, perigosa, imoral e imperialista. Proliferaram questionamentos e hostilidades em relação 

a distribuição desigual de poder no mundo do pós-Guerra Fria, em meio aos desenvolvimento 

econômico e aumento da capacidade de resistência dos governos asiáticos às pressões 

ocidentais para que abraçassem valores, instituições e cultura que pouco tinham a ver com a 

civilização oriental. Mais frequentes se tornaram as denúncias das violações de direitos 

humanos perpetradas pelo Ocidente, das omissões em relação a violações perpetradas por 

Estados parceiros do Ocidente e ao tratamento desigual dessas violações. As pressões de grupos 

econômicos para a cooperação com tiranos que favorecem interesses econômicos ocidentais se 

intensificaram em meio à guerra de mercado. A China angariou o consenso entre líderes e 

intelectuais em prol da resistência às tentativas de ocidentalizar, dividir e enfraquecer 

economicamente o país. Autores asiáticos passaram a acusar o Ocidente de fomentar a 

dependência e a subordinação da Ásia, lembrando o imperialismo daqueles que dominavam as 

Nações Unidas e que escreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos sem a 

participação da maior parte dos povos do mundo.    

No jogo contraditório das forças que agem, ora no sentido de defender interesses 

econômicos, ora no de denunciar as violações de direitos humanos, nações que são 

representadas no mundo como mensageiras dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

renunciam responsabilidades nacionais bem mais amplas, como a de garantir a paz mundial. A 

balança das decisões políticas pendem para as prioridades monetárias, para os afluxos de capital 

financeiro, para a defesa de interesses internos, para a garantia dos interesses dos nacionais. Foi 

o que ocorreu, por exemplo, durante a guerra do Golfo, quando a França continuou suas 

exportações de armas, não obstante às pressões internacionais (CHESNEAUX, 1996).  



 

 

Segundo Jürgen Habermans (1989), não há alternativa para o capitalismo, porque este já 

provou sua capacidade de distribuir riquezas, mas é necessário controlar o controle econômico, 

mediante o restabelecimento da “esfera pública”, ou seja, da estrutura da democracia. Porque 

os procedimentos democráticos ortodoxos não favorecem o envolvimento amplo dos 

organismos comunitários e dos grupos locais, a reforma social e política está na dependência 

de novas formas de ativismo.  

Ulrich Beck (1992) situa os movimentos e grupos de direitos humanos entre as formas de 

ativismo que emergiram fora dos mecanismos formais da política democrática, ao analisar o 

que chamou de “sociedade em risco” por referência às consequências da globalização e às 

mudanças que trazem novas formas de risco que o mundo contemporâneo deve enfrentar: risco 

de saúde e ambientais; insegurança no emprego; declínio das tradições e costumes; dificuldade 

de construir uma identidade pessoal; rupturas do modelo familiar e dos padrões relacionais etc. 

A magnitude das mudanças fomenta uma insegurança generalizada, de modo que os grupos e 

movimentos que atuam numa arena subpolítica passam a exercer grande influência sobre os 

mecanismos políticos ortodoxos e acabam sendo incorporados como partes da estrutura da 

política convencional, ao tempo em que tomam para si também as responsabilidades pelo 

controle dos riscos sociais. 

Giddens (1991 e 2001) identifica, ao lado dos riscos, a confiança que se manifesta em 

relação aos indivíduos e às instituições. Devido ao processo de globalização, a confiança que 

antes se baseava na comunidade local, hoje se baseia em sistemas abstratos como, por exemplo, 

pessoas que não conhecemos, agências reguladoras, organizações e autoridades internacionais. 

Logo, o risco e a confiança são faces da mesma moeda. Embora se possa falar que a era global 

abre possibilidades de descontrole em relação ao futuro, é possível controlar o descontrole. 

Assim, o autor entende que a perda de parte do poder pelas nações, a menor influência 

exercida pelos países sobre a política econômica e o exercício de maior influência dos grupos 

e movimentos da subpolítica descrita por Ulrich Beck não suplantarão a política democrática 

ortodoxa. Isto porque a democracia é fundamental para os grupos que fazem parte da subpolítica 

apresentarem suas demandas divergentes, negociarem interesses contrários, estabelecerem 

consensos entre convicções opostas. O governo democrático permanece crucial para lidar com 

a diversidade de reivindicações e reestabelecer diálogos interrompidos.   



 

 

Se há razões para o pessimismo, quando “direitos humanos são rotineiramente ludibriados 

em estados do mundo todo” (GIDDENS, 2003, p. 90), há motivos para o otimismo, quando se 

vê a expansão da democracia. Se a política democrática tem como pressuposto a soberania do 

Estado-nação, capaz de autogovernar-se, a democratização da democracia deve ser pensada 

para além dos estados nacionais, acima destes. As organizações transnacionais e as 

internacionais são sistemas que podem contribuir para que a democracia avance tanto no 

interior dos Estados quanto na relação entre eles.   

Não limitando a democracia à esfera pública como fez Jürgen Habermas, Giddens (1991, 

2001 e 2003) vislumbra, ainda, a democracia que emerge no cotidiano, a “democracia das 

emoções”, avançando para uma crescente igualdade nos relacionamentos, para o respeito mútuo 

e a tolerância. Então, ao invés de pensar a democracia como “uma flor frágil, que se pode 

facilmente pisar”, melhor seria “vê-la como uma planta robusta, capaz de medrar até no terreno 

mais estéril”, como “uma luta que vale a pena empreender e ela pode ser vitoriosa” (GIDDENS, 

2003, p. 90 a 91). 

Para Fraser (2002 e 2008), atualmente, há dois tipos de reivindicação que são aspectos do 

mesmo paradigma de justiça social, embora contenham demandas que podem ser vistas como 

distintas: a) as redistributivas referidas ao acesso aos recursos materiais e à distribuição justa 

das riquezas; e b) as de reconhecimento referidas à valorização de identidades (étnica, sexual, 

de gênero etc.) e à resistência à assimilação das identidades de uma cultura dominante. No 

momento em que o capitalismo acelera os contatos transculturais, destrói sistemas de 

interpretação e politiza identidades, erguem-se bandeiras contra a dominação cultural e 

econômica, as quais se reforçam dialeticamente. A emergência de duas concepções globais de 

injustiça (econômica e cultural) traz tensão sobre prioridades entre as demandas de política de 

redistribuição e as políticas de reconhecimento, sendo a restituição da igualdade como paridade 

de participação nas relações sociais o remédio para corrigir a injustiça.  

 Santos (2003) corrobora a visão de Fraser, entendendo que o caráter bidimensional da 

justiça (redistribuição e reconhecimento) não pode prescindir de um diálogo intercultural e de 

um processo de construção coletiva, no qual as incompletudes mútuas possam ser reconhecidas 

e a questão do direito à igualdade e à diferença sejam postas simultaneamente e não como 

direitos antagônicos.  



 

 

 

CONCLUSÃO 

 Abordar os temas dos direitos humanos à luz do diálogo socioantropológico oferece a 

possiblidade de compreender as dificuldades de efetivação desses direitos segundo visões 

teóricas que tendem a se polarizar em posicionamentos mais otimistas e mais pessimistas acerca 

do futuro da democracia e da própria humanidade. 

 As visões mais otimistas alimentam a utopia da cidadania terrena, da fraternidade 

humana, da unidade na diversidade e da democracia global. As visões mais pessimistas centram 

suas análises na denúncia das persistentes violações de direitos humanos e algumas acabam por 

reduzi-los à mera retórica a serviço de interesses das economias centrais, na luta incessante pela 

ampliação de seus domínios.  Visões mais moderadas apresentam os inúmeros riscos trazidos 

pela globalização coexistindo com o potencial revolucionário implícito no fortalecimento 

jurídico dos direitos humanos.  

No momento atual, grandes são as demandas de justiça social, de redistribuição, de 

reconhecimento e de participação. Nisto está implícito o desafio de articular a diversidade 

cultural de forma a promover uma colaboração mais fraterna entre os povos, para o que o 

diálogo intercultural é imprescindível.    

  Se o notório fortalecimento da noção jurídica de direitos humanos, a proteção legal que 

se estabeleceu em diversos níveis, no âmbito doméstico e internacional, não tem sido capaz de 

reduzir violações graves e conflitos que ameaçam a humanidade, numa coisa parece que os 

teóricos são unânimes: a alternativa é devolver à humanidade sua humanidade. O diálogo 

intercultural é um grande começo para a colaboração entre as culturas no sentido da efetivação 

da justiça social.     
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo debater as políticas públicas utilizadas na tratativa da 
violência de gênero no Brasil, partindo de uma análise sobre a efetividade da legislação 
brasileira e a influência do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. 
A escolha da temática justifica-se pelos altos índices de vítimas desse tipo de violência, 
situação que ficou conhecida como epidemia de violência de gênero. No Brasil, a 
questão passou a ser pauta das lutas feministas no final da década de 1970, as quais 
impulsionaram diversas mudanças no contexto social e jurídico do país. Exemplo 
significativo dessas mudanças foi a publicação da Lei nº. 11.340 de 2006, intitulada Lei 
Maria da Penha, na qual a violência contra a mulher no âmbito familiar passou a ser 
conduta típica específica, tratada em rito especial. A lei trouxe em seu bojo a projeção 
de políticas públicas a fim de dar apoio nos casos já consumados, bem como prevenir e 
erradicar esse tipo de violência. Sobre as projeções, merecem destaque: a assistência 
integrada e o atendimento especializado pela autoridade policial à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar. Em 2003, houve a criação da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres que em conjunto com a Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, iniciou a campanha de combate à violência de gênero, 
objetivando efetivar as medidas elencadas legislação. No âmbito internacional, 
encontramos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos que busca prevenir, 
punir e erradicar a violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará de 1994), 
que recomenda aos Estados-parte a promoção de políticas públicas a fim de prevenir, 
punir e erradica tal violência. Optou-se pela utilização do método dedutivo através de 
revisão bibliográfica.
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O debate acerca dos direitos humanos tem encontrado cada dia mais seu 

espaço na sociedade, em virtude da conscientização dos seres humanos da 

necessidade do respeito recíproco e da preservação aos bens universais, como é o 

caso da vida e da integridade física.  

No entanto, esse entendimento foi sendo construído com base na 

deturpação desses direitos, e com o passar dos anos e o contato com a exploração 

dos grupos vulneráveis, houve a necessidade de regular esses direitos humanos 

universais. 

Esse é o caso da violência de gênero, que é aquela cometida contra 

mulheres em razão de serem mulheres, e que cada dia faz mais vítimas em todo o 

mundo. A presença em ampla escala da violência de gênero ficou conhecida como 

epidemia3 de violência de gênero, o que existe do Estado políticas públicas em caráter 

de urgência. 

Em razão dessa vulnerabilidade a mulher foi por anos explorada e colocada 

em uma condição de inferioridade na sociedade. 

Foram determinados à elas a função de mãe e dona de casa, e por muitos 

anos não tiveram direito à voto, à educação, à voz, e deveriam ser submissas aos 

seus parceiros, muitas vezes sofrendo inclusive violência física. 

Com o passar dos anos, a mulher passou a lutar por direitos iguais aos dos 

homens e os movimentos sociais de mulheres, com muita força foram determinando 

o seu novo papel na sociedade. 

No entanto, até os dias de hoje, considerando a existência de uma 

sociedade machista e patriarcal, as mulheres sofrem inúmeras violações de seus 

direitos e a existência de Leis e Tratados Internacionais que estabeleçam essa 

igualdade não são a garantia de que eles serão respeitados. 

3 Termo utilizado pela ONU para definir as proporções da violência doméstica. Pode ser observado no 
texto ONU Mulheres.



Em conjunto com as Leis e Tratados, o Brasil estabeleceu Políticas 

Públicas a fim de diminuir essa disparidade no tocante à violência doméstica contra 

a mulher, que ainda é muito presente nas sociedades contemporâneas. 

É nesse contexto que será feita a análise da efetividade das Políticas 

Públicas contra a violência de gênero no Brasil e a influência Latino-Americana. 

Dessa forma, se faz necessário compreender não só as leis locais, mas os 

Tratados realizados no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

haja vista a influência que os países latino-americanos exercem entre si. 

Para concretude e obtenção dos resultados, a pesquisa passará pelos 

movimentos de mulheres e a violência de gênero, pela Convenção de Belém do 

Pará, pela Lei Maria da Penha e por fim pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres. 

2 Movimentos de mulheres e a violência de gênero 

Desde o início das lutas pela emancipação das mulheres, várias pautas foram 

sendo levantadas e novas bandeiras assumidas. Com a finalidade de ter seu lugar na 

sociedade reconhecido e evitar que seus direitos fossem violados é que mulheres dos 

mais variados grupos sociais iniciaram suas reivindicações. 

Aproximadamente na metade do século XIX é que iniciaram as lutas das 

mulheres latino-americanas por seus direitos. 

A esse respeito Timoteo ressalta que: 
no Brasil, bem como em vários países latino-americanos, a exemplo do Chile, 
Argentina, México, Peru e Costa Rica, as primeiras manifestações aparecem 
já na primeira metade do século XIX, em especial através da imprensa 
feminina, principal veículo de divulgação das ideias feministas naquele 
momento (2013, p. 93). 

Os movimentos de mulheres nasceram com um viés emancipatório, na busca 

pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, visto que estas sofriam opressão, e 



por vários anos foram tratadas como cidadãs inferiores aos homens, seja politicamente, 

civilmente ou até mesmo no âmbito familiar, como já mencionado. 

As mudanças sofridas ao longo das décadas fizeram com essas mulheres 

ganhassem seu espaço, mas ainda havia pelo que lutar, foi aí que levantaram novas 

bandeiras nos movimentos. 

Uma das bandeiras de maior destaque foi a questão da violência de gênero, a 

qual até hoje vitimiza milhares de mulheres em todo o mundo, e isso não é diferente na 

América Latina. No Brasil, por exemplo, a temática passou a ser pauta das lutas 

feministas desde o final da década de 1970 (TELES, 1993, p. 14). 

Ainda é muito difícil obter dados sobre a violência doméstica contra a mulher, 

pois muitas das vítimas não procuram os serviços e mesmo as que procuram, muitos dos 

dados não são coletados para fins estatísticos. 

Entretanto, o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 

através dos últimos relatórios demonstrou que a violência contra a mulher apresenta, 

ainda, números alarmantes.  

Dessa forma, o 5º Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM 

(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) apresenta: 
Entre 2010 e 2012, os relatos de violência física representaram mais de 55% 
dos atendimentos realizados pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à 
Mulher, criado em 2006 pelo governo brasileiro. Os relatos de violência 
psicológica (27,6%) e violência moral (11,7%) vêm na sequência, também 
entre os casos mais comuns reportados (IPEA, 2014, p. 62). 

Esses dados representam uma realidade preocupante e nos deixa cada vez mais 

seguros de que a existência de direitos que vedam tais atitudes não são suficientes para 

garantir que a dignidade da pessoa humana seja respeitada. 

E complementando ainda essa afirmação, é que segue outro trecho de texto 

divulgado no Site do PNUD no Brasil: 
Apesar de não revelarem o panorama completo da situação da violência 
contra a mulher no país, esses números reforçam a importância de 
desenvolvermos campanhas de esclarecimento e de mobilização para 
combater estes e outros tipos de violência. 
‘O PNUD coordena esforços mundiais e nacionais para incluir a igualdade de 
gênero e o empoderamento feminino nas ações para redução da pobreza, 
construção da governabilidade democrática, prevenção de crises e promoção 
do desenvolvimento sustentável’, ressalta Jorge Chediek, representante 



residente do PNUD no Brasil e coordenador residente do Sistema ONU no 
país (PNUD, 2014). 

Muitas das vezes os Estados não dão conta, por questões estruturais, de lidar 

com o combate e a prevenção à violência de gênero, incluindo o Judiciário, braço dos 

Estados Democráticos. Há uma ineficiência e cegueira normativa na tratativa de casos 

dessa ordem. Sendo assim, os movimentos de mulheres e de direitos humanos muitas 

das vezes demanda a resolução de casos fora da esfera nacional, como modo de 

pressionar as instâncias internas para a criação de políticas de enfrentamento da 

violência (BLAY, 2003). 

Nesse sentido, fica evidente conforme os dados apontados a gravidade da 

situação e a importância de se discutir o tema, a fim de se investigar as práticas 

existentes que possuem resultados positivos, bem como a necessidade de se ampliar a 

aplicação das políticas existentes. 

Em seguida serão analisadas a Convenção de Belém do Pará, que no âmbito 

dos países latino-americanos visa prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 

posteriormente a Lei Maria da Penha, que no âmbito nacional trata dos casos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

3 Convenção de Belém do Pará 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher, conhecida como “Convenção de Belém do Pará”, editada pela OEA 

(Organização dos Estados Americanos) em 1994, ratificada pelo Brasil em 1995, foi um 

dos grandes avanços na proteção dos direitos da mulher em âmbito internacional 

(PIOVESAN, 2010, p. 270). 

A Convenção de Belém do Pará foi a primeira a reconhecer a violência contra a 

mulher “como um fenômeno generalizado” (PIOVESAN, 2010, p. 271), que atinge as 

mesmas nas mais distintas condições sociais, culturais, de raça, etnia, etc. 

O artigo primeiro do referido documento elenca o conceito de violência contra a 

mulher: 



Artigo 1: Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a 
mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como 
na esfera privada (OEA, 1994). 

A Convenção traz também as espécies de violência, sejam elas física, sexual e 

psicológica (OEA, 1994). 

Nela é abordada, em seguida, a exigência de práticas Estatais direcionadas não 

só a punição, como a prevenção, educação, proteção entre outras ações nos casos de 

violência contra a mulher. 

Conforme afirma Piovesan (2010, p. 272), no artigo 12 da Convenção 

“qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental, pode apresentar 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias de 

violência perpetrada contra mulher”. 

Para que se recorra à Comissão é necessário que antes tenha se esgotado todas 

as instâncias internas para a resolução da questão, sendo esta de caráter subsidiário. E 

nesse sentido, fica evidente que se a tutela jurisdicional nacional não resolver o caso de 

violência, o mesmo poderá ser levado para análise da Comissão Interamericana. 

Enfim, fica claro que a Convenção ao se preocupar com a questão da violência 

contra a mulher propôs não só meios de punir o agressor, como evitar que novos casos 

pudessem ocorrer, através da educação em gênero e da proposição de medidas em 

âmbito nacional. 

E em resposta a tais proposições e aos clamores sociais, foi que em 2006, foi 

promulgada a Lei Maria da Penha no Brasil, a fim de também combater a violência 

doméstica contra a mulher e punir o agressor. 

4 Lei Maria da Penha  

A Lei 11.340 de 2006, intitulada “Lei Maria da Penha”, foi fruto das lutas dos 

movimentos sociais e veio na tentativa de diminuir a quantidade de casos de violência 

contra a mulher no ambiente doméstico, para prevenir novos casos e acompanhar as 



mulheres já vítimas e reconduzi-las a uma nova vida através de empoderamento e 

serviços da rede protetiva.  

A lei recebeu esse nome em razão das lutas de Maria da Penha Fernandes pela 

condenação de seu ex-marido agressor, que por duas vezes atentou contra sua vida. 

Tomando por base a impunidade que rondava o caso no âmbito interno, o mesmo foi 

levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil por 

negligência e omissão com relação à violência doméstica (PIOVESAN apud 

PIOVESAN; PIMENTEL, 2010, p. 283). 

As dimensões dessa violência são muito amplas e merece a observância de que 

na maioria dos casos o agressor da mulher é alguém de seu convívio familiar.  

Conforme estudos realizados pela Human Rights Watch, “de cada 100 

mulheres assassinadas no Brasil, 70 o são no âmbito de suas relações domésticas” 

(PIOVESAN apud AMERICAS WATCH, 2010, p. 284). 

A violência quando física causa não só marcas externas, mas também 

psicológicas, emocionais, que também são formas de violência. 

Ampliando o conceito, abordado pela Convenção de Belém do Pará, a Lei 

Maria da Penha traz em seu artigo 7°, como formas de violência doméstica contra a 

mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Abarcando um pouco mais esse 

rol a Secretaria de Políticas para Mulheres (2011, p. 21) inclui o tráfico de mulheres, 

assédio moral, assédio sexual no trabalho e a violência institucional. 

Os pilares da Lei Maria da Penha são a prevenção, a mudança no pensamento 

cultural e o acolhimento (proteção integral da mulher) (MANSUR, 2015). 

Nesse sentido fica claro que a Lei se preocupou com a proteção das mulheres já 

vitimizadas, a prevenção para que mais mulheres não sejam vitimas e não menos 

importante a educação em gênero para propiciar uma mudança no pensamento social 

machista e patriarcal já consolidado. 

No âmbito da lei foram lançadas projeções no enfrentamento da violência, tais 

como as medidas de assistência integrada e atendimento especializado. 

As medidas integradas são um conjunto articulado de políticas públicas que 

envolvem União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo como diretrizes: a) a 



integração dos poderes juntamente com outras áreas de estudo como saúde, assistência 

social, educação, trabalho e habitação; b) promoção de estudos e estatísticas com a 

perspectiva de gênero, raça e etnia; c) o respeito nos meios de comunicação aos valores 

éticos e sociais a fim de coibir papeis estereotipados que promovam a violência contra a 

mulher; d) a implementação de atendimento especializado para mulheres nas Delegacias 

da Mulher; e) promoção de campanhas contra a violência e difusão da lei; f) celebração 

de convênios em parcerias com outros órgãos a fim de implementar programas de 

erradicação dessa violência; g) capacitação das Polícias Civil e Militar, Guarda 

Municipal e Corpo de Bombeiros; h) promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva 

de gênero e de raça ou etnia; i) destaque nos currículos escolares para o estudo de 

direitos humanos, equidade de gênero e raça ou etnia e ao problema da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

Em seguida a lei trata da assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, que deverá obedecer as diretrizes previstas na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública 

e outras políticas.  

Prevê que o juiz deverá determinar a inclusão da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar nos cadastros assistenciais do Governo Federal, bem 

como assegurar o acesso prioritário à remoção para outra unidade quando funcionária 

pública e a manutenção do vínculo quando necessário seu afastamento por até 6 meses. 

A assistência à mulher inclui ainda serviços de contracepção de emergência, a profilaxia 

de doenças sexualmente transmissíveis e da síndrome de imunodeficiência adquirida 

(Aids) e outros procedimentos necessários no caso de violência sexual. 

No que tange o atendimento policial, esse deve ser imediato tanto quando da 

ocorrência da violência, quanto do cumprimento das medidas protetivas de urgência. 

Dentre as providências a serem adotadas pela autoridade policial, estão: a) 

garantia da proteção policial, quando necessária e a imediata comunicação ao Ministério 

Público e ao Judiciário; b) encaminhamento da ofendida ao hospital e Instituto Médico 

Legal; c) fornecimento de transporte à ofendida e seus dependentes a abrigo, quando 



houver risco de vida; d) se necessário, acompanhar a ofendida para retirar seus 

pertences do domicílio familiar; e) informar os direitos da ofendida, conferidos pela 

Maria da Penha. 

A lei é muito positiva na tratativa dos casos de violência doméstica contra a 

mulher, no entanto, a mesma exige a implementação das diretrizes e a criação de novas 

políticas públicas. 

Há uma grande disparidade entre a legislação e a aplicação prática. Existe um 

grande abismo entre os fatos sociais e a implementação das políticas públicas, mas 

também foram e estão sendo obtidas gradualmente novas conquistas, como poderá ser 

observado no próximo item. 

5 Política Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres 

Em 2003, foi criada no Brasil a Secretaria de Políticas para Mulheres e com ela 

as políticas públicas para o enfrentamento da violência contra as mulheres foram 

fortalecidas (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 2011, p. 07). 

Antes as ações consistiam somente na capacitação de profissionais da rede de 

atendimento e a criação de serviços especializados, como Casas-Abrigo e Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher.  

Posteriormente, as políticas são ampliadas, abrangendo “a criação de normas e 

padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de 

redes de serviços, o apoio a projetos educativos e culturais de prevenção à violência e 

ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública” 

(SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 2011, 07). 

A lei Maria da Penha, como já explicitado, previu os serviços especializados, e 

dentro deles os julgados de casos de violência doméstica dentro dos Juizados 

Especializados de Violência Doméstica e Familiar, enquanto os mesmo não fossem 

criados, os casos iriam para as Varas Criminais. 



Esse é um dos pontos importantes de enfrentamento da questão. Desde a 

criação da Lei foram sim criados serviços especializados, mas não em número suficiente 

para atenderem as demandas sociais. 

Em caráter exemplificativo, observa-se que atualmente o Estado de São Paulo 

conta com 7 varas especializadas na Capital e no interior.com 3 varas e 2 anexos, de 

acordo com o COMESP - Coordenadoria da Mulher em situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Poder Judiciário (TJ-SP). O mesmo ocorre com GEVID - 

Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Ministério 

Público) e o NUDEM - Núcleo Especializado de promoção dos Direitos da Mulher 

(Defensoria Pública). 

Esse déficit faz com que o atendimento necessário para dirimir a dor daquela 

mulher vítima de violência, viole ainda mais direitos através da estigmatização, pela não 

compreensão por parte dos agentes públicos do que realmente é estar na situação de 

violência. 

Nesse sentido, ao invés de haver o cumprimento da lei e a maior promoção dos 

direitos e garantias individuais se tem a violência institucional. 

Existem além dos serviços especializados citados, as Casas-Abrigo, as 

Delegacias especializadas, entre outras. 

Na Política Nacional de enfrentamento à violência contra as Mulheres (2011, p. 

26), há a previsão dos seguintes eixos estruturantes: a) Prevenção – ações educativas e 

culturais que interfiram nos padrões sexistas; b) Assistência – fortalecimento da Rede 

de Atendimento e capacitação de agentes públicos; c) Enfrentamento e combate – ações 

punitivas e cumprimento da Lei Maria da Penha; d) Acesso e garantia de direitos – 

cumprimento da legislação nacional/internacional e iniciativas para o empoderamento 

de mulheres. O que reforça as previsões da Lei Maria da Penha. 

Por mais que os direitos mencionados não sejam efetivados como deveriam, há 

de se reconhecer a importância das políticas de enfrentamento e de se reforçar que 

gradualmente tem-se conquistado novos avanços. 

Atualmente, boa parte da população brasileira tem conhecimento da existência 

da Lei e sabe a importância de se lutar contra a violência de gênero. 



O conhecimento da lei faz com que mais mulheres saibam dos seus direitos e 

passem a utilizá-los, se for o caso. 

A educação em gênero e direitos humanos se faz de extrema importância nesse 

combate e é possível notar também os avanços graduais através do trabalho e esforços 

dos movimentos sociais. 

Dois ótimos exemplos disso, no Estado de São Paulo, são os Projetos 

“Promotoras Legais Populares” e o “Maria, Marias”. 

Os projetos são desenvolvidos através de capacitação de mulheres acerca de 

seus direitos. 

O Promotoras Legais Populares tem uma proposta de capacitação de mulheres 

acerca do que é o Estado, noções de Justiça, direitos em geral, políticas públicas e 

sociais e o que é ser promotora legal na prática.  

Já o Maria, Marias é uma especialização em Lei Maria da Penha, onde são 

trabalhadas durante 6 meses em oficinas a lei e temas pertinentes à violência de gênero 

(ANGOTTI, 2015). 

Nesse sentido, é possível observar que há uma parcial efetividade das políticas 

públicas de combate à violência de gênero no âmbito familiar e doméstico, e ainda é de 

grande importância a participação dos movimentos sociais na educação em gênero e 

direitos humanos. 

Ainda há muito o que avançar, através de investimentos públicos para que 

essas políticas realmente se projetem do papel nas práticas cotidianas. 

6 Conclusões 

Nessa pesquisa, com a temática da efetividade das Políticas Públicas contra 

a violência de gênero no Brasil e a influência Latino-Americana foi possível 

observar através da análise dos movimentos sociais pela efetivação dos direitos 

humanos, que com base nas lutas, as mulheres conseguiram conquistar direitos e 

assumir um novo papel na sociedade. 



Dentro dessas lutas, a discussão da violência de gênero possibilitou a 

elaboração da Convenção de Belém do Pará em âmbito internacional, influenciando 

diretamente o Brasil como Estado parte. 

Em âmbito nacional, houve a elaboração da Lei Maria da Penha, que foi 

fruto de movimentos sociais e contribuiu para mais avanços no combate à violência 

de gênero nas relações familiares e domésticas. 

A partir da Lei e da Convenção Internacional, as diretrizes nelas previstas 

foram transmitidas à Política Nacional de enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres. 

Tal política Nacional traçou um plano de metas baseado em quatro pilares, 

sejam eles a prevenção, a assistência, o enfrentamento e combate e o acesso e garantia 

de direitos. 

Dentro das práticas existentes têm-se a especialização dos serviços de 

atendimento, como delegacias, juizados, promotorias e defensorias. Na rede existem 

serviços de apoio como Casas-Abrigo, entre outras. 

No entanto, foi possível notar que o número insuficiente desses serviços 

especializados faz com que a efetivação dos direitos seja prejudicada. 

A violência contra a mulher provoca inúmeros prejuízos para a saúde 

emocional da vítima e o tratamento inadequado através da estigmatização podem 

provocar mais danos. 

É importante salientar que muitos avanços foram obtidos a partir da Lei Maria 

da Penha, como já salientado, mas ainda há muito o que conquistar. 

Apesar da dificuldade em se obter estatísticas, as existentes demonstram que a 

violência contra a mulher ainda é em grande escala. 

A educação em gênero e direitos humanos é um importante instrumento na luta 

pela erradicação da violência de gênero. 

Importante ressaltar novamente o papel dos movimentos sociais, que até hoje 

executam um belo trabalho na promoção de direitos sociais, como já citado e 

exemplificado através do Promotoras Legais Populares e do Maria, Marias. 



O pano de fundo dessa luta é a conscientização através da educação. Como 

afirmou Teles e Melo “trata-se de uma questão política: sensibilizar cada mulher e cada 

homem para que atuem na construção das tão propaladas igualdade, justiça social, 

cidadania, democracia e autonomia” (2002, p. 09). Essa luta é de todos. 

A violência está intrínseca no comportamento social, mas é um dever de todos 

lutar contra ela, e tentar combatê-la diariamente, nas pequenas atitudes e na promoção 

de políticas educacionais em todos as esferas da sociedade. 

E por fim, sintetiza bravamente essa ideia o trecho do livro Histórias de Marias 

do Projeto Maria, Marias: “Quando a violência nos atinge, são as Marias que nos fazem 

lutar. Antes Maria era só um nome. Hoje é um símbolo de lutas e conquistas. Viver sem 

violência é um direito das Mulheres” (PERRONE org., 2015, p. 07). 

Viver sem violência é um direito de todas e é dever do Estado promover a não 

violência através de suas políticas e dever de todos os cidadãos em também enfrentar 

essa luta. 
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Considerações Iniciais 

Os Direitos Fundamentais são conceituados como aqueles que investem no ser 

humano, como um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescindíveis 

a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna de todas as pessoas. Sendo estes 

direitos intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis. E albergados no texto 

constitucional também estão os Direitos Fundamentais Trabalhistas que passam a servir 

como primordial instrumento de fortalecimento da cidadania, da produtividade e da 

inserção social do ser humano.

Em seu aparato material, o Direito do Trabalho busca compatibilizar os 

interesses dos empregadores e dos trabalhadores, de modo a possibilitar a adequação 

dos direitos trabalhistas nos casos em que representem mais benefícios do que prejuízos 

ao trabalhador, desde que sejam respeitados seus Direitos Fundamentais. 

Neste ínterim, a negociação coletiva mostra-se como importante ferramenta 

regulamentadora das relações trabalhistas e por meio da tutela sindical amplia as buscas 

por melhores condições de trabalho e garantia da manutenção dos empregos. Os 

sindicatos, como um dos objetos de estudo do Direito Coletivo do Trabalho, têm escopo 

diverso, podendo ser destacadas como seus fins fundamentais a determinação das 

condições de trabalho, por meio da negociação coletiva, visando melhores condições de 

vida para os trabalhadores; a assistência aos integrantes da categoria, mormente em 
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época de desemprego ou crise econômica, no caso de sindicato patronal; e a defesa dos 

interesses da categoria. Estando os sindicatos presentes no rol de legítimos postulantes 

de direitos e interesses laborais. 

Um dos temas abordados pelos sindicatos e presentes nas convenções coletivas 

são acerca do meio ambiente de trabalho, que tem amparo na Constituição Federal 

vigente e na legislação pátria que trazem dispositivos que o protegem, garantindo aos 

trabalhadores a diminuição dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança. Contudo, para efetivar essas determinações é necessário o 

acesso dos trabalhadores às informações referentes ao tema, pois só conhecendo os seus 

direitos, os problemas que ocorrem, suas causas e consequências, os meios de solução, é 

que terão instrumentos para lutar por melhores condições de trabalho.

Neste contexto, o referido artigo tem por objetivo mapear e identificar as 

cláusulas referentes à proteção dos trabalhadores, presentes nas convenções coletivas 

estaduais e municipais da categoria dos metalúrgicos do Estado de Mato Grosso do Sul, 

no período de 2009-2014, baseando-se na análise sobre a efetividade das cláusulas 

normativas acordadas nestas convenções coletivas e se as mesmas satisfazem a 

necessidade real da categoria trabalhista quanto à proteção do trabalhador, com atenção 

voltada aos Direitos Fundamentais. 

Para tanto, o estudo que ora se apresenta foi levado a efeito a partir do método 

da pesquisa bibliográfica-documental, por meio do mapeamento, seleção e análise das 

convenções coletivas disponíveis no endereço eletrônico do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos 

(STIMMMEMS) de Campo Grande-MS e Região.

Este Sindicato foi selecionado pelo fato de apresentar disponível para download

os arquivos que apresentam as cláusulas acordadas nas convenções coletivas no período 

supracitado, e pelo mesmo apresentar cláusulas destinadas a proteção do trabalhador. Os 

demais sindicatos foram excluídos da pesquisa por não apresentarem dados disponíveis 

para elaboração da pesquisa.



E pode-se propor como problema, se as cláusulas normativas acordadas nas 

convenções coletivas remetem à proteção do trabalhador da categoria dos metalúrgicos, 

com atenção voltada aos Direitos Fundamentais?.

Diante da possibilidade de eficácia da convenção coletiva, percebe-se o 

relevante papel dos Sindicatos e o direito à informação se afirma como uma das bases 

da tutela ambiental trabalhista e a informação ambiental trabalhista apresenta grande 

importância na preservação do meio ambiente do trabalho. 

1 Antecedentes Históricos

Os Direitos Fundamentais, enquanto valores sem os quais o homem não poderia 

viver em sociedade são direitos inatos preexistentes, ficando a cargo do Direito o seu 

reconhecimento nos ordenamentos jurídicos. Nesse sentido, cumpre destacar que os 

antecedentes históricos da positivação dos Direitos Fundamentais, ou seja, sua previsão 

expressa nos ordenamentos jurídicos encontra-se nas Declarações de Direitos. 

Entre estes Direitos Fundamentais estão os Direitos Sociais, que nasceram da 

constatação de que a liberdade e os direitos civis e políticos não estariam garantidos em 

sua plenitude sem uma igualdade real, substancial, o que somente seria alcançado com a 

garantia de outra espécie de diretos, capaz de dar condições reais ao indivíduo de se 

firmar enquanto tal, como o direito à saúde, ao trabalho e à moradia.

No Brasil, se verificava a presença dos direitos sociais desde a Constituição 

Imperial até a atual. Destaca-se que a Constituição de 1934, no art. 121 veio tratar dos 

direitos trabalhistas com maior destaque, sendo eles: descanso semanal, férias 

remuneradas, salário mínimo, indenização ao trabalhador dispensado por justa causa e 

outros. A Carta outorgada em 1937, com forte influência fascista, manteve os mesmos 

direitos, mas proibiu a greve e o locaute. Porém, foi sob sua vigência, que se criou a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A Constituição Federal de 1988 (CF/88), vigente, acaba por disciplinar uma 

série de dispositivos e princípios que estabelecem direitos e deveres aos trabalhadores e 

empregadores, não apenas na esfera individual, como também no Direito Coletivo do 



Trabalho. Embora presentes na Carta Magna importantes Direitos Fundamentais 

destinados a assegurar condição digna de trabalho e de vida para o trabalhador, também 

é possível reconhecer, por outro lado, a necessidade de pactuação direta entre os atores 

sociais recorrendo diretamente ao reconhecimento das negociações coletivas ao status

de Direito Constitucional Fundamental.

A desigualdade de fruição de direitos pelas classes trabalhadoras e a crescente 

pauperização das massas proletárias, desde os primórdios do século XIX, acabaram por 

fomentar sentimento de indignação entre os trabalhadores, contribuindo para a formação 

de uma consciência de classe e consequente organização dos movimentos operários, 

cuja reivindicação básica era por salários que lhes permitissem vida digna, além da luta 

pela implantação de sistema de previdência social e efetiva fruição de direitos políticos 

que eram até então limitados.

Neste contexto que, salienta-se que os direitos trabalhistas sempre estiveram 

ligados a movimentos coletivos, mas a sua doutrina jurídica esteve limitada aos direitos 

individuais. Os movimentos operários foram historicamente importantes na luta pela 

inclusão de direitos sociais tanto nas declarações de Direitos do Homem, quanto nos 

textos constitucionais, enquanto luta pela liberdade e contrária à opressão social.

Após a Revolução Industrial, o Direito Coletivo do Trabalho ganhou forças com 

a autorização do direito de associação dos trabalhadores. A desvantagem dos operários 

era evidente. O trabalho industrial provocou êxodo de rurícolas que, desempregados, se 

colocavam às margens das fábricas esperando oportunidade para assumir postos de 

serviço. Inúmeras dificuldades são vivenciadas pela massa operária, que inicia o 

movimento de irrupção mediante coalizões, que juntam forças por meio de um 

procedimento de organização que incluía a eleição de representantes capazes de adotar 

ações táticas de pressão e de assistir aos indivíduos representados, surgia então o

sindicato.

A origem da classe operária brasileira esta vinculada ao processo de 

transformação da economia, que deixa o cenário agrário e parte para o industrial, 

substituindo o trabalho escravo pelo assalariado. Os baixos salários, as intermináveis 



jornadas de trabalho, a exploração de homens, mulheres e crianças fomentaram forte 

indignação e acarretaram violentas lutas sociais, materializadas desde a destruição de 

máquinas até a formação do principal instrumento da busca de melhorias sociais: o 

sindicato.

Ao longo da história constitucional brasileira, praticamente todas as 

Constituições continham alguma referência aos direitos do trabalhador. Mediante as 

lutas firmadas pelos sindicatos, mais uma vez tentou-se controlar o movimento operário 

e sindical, a partir da criação do Ministério do Trabalho com o objetivo de elaborar 

política sindical que visasse conter a classe operária dentro dos limites do Estado. Cria-

se a Lei de Sindicalização, os pilares do sindicalismo no Brasil, em que o movimento 

operário sindical de resistência é legitimado. Mesmo diante de uma das fases mais 

evolutivas do Direito do Trabalho e de grandes alterações, predominou o 

corporativismo e o intervencionismo estatal.

Prevendo avanços populares, novos atos legislativos sobre a organização 

sindical sobrevieram e, a partir da Constituição de 1934, restabeleceu-se a pluralidade 

sindical, limitado ao máximo de três sindicatos representativos da mesma categoria, na 

mesma base territorial, o que acabava por reduzir o número de sindicatos.

A Carta Ditatorial de 1937, inspirada no sistema corporativista italiano por meio

da Carta Del Lavoro, propiciou o retorno do princípio da unicidade e aumentou o 

intervencionismo estatal nos sindicatos. Não obstante, surgiram muitas medidas 

legislativas em matéria sindical, que em 1940 criou o imposto sindical e, em 1943, a 

CLT, mantendo o sistema sindical com os componentes corporativistas e 

intervencionistas.

Com a redemocratização do País, a Constituição de 1946 restabeleceu o direito 

de greve sem haver alteração quanto à organização sindical. E, durante o regime militar, 

o Estado fez com que os sindicatos se apresentassem de forma mais assistencialista. 

Introduzindo o conceito de “segurança nacional” como justificativa para punir qualquer 

espécie de “perturbação sindical”. A legislação corporativista e a rigidez da unidade 

sindical, não davam margem jurídica para a constituição de centrais sindicais. 



O Direito Sindical Brasileiro sofre de forma extrema com a propagação do 

pensamento neoliberal, pois não possuiu uma trajetória histórica evolutiva tal como nos 

Países industrializados, foi implantado pelo Estado Novo, sendo que já se encontra 

fragilizado na sua raiz devido às heranças do corporativismo.

Observa-se que a legislação trabalhista nacional foi formada no contexto social e 

produtivo do início do século passado, sendo marcada por seu caráter protetivo e por 

sua rigidez. Entretanto, a sociedade, a economia e os modos de produção modificaram-

se no decorrer dos anos. As leis existentes não conseguiram acompanhar essas 

modificações, até porque as premissas segundo as quais as leis foram elaboradas já não 

têm aplicabilidade no atual contexto produtivo e das relações trabalhistas e sindicais. 

É necessário salientar que surgiu no início da década de 1980 novo modelo de 

sindicalismo, oriundo de municípios industriais próximos da cidade de São Paulo. 

Trata-se do sindicalismo do ABC cujo os líderes desafiaram o governo militar, 

fundaram a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e apresentaram como bandeira, 

dentre outras, a liberdade sindical nos termos delimitados pela Convenção n. 87 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Como marco desse momento histórico, 

cita-se a  greve iniciada em 12 de maio de 1978 por aproximadamente três mil 

metalúrgicos que trabalhavam em uma filial da empresa Scania localizada em São 

Bernardo (SP). O movimento teve efeito cascata, alastrando-se para todas as empresas 

da região, representando o renascimento do movimento sindical no Brasil. 

Deste breve contexto, percebe-se a importância que o Sindicato dos 

Metalúrgicos teve e tem no contexto histórico do sindicalismo brasileiro. Assim, este 

estudo traz como enfoque o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e Materiais Elétricos  (STIMMMEMS) de Campo Grande (MS) e Região 

que foi fundado no dia 11 de outubro de 1983, pelo trabalhador profissional soldador na 

empresa Betumarco S.A, Antônio Ruiz Diaz. Diante da necessidade da categoria 

empregadores se reuniram a priori fundou-se o Sindicato abrangendo apenas a classe 

dos metalúrgico. O sindicato é vinculado a Central Única dos Trabalhadores, sendo o 

mandato da diretoria válido por cinco anos. 



2 Negociação Coletiva: Convenção Coletiva e à Proteção do Trbalhador

A negociação é uma ação, um procedimento por meio do qual dois ou mais 

sujeitos de interesses em conflito ou seus representantes, mediante uma série de 

contemporizações, cedem naquilo que lhes seja possível ou conveniente para o alcance 

dos resultados pretendidos (ou para a consecução de parte desses resultados), 

substituindo a ação arbitral de terceiro ou a jurisdição estatal. Quando essa atividade é 

desenvolvida no plano das relações coletivas de trabalho, a negociação é adjetivada, 

recebendo a qualificação de negociação coletiva (MARTINEZ, 2011, p.263).

O instituto da negociação coletiva no Brasil não foi formado pela experiência, 

mas foi fruto de criação legislativa no intuito de efetivar a atuação sindical. E a 

negociação coletiva está prevista nas convenções n. 98 e 154 da OIT, e foram ratificadas 

pelo Brasil. E é por meio da autotutela que trabalhadores e empregadores, entabulam 

negociações, as quais podem se resolver diretamente. Em não havendo solução, busca-

se a intermediação arbitrada ou do Poder Judiciário, quando ocorre o ajuizamento do 

dissídio coletivo. Entende-se que a atuação sindical no exercício da negociação possui 

inúmeras finalidades, como: servir para consertação política, quando tem por objetivo o 

alcance de alianças de poderes; tem finalidade pacificadora, na existência de 

divergências de interpretação de determinada lei ou norma coletiva (autocomposição); 

tem função social, ao proporcionar o sentimento de pacificação com a obtenção de 

acordos de grupos organizados.

As convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho são os 

instrumentos normativos clássicos que são oriundos da negociação coletiva. A 

convenção coletiva é um instrumento de caráter normativo, resultante das negociações 

entre entidades sindicais de trabalhadores e empresas, no âmbito das categorias, e 

dispõe sobre questões gerais pertinentes às duas partes interessadas, gerando efeitos 

erga omnes.

Enquanto o acordo coletivo é um pacto resultante do processo negocial entre 

sindicatos de trabalhadores com um ou mais empresas da correspondente categoria 



econômica, visando estipular condições de trabalho aplicáveis no âmbito mais limitado 

do que a convenção coletiva e com efeitos somente aplicáveis aos envolvidos, 

ressalvando seus efeitos inter partes.

A CF/88 demonstra a intenção do constituinte de minimizar os efeitos do 

princípio da proteção para privilegiar a autocomposição entre os particulares, mediante 

a negociação coletiva, reconhecendo que a autonomia coletiva das partes é o melhor 

instrumento para se criar um ambiente laboral justo e solidário. A CF/88 concede 

autonomia aos sindicatos e concebe aos trabalhadores status de portadores de Direitos 

Fundamentais.

Na realidade, não se poderia esperar nada diferente de um país onde os 

sindicatos não nasceram da luta de classes, tampouco da reunião de trabalhadores em 

busca de objetivo comum, mas por imposição legal. Todavia, não se pode esquecer que 

os sindicatos são criados e subsistem por conta de movimentos de trabalhadores, os que 

buscam melhorias de suas vidas e não apenas de condições de trabalho. 

Outro detalhe relevante é aquele relacionado à prevalência do instrumento 

coletivo negociado que seja mais favorável ao trabalhador. Por não haver hierarquia 

entre acordo e convenção coletiva de trabalho, opta-se simplesmente pela aplicação 

daquela que seja mais favorável ao operário, salvo, evidentemente, quando algum 

desses instrumentos contiver disposição in pejus nas hipóteses previstas no art. 7º, VI, 

XIII e XIV/CF. Essas ponderações tornam inócuas e sem sentido as disposições insertas 

no art. 620/CLT.

Porém, a convenção coletiva é mais flexível do que a legislação trabalhista, que 

por conter comandos abstratos e gerais, não poderá se ocupar com as especificidades da 

organização empresarial. Destaque para as cláusulas destinadas a proteção do 

trabalhador, em que o meio ambiente do trabalho tem potencializada sua condição de 

Direito Fundamental, porque, em sua própria existência, relaciona-se com a duplicidade 

vital dos seres, de um lado o trabalhador e de outro, o meio ambiente, ambos de forma 

integrada. 



A princípio era discutida a saúde do trabalhador referindo-se ao combate e 

prevenção de doenças, estando as medidas de proteção à saúde do trabalhador em 

detaque quanto a atenção ao seu caráter coletivo, necessitando de instrumentos os quais 

prevejam as condições de risco no local de trabalho. Neste sentido é a exigência de 

levantamento ambiental e elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA). Para 

acompanhamento e inspeção é indispensável a atuação do Ministério Público do 

Trabalho, Sindicatos e Ministério do Trabalho e Emprego.

Sabe-se que a prevenção dos acidentes e os danos à saúde do trabalhador 

auxiliam a minimizar os riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho, proporcionando 

ao Estado e à sociedade redução de gastos com a previdência social e melhorando a 

condição de vida do trabalhador.

3 Principais cláusulas acordadas nas convenções coletivas

No presente estudo foram examinadas vinte convenções coletivas, sendo cinco 

estaduais e quinze municipais (restritas aos municípios de Campo Grande, Corumbá e 

Três Lagoas) do sindicato da categoria dos metalúrgicos e afins, para o período 

supracitado. Nas convenções coletivas analisadas as cláusulas pertinentes a Saúde e 

Segurança do Trabalhador estão discriminadas no tópico Condições de Ambiente de 

Trabalho, como demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: Demonstrativo das cláusulas acordadas nas convenções coletivas  

sobre saúde e segurança do trabalhador.

Cláusulas específicas acordadas
Condições Sanitárias e de Conforto: instalações sanitárias, higienização por gênero, 
locais adequados para alimentação.
Uniforme e Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs): fornecimento gratuito, 
obedecidas a quantidade e condições segundo NR; rescisão contratual devolução dos 
mesmos. 
Necessidades Higiênicas: proporcionar produtos de higiene pessoal; para mulheres 
absorventes. 



As cláusulas normativas verificadas nas convenções coletivas analisadas sobre 

higiene e segurança do trabalho são cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e 

deveres recíprocos entre os convenentes, visando oferecer condições de proteção à 

saúde do trabalhador no local de trabalho.

Verifica-se também a inclusão de cláusulas referentes a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidente (CIPA) “As empresas deverão cumprir rigorosamente o que 

estabelece a Norma Regulamentadora n.º 5 (NR-5) aprovada pela Portaria n.º 3.214/78, 

do Ministério do Trabalho e Emprego”. E as pertinentes ao exame médico admissional e 

demissional que são de responsabilidade do empregador.

Uma questão relevante pertinente ao entendimento das cláusulas normativas 

citadas refere-se à atenção voltada ao direito à informação como um dos instrumentos 

necessários a serem aplicados no meio ambiente do trabalho, uma vez que os 

trabalhadores devem saber a que condições estão expostas durante seu labor. O direito à 

informação aparece no art. 5º, inciso XIV da CF, que assegura a todos o acesso à 

informação contraposto ao interesse pessoal e individual da manifestação de opinião ou 

conhecimentos difundidos pelos meios de comunicação. 

E está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), no art. 

9º, XI, bem como nas Convenções da OIT. Na própria CLT, nos artigos 182, III e 197, 

há disposição sobre a obrigatoriedade de prestação de informações aos trabalhadores 

quanto a materiais perigosos ou nocivos à saúde. Consta também do artigo 3º, V, da Lei 

n.9795/99, lei da Política Nacional de Educação Ambiental que prevê: 

Art. 3º: Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo: 
[...] V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 
as repercussões do processo produtivo no meio ambiente; [...]

Desta maneira, ao se informar sobre riscos e cuidados que se deverá tomar no 

processo produtivo de seu trabalho, acaba-se comprometendo o trabalhador com a 

melhoria do meio ambiente do trabalho, dando-lhe orientações e fomentando o 



aprofundamento do conhecimento necessário para o adequado e efetivo exercício da 

informação. 

Segundo exposto por MENEGAZZI (2009, p.106):

Da mesma maneira que a informação ambiental em geral, a informação 
ambiental trabalhista apresenta grande importância na preservação do meio 
ambiente, no caso o do trabalho. Somente com o conhecimento das 
condições do seu “habitat laboral” é que os atores do mundo do trabalho, em 
especial os trabalhadores, poderão compreender melhor os riscos a que estão 
expostos e os meios de combatê-los; bem como poderão dar-se conta das 
potencialidades produtivas do ambiente em que desempenham suas 
atividades. O direito à informação se afirma como uma das bases mais 
importantes da tutela ambiental trabalhista.

E deste modo, uma das formas de zelar pela higidez do local de trabalho e 

garantir a efetividade das normas de proteção à saúde é a participação dos trabalhadores, 

os beneficiários diretos da tutela normativa. Salientando que é fundamental a atuação 

dos trabalhadores conjuntamente com os sindicatos para saberem os riscos reais a que 

estão expostos, às formas de prevenção e ao treinamento adequado para o desempenho 

de suas tarefas. Deste modo, possam buscar iniciativas para que as cláusulas normativas 

referentes à proteção do trabalhador não sejam apenas discutidas e inseridas nas 

convenções coletivas, mas que estas sejam expostas de maneira clara e objetiva aos 

interessados, podendo facilitar a sua interpretação e a garantir a sua aplicabilidade no 

ambiente de trabalho.

As cláusulas normativas analisadas das convenções coletivas pesquisadas 

também fazem menções as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho 

e Emprego em seu texto, somente citando a existência das mesmas. As NRs, 

hierarquicamente vêm logo abaixo da CLT, e foram introduzidas pela Portaria nº 3.214 

de 08/06/1978. Estas NRs são consideradas fontes de informação ao trabalhador, 

destacando especialmente o que esta expresso na NR-1, no item 1.7, onde consta que:

[...] cabe ao empregador informar aos trabalhadores os riscos ambientais que 
possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar 
tais riscos, os resultados dos exames médicos e complementares bem como 
os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho.

Além disso, existem também a NR-4 que trata dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), a NR -5 que versa 



sobre a CIPA, a NR-6 que trata dos Equipamentos de Proteção individual (EPIs) e a 

NR-7 que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

também apresentam itens que fazem menção ao princípio informador, especialmente 

quanto às obrigações do empregador em informar ao trabalhador os riscos do seu 

trabalho e como evitá-los. Ainda, a NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) consagra definitivamente o princípio da informação no campo do meio 

ambiente do trabalho. 

Contudo, a melhor maneira de se proteger o meio ambiente do trabalho é 

orientar o empregador à plena informação de seus empregados, a fim de que estes se 

conscientizem dos riscos que a utilização inconsequente ou inadequada de certa técnica 

ou o uso excessivo de determinada substância tóxica possa acarretar para o ambiente de 

trabalho, bem como para a natureza.

Visivelmente conclui-se que a negociação coletiva é essencial nas atuais 

relações de trabalho, é o instrumento para a manutenção da estabilidade nas relações 

entre empregadores e trabalhadores, desempenhando uma função econômica de 

distribuição de riquezas, em que os sindicatos dos trabalhadores participam das decisões 

empresariais, permitindo a harmonização do ambiente de trabalho. 

Portanto, as normas coletivas não são só um instrumento rígido capaz de regular 

condições de trabalho, também são, e cada vez mais, um meio de gestão coletiva de 

pessoal e um instrumento a serviço da competitividade das empresas, utilizando-se da 

debilidade da classe trabalhadora. 

Considerações Finais

Na negociação coletiva percebe-se a importância do papel dos sindicatos, uma 

vez que o agir coletivo é mais forte que o individual e permite o restabelecimento do 

equilíbrio das relações entre os trabalhadores e os empregadores.

As cláusulas discutidas nas convenções coletivas analisadas demonstram-se bem 

genéricas, levando o empregado a recorrer ao conhecimento das NRs, ressaltando a 



necessidade de acompanhamento por parte do sindicato em esclarecer eventuais dúvidas 

ou até mesmo o oferecimento de mecanismos de consulta para esclarecimento das 

cláusulas acordadas. Também é pertinente destacar que a própria legislação prevê em 

seu texto cláusulas destinadas a saúde e segurança do trabalhador, o que remete que as 

mesmas muitas vezes são cópias do texto legal em virtude das penalidades que o 

empregador sofreria caso as infringissem.

O conteúdo essencial do Direito Fundamental ao meio ambiente do trabalho 

hígido exige acesso à informação aos trabalhadores, evidenciando aspecto importante 

no cuidado com a saúde e segurança do trabalhador e um novo pressuposto que integra 

o meio ambiente do trabalho. Os Direitos Fundamentais são respeitados nas cláusulas 

das convenções coletivas pesquisadas, pois os mesmos são de suma importância para a 

elaboração das negociações.

Contudo, percebeu-se que a simples presença das cláusulas dispostas nas 

convenções coletivas estudadas não implica que as mesmas cumpram as exigências de 

proteção ao trabalhador pertinentes a categoria dos metalúrgicos, sendo importante o 

acesso à informação ambiental trabalhista para que os empregados possam compreender 

melhor os riscos a que estão expostos e os meios de combatê-los.
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feminismo e subversão da identidade





BR 163: ESCOAMENTO DE RIQUEZAS E DE DIREITOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

1 Breve contextualização histórico-geográfica







Município
População 

Estimada
IDH (2010) GINI (2010)

6.747 0.681 0.41

32.948 0.703 0.47

5.696 0.664 0.40

7.908 0.681 0.45

19.321 0.673 0.44

24.035 0.729 0.44

16.543 0.681 0.43

Total: 113.198 0.687 0.434



2 A dinâmica da BR-163, seus trabalhadores e exploração sexual
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“O Desemprego, contribui muito, é o desemprego, mas eles poderiam ta estudando. E a 
conseqüência é que cresceram, estão adultos e não querem estudar. Não querem trabalhar 
pesado, até para pedreiro querem o segundo grau. Aí não tem dinheiro acabam se 
envolvendo nesse mundo.”  



Depoimento de X.  

“Trabalhando honestamente, um assalariado jamais chega lá. Chega, chega, mas tem que 
ter paciência”.

Depoimento de Z. 

“Não tendo nada para fazer, entro no mercado do crime mesmo”.  
Depoimento de K. 



“Meus amigos da faculdade, falam que eu moro em abatedouro, ficam rindo de mim. Meus colegas riem 
de mim e falam: Você que este luto é porque o traficante morreu? Foi lá no seu bairro?”. 

 Depoimento de Z. 

“As pessoas de fora tem discriminação com quem mora aqui, eles criam uma desconfiança, por ser um 

bairro violento e uns serem desviados da vida, os outros jovens ficam com problemas para arrumar 

emprego. Eu não falo que moro x, pois eles olham pra gente atravessado. Igual à mulher do Terminal de 

Campo Grande, que eu tava com camisa do uniforme, e perguntou se eu morava em x. Eu disse que 

passei para visitar um parente. Aí ela já ficou olhando com desconfiança para mim, isso não é normal”.  

Depoimento de K



“Jovens querem vida fácil, dinheiro fácil, influenciados, pois é dinheiro sem muito esforço. 

E onde entrar não consegue sair quando vê não tem volta. O que mata eles é a curiosidade, 

conhecer coisas diferentes. É uma tentação que leva a pessoas a conhecer sem ver a 

conseqüência. Má companhia, a pessoa nem sabe para onde o amigo ta levando e acaba 

entrando sem”  

Entrevista  de B

“Tem uma pessoa que ta usando droga, o pai tirou do local e levou para casa, mas teve 

recaída. Então ele passou dar sedativo para o filho, e quando ele o descobriu não comia 

mais. Tem um que pediu para trancar ele dentro de casa e queria quebrar tudo, mas ele 

rebentou a porta e saiu e mataram ele. Um dia antes ele pediu para trancar ele, pois disse 

que tinha mulher e filha e as tratava com carinho, mas ele já tava ameaçado.”  

Entrevista  de Y

“Meu colega disse que o cara perguntou onde vendia maconha. Ele disse que não sabia, 

pois, ele acabaria se envolvendo, mas ele disse que sabe onde fica um monte, mas se 



falasse estaria envolvido. O bairro é tão mal falado que eles perguntam a coisa aqui não ta 

escondida. É como se estivesse fazendo pão é do dia-a-dia. As pessoas não se preocupam 

em esconder parece que ta tudo liberado. Os de {x}  são pior que os daqui, todos os dias os 

meninos vão lá, minha colega falou assim que tem um monte de B.F. (boca de fumo). Em 

{x} não tem tanta boca de fumo, mas eles usam na escola, pela noite atrás da escola”. 

“Os traficantes da rua acolhem os jovens, os pais trabalham o dia todo, eles tem horário 

de estudar e depois ficam na rua. Trabalha, tem profissão e fica na droga até largar a 

profissão para vender droga, pois ganham mais. Já foi preso e voltou, mas continua mesma 

coisa.”

Entrevista  de Z

“Eu preciso de ajuda! Ela me disse, ela não rouba, mas trabalha para usar crack.”  

Entrevista  de R
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About social inclusion for people with special needs: Accessible 
Library

This research paper deals with the accessibility of a library as human right of 
persons with disabilities and asked for Why is that accessibility is an increasingly relevant and 
present in our society and within a library which would be the solution to a social issue disabled 
person can have separate access? So the search is justified from the fact that the services of public or 
private libraries, which are environments for collective use and public use of Brazilian cities do not 
allow people with disabilities to access them, use them, and move with freedom, autonomy, 
independence and security. The methodology used to survey and literature review and relevant 
legislation, and onsite observation in order to demonstrate that their rights guaranteed in the 
Constitution of 1988, are not en effected. The consequence of extensive stands for the importance of 
the inclusion of people with disabilities, which depends on dilated completion of projects in respect 
to the principle of human dignity. It was concluded that one of the inclusions of the disabled in a 
library, then it would be the creation of a low shelf, where the wheelchair, would be able to do 
something as simple as picking up a book, independently. 



Keywords: wheelchair, accessibility, library, inclusion
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judicial
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 El somero 



pro-hominem

13

análisis que hemos realizado de la jurisprudencia constitucional de algunos países latinoamericanos en cuanto a 
la aplicación directa de los fallos de la CORTEIDH, nos permite extraer algunas conclusiones importantes: a) 
No existe uniformidad en cuanto a la aceptación plena de la obligatoriedad de los fallos de la CORTEIDH por 
parte de los tribunales nacionales latinoamericanos. b) El grado de acatamiento varía de un país a otro, en lo que 
incide, de manera radical, la cultura y el desarrollo jurídico de cada ordenamiento en particular. Verbigracia, en 
los países con honda tradición democrática y con gobiernos respetuosos de los derechos humanos – como es el 
caso de la Costa Rica – se admite sin reservas la obligatoriedad de las sentencias de la CORTEIDH.

La gobernabilidad neoconservadora, esgrimida de forma 



lobby

recurrente contra la supuesta ingobernabilidad de las democracias, supone la estabilidad del absolutismo de las 
mayorías políticas y del mercado, pero no la de las personas” 



pro hominem15,



human right approach

ius comune 



standards

standards ius commune 
ius commune 



pro-hominem
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Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em sala de aula
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tempo integral



jornada escolar em 
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Educação Integral em tempo integral 



 Desenvolvimento da educação integral no Brasil

Educação Integral como arranjo educativo local

A escola e a cidade: políticas públicas e pedagógicas destacou

Metodologia de pesquisa

ou biogeografar a vida









ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO                          
E EDUCAÇÃO REGULAR: ATUAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS 

E DOS PROFESSORES 

Resumo 

Palavras-chave: 

INTRODUÇÃO 







1. A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO SATISFATÓRIA DO INTÉRPRETE DE 
LIBRAS E DO PROFESSOR NO ENSINO REGULAR 



2 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS 
SURDOS: DE LIBRAS, EM LIBRAS E DE LÍNGUA PORTUGUESA







CONSIDERAÇÕES FINAIS 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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o ideal é o novo; e o novo, fruto de uma construção do 

homem
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status

leis
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apud

Estado
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pólis
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igualdade política

status





apud

si ne 

qua non 





A condição humana

Sobre a violência

Política. 

As encruzilhadas do labirinto

As encruzilhadas do labirinto V



et al. 

Educação e Sociologia

A escola imaginária

















et al









em  para



Com a palavra, o homem se faz homem. Ao 

dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua essencial condição 

humana.



caput

“(...) a complementação pelos estabelecimentos de ensino na 

parte diversificada que se refere às características regionais e locais da sociedade e 

cultura dos educandos”

“(...) direitos humanos e à prevenção de todas as 

formas de violência contra a criança e adolescente sejam incluídos nos currículos 

escolares como temas transversais” 



“(...) vivemos tempos de ambiguidades, com 

discursos contraditórios que legitimam ora desigualdades e injustiças, ora processos 

transformadores que podem regenerar a democracia”



locus



práxis















 “(....) propor modelos e mostrar exemplos 

que os professores deveriam seguir”





Educação e Direitos Humanos, Currículo e estratégias pedagógicas.
Humanos: capacitação de educadores.







Desenvolvimento

 Dos Resultados  







P1: Certamente, pois a falta de compreensão de conceitos como 
justiça, leis e direitos, dificulta a analise social e econômica, além da 
compreensão e discussão de temas que geram preconceito e discriminação. 
P2: Sim, para formação cidadã para o indivíduo ser melhor. 

P3: Sim, para despertar a dignidade e o respeito. 



P4: Sim. A abordagem dos direitos humanos em sala de aula é de extrema 
importância na busca pelo respeito entre alunos, professores e funcionários, 
visando o bom convívio em sociedade. 

P5: Sim. Ainda que o direito humano seja abordado na disciplina de 
Sociologia é pouco para desenvolver uma consciência sobre isso. 

P6: Com Certeza. Acredito que a maioria da população, principalmente os 
de menor escolaridade e renda, acaba sendo em diferentes circunstancias 
lesados em seus direitos pelo fato de desconhecerem.

P7: Acredito que sim. Primeiramente pelo fato de da necessidade de 
esclarecimento sobre o assunto. Posteriormente para que o conceito passe a 
fazer parte do cotidiano da sociedade. 

P8: Acredito que deve ser disciplina obrigatória no currículo escolar. 

P9: Sim. Pois acredito num mundo sem nenhum tipo de preconceito, onde 
todos possam ser o melhor para si e para o próximo. 

P10: Sim. Pois muito se fala, mas pouco se sabe sobre os direitos humanos e 
o que eles pregam, pois creio que poderia melhorar o interpessoal dos 
jovens discentes. 

P11: Creio que esse tema possa ser trabalhado transversalmente por todas 
as disciplinas, e mais o fundo em Filosofia, Sociologia e História.  



P1: Creio que sim, pois sempre podemos ampliar o debate com novos temas. 
Ex: Direitos humanos e os Governos Islâmicos. 

P2: E.C. A (Estatuto da criança e do adolescente)  

P3: Todo ser humanos tem direito a vida 

P4: Como trabalho com a geografia já trabalho alguns princípios da 
declaração.

P5: A violência: suas causas e consequência. 

P6: Direito a saúde e ao lazer etc. (mais ligados ao ensino fundamental) 

                                         P7: Cidadania e diversidade. 

  P8: Meio Ambiente. 

 P9: Tolerância, aceitar o outro enquanto ser humano. 



P1: História- Construção dos processos históricos, sobretudo das leis. 
Filosofia e Sociologia. 

P2: Tudo. 

P3: Declaração Universal dos Direitos Humanos 

P4: Uma boa leitura do documento-Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a fim de selecionar os artigos mais relevantes para desenvolver 
um bom trabalho em sala de aula. 

P5: Aprofundar os meus conhecimentos em direitos humanos para não 
cometer injustiças ou falar inverdades e fazer também interpretações 
históricas.

P6: É importante conhecer as leis que garantem tais direitos e como 
praticá-las, onde buscar apoio. 

P7: Julgo ser importante esclarecer a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e para que sirva a Comissão de Direitos Humanos no Brasil. 

P8: Natureza e cidadania. 

P9: Leis (para usar como referência) e projetos multidisciplinares. 

P10: Como a disciplina de Física engloba o conhecimento técnico- 
científico, a questão de ética, ciência, tecnologia e sociedade. 

P11: É relevante ter mais conhecimento, a fim de fugir do lugar comum. 
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Estudos Culturais (EC)

“nós” e “eles”,

“não

há posição social isenta de poder. Qualquer grupo ou sujeito pode, em circunstâncias 

históricas particulares [...]”



, “naquilo”



“tipo etnográfico em educação”. 

“observação participante é uma metodologia que visa 

descrever os sistemas de significados culturais dos sujeitos estudados com base em sua ótica, 

em seu universo referencial”

“outros”

O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”.



: “o 



direito a educação que vem sendo negada a classe trabalhadora do campo”

educação
processo de formação humana





“mascarar”

Estudos Culturais 

(EC)

 mascaramento 



“pacotes curriculares prontos” “celebram”

“Não mais se satisfaz com adaptação pura e simples”,

 “específico do campo”

“específico do campo”. o específico 



pode ser entendido também como exclusivo, relativo ou próprio de indivíduos 

“respeitando-se a diversidade e acolhendo as diferenças”,

admitindo-se as diferenças e a diversidade



tradição seletiva

“[...] o currículo é definitivamente, um espaço de poder. O 

conhecimento corporificado no currículo carrega as marcas indeléveis das relações sociais 

de poder”







: identidade e políticas públicas





a priori

locus

status quo,

certo

bancária



status quo



experts









narradoras, dissertadoras



juristas
cidadãos 

competentes
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práxi







práxis









Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos 

no serviço público













quais os procedimentos para 

eleger os conteúdos para Educação em Direitos Humanos, cujo egresso seja um cidadão 

pleno?



Os Direitos Humanos 

na Sala de Aula: a ética como tema transversal

construir quais valores? há valores melhores que outros? Há 
critérios para a escolha dos melhores valores? 

naturaliza a exclusão de ideias e pessoas, 
consumismo desenfreado, reforçando o egocentrismo e a 

anomia individual 

Os Direitos Humanos na Sala de Aula: a ética como 
tema transversal



polidez

fidelidade lealdade

prudência temperança

coragem

justiça

generosidade

compaixão

misericórdia

gratidão humildade

simplicidade

tolerância pureza

doçura

boa fé

humor amor











LDB fácil – leitura crítica-compreensiva – artigo a artigo.

Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.

Educação em Direitos Humanos 

para Todos – Conhecendo a Declaração dos Direitos Humanos. 

Os Direitos Humanos na Sala de Aula: a ética como tema 

transversal

Direitos Humanos: conquistas e 

desafios.











“A Pedagogia Libertária é uma aposta no futuro 
que se constrói no presente, a partir das escolhas 
humanas e dos gestos mais simples em todas as 
esferas da sociedade. É também uma pedagogia de 
possibilidades, de esperanças, pois encerra em si a 
utopia de um mundo diferente e melhor.”(SILVA, 
s/d)



defasagens

saber

saber fazer



saber saber fazer,

construção do sujeito





sociedade desescolarizada

Emílio
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laptops





et al. 





















Curso de Especialização em Educação 
Integral em Direitos Humanos

































status quo 



















A descolonialidade e os desafios para o fortalecimento identitário 

raça”

 id-entidade







obediência epistêmica



























empowerment
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par excellance









lato sensu







Ética e Retórica para uma Teoria da Dogmática Jurídica. 

The theory of communicative action. Vol 1. Reason and the 
rationalizalion of society. 

Compreender e Transformar 

o Ensino

Formação pedagógica dos docentes do ensino superior.

Compreender e Transformar o 

Ensino

Formação pedagógica dos docentes do ensino superior.

Docência no Ensino Superior





































a

modalidade de educação escolar





Um estudo de caso na prática escolar







como antes no castelo de Dante.

Um estudo de caso na prática escolar

Lei Nº 9394,



Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva.

Programa Educação Inclusiva

 Revista Brasileira de Educação Especial. 

Políticas e práticas de inclusivas

Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?











en passant

































4.1 Resultados 
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Resumo do trabalho: 
O artigo analisa o fortalecimento da noção jurídica de direitos humanos à luz do diálogo com autores contemporâneos sobre as 
dificuldades impostas pelo processo de globalização para sua efetivação. Partindo do debate socioantropológico sobre os 
paradoxos suscitados pela defesa do universalismo e do relativismo cultural desses direitos na época em que vivemos, as 
perspectivas de realizá-los são avaliadas, considerando as forças sociais que atuam no sentido de denunciar violações e dar 
visibilidade às diferenças entre direitos reconhecidos juridicamente e direitos efetivados. A conclusão a que se chega é a de 
que tanto as tentativas de definir quanto as de promover direitos humanos esbarram em questões que dizem respeito a inúmeros 
problemas: políticos, econômicos, culturais, sociais, religiosos, étnicos etc. Um diálogo intercultural intenso do qual possa 
emergir um pacto de solidariedade entre nações para promover a justiça social global, para articular demandas de redistribuição 
e de reconhecimento identitário, aparece como alternativa para corrigir injustiças sociais, prevenir e punir os atentados contra 
a dignidade da pessoa humana. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Universalismo.  Relativismo. Diálogo intercultural 
 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea, é cada vez mais comum que se testemunhe o aumento da 

mobilização jurídica transnacional em prol da promoção dos direitos humanos.  

Apesar do fortalecimento jurídico dos direitos humanos, do reconhecimento da dignidade 

humana como um direito universal, de sua positivação nas legislações nacionais e 

internacionais, persistentes são os crimes contra a humanidade e mais visíveis as distâncias 

entre os direitos postos e os não realizados. 

As alternativas de efetivação dos direitos humanos são pensadas considerando a 

magnitude dos problemas suscitados pela globalização e mediante a defesa da diversidade de 

civilizações e culturas, bem como da necessidade de diálogos interculturais. 

                                                 
1 Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Pós-doutora em Democracia e Direitos 
Humanos (Universidade de Coimbra – Portugal/Faculdade de Direito/IGC), Doutora em Sociologia (UFC), Mestre 
em Sociologia (UFC), Advogada, Psicóloga. 
2 Professora da Faculdade Lourenço Filho e da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Mestre em Administração 
de Empresas, Psicóloga, Enfermeira. 
3 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos 
(Universidade de Coimbra-Portugal/Faculdade de Direito/IGC), Doutor em Sociologia e Atropologia (PUC-SP), 
Mestre em Sociologia (UFC), historiador. 



 

 

Uma abordagem ampla dos direitos humanos requer, dentre outras coisas, a análise do 

pensamento contemporâneo sobre o universalismo e o relativismo cultural desses direitos, no 

contexto de um mundo globalizado, e das tendências que, geralmente, operam na direção de 

uma ou de outra polarização. 

 

1  O UNIVERSALISMO DOS DIREITOS HUMANOS 

Expressões que nos remetem ao universalismo e a defesa da globalização dos direitos 

humanos, como “cidadania planetária”, “cidadania terrestre”, “antro-poética” (MORIN & 

KERN, 2000 e MORIN, 2000, 2001, 2004a, 2004b, 2004c) etc. são invocadas para afirmar a 

dignidade da pessoa humana, como qualidade inerente a todos os membros da família humana, 

em que pesem as diferentes identidades nacionais, étnicas, religiosas, de classe etc.  

A cidadania não se define apenas por seu enraizamento a um Estado-nação e a uma 

identidade nacional ou pela solidariedade e responsabilidade que ligam um sujeito a sua pátria 

(MORIN, 2004b). A cidadania que emerge nos debates sobre a universalidade dos direitos 

humanos é a que nos obriga a pensar a complexidade humana; a nos encontrar como 

humanidade, com a natureza humana, com o homem genérico, visto como unidade e ao mesmo 

tempo em sua diversidade; a revolucionar os modos políticos de organizar e operar a 

democracia, no “jogo dialógico pluralista das oposições e solidariedades” (MORIN, 1998, p. 

53).   

Se a cidadania tem por referência a democracia e, desde seu aparecimento, as instituições 

democráticas, além de organizarem e normalizarem as regras da dialógica sociopolítica, 

sacralizam a crítica, a livre expressão de antagonismos e de dúvidas, a possiblidade de 

florescerem conflitos são inúmeras, do mesmo modo que os rumos que estes podem tomar. 

A ampliação da consciência de ameaça de autodestruição da humanidade, em meio à 

fragilidade das democracias e à necessidade de regenerá-las, é vista como forma de aumentar a 

probabilidade de duração destas. Isto tem se apresentado desde o século XX. Em que pesem as 

novas formas de totalitarismo, as dificuldades de gerar democracia em muitas partes do mundo, 

as ditaduras e guerras deste século XXI, tanto foi ampliada a noção de humanidade quanto a 

esperança de estabelecer a ligação ética do indivíduo à espécie humana, de hominizar na 

humanização, de construir uma comunidade de destino planetária. 



 

 

Por ser necessária a regeneração da democracia, para assegurar condições de vida 

saudável, promover a participação ativa e corresponsável dos indivíduos nos destinos da 

sociedade humana e evitar quaisquer atos desumanos ou de caráter degradante, humanidade é 

uma noção que não pode ser dissociada do pressuposto de uma “antropoética”. Esta subjaz à 

invocação da interdependência dos seres humanos e da dignidade da pessoa humana, bem como 

do dever do Estado e de toda a sociedade de proteger a humanidade e a comunidade de destino 

comum, a “Terra-Pátria”, não obstante as diferenças inerentes às diversas sociedades humanas, 

suas particularidades, seus antecedentes históricos, religiosos e culturais ou seus sistemas 

econômicos, políticos etc.  

A “aspiração democrática generalizada” e o “apelo à fraternidade”, que ultrapassa os 

limites das questões de raça, classe, elite e nação, para consubstanciar uma “cidadania terrena" 

e afirmar a igualdade entre os homens, são, também, a consciência da “crise universal do futuro” 

(MORIN & KERN, 2000). Esta se caracteriza pela crise do progresso ou a tragédia do 

desenvolvimento paradoxal da ciência, da técnica e da indústria, quer se tome por referência a 

ideologia democrático-capitalista ocidental prometendo bens e bem-estar, quer se tome a 

ideologia comunista tentando construir o paraíso terreno da sociedade socialista.  

Um rápido balanço dos horrores vividos no século XX faz emergir uma compreensão 

histórico-crítica da crise, a qual tanto é capaz de contradizer o universalismo abstrato dos 

direitos humanos quanto as esperanças da universalização destes.  

Não bastassem as ameaças de aniquilamento da humanidade pela própria humanidade 

que marcou o século XX, os horrores das grandes guerras; fascismos; nazismo; democracias 

abortadas; guerra fria; corrida armamentista; totalitarismos; naufrágios de revoluções 

socialistas na URSS, Camboja, China, Vietnã e Cuba; sistemas concentracionários como o 

Gulag; eventos brutais como o Holodomor e o Holocausto etc., os acontecimentos deste 

alvorecer do século XXI colocam em dúvidas as esperanças de uma humanidade capaz de se 

realizar enquanto humanidade, de efetivar os novos conteúdos que são emprestados à dignidade 

humana sob a égide da noção de direitos humanos. Basta que se pense em guerras civis, tribais 

e religiosas contemporâneas; permanência das graves violações de direitos humanos; choque 

entre as civilizações do Ocidente e do Oriente, incluindo as formas de resistência à 

ocidentalização; fome no continente africano; devastação de recursos naturais; destruição do 



 

 

patrimônio material e imaterial; aniquilamento das culturas nativas; genocídio de grupos 

indígenas; lógica capitalista do lucro tomado como medida de todas as coisas; banalização da 

violência, da injustiça, da morte e do mal etc.     

Apesar de tudo o que pode ser definido como “mal-estar da civilização”, por referência 

às ameaças supracitadas ou à violência que, há muito, tem caracterizado o processo 

civilizatório, a defesa do universalismo dos direitos humanos tem se fortalecido com a utopia 

de “federar a Terra”, de construir a “civilização da civilização”, de superar o Estado-nação, não 

por sua destruição e sim pela integração deste em associações mais amplas, centradas em 

princípios democráticos, associativos e cooperativos, bem como na “cidadania planetária” 

garantidora dos “direitos terrestres” (MORIN & KERN, 2000)4.   

Contudo, até que se chegue ao topos da fraternidade multicultural e étnica ou da sociedade 

universal fundada na diversidade, a ideia de um “mínimo ético”5, convertida em “mínimo 

moral” (um conjunto de regras morais declarado obrigatório para a sobrevivência da sociedade), 

e a ideia de “mínimo existencial” (regra constitucional obrigatória, unívoca, diretamente 

aplicável, judicialmente sindicável) acompanham a pretensão pragmática mais atual dos 

direitos humanos, qual seja a de consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

A limitação do poder do Estado-nação tem reconfigurado a geopolítica mundial. A defesa 

de um constitucionalismo global se faz acompanhar da existência de cortes a intervir em 

Estados, relativizando a soberania destes, com fins de proteger direitos humanos, e de 

                                                 
4 Para os autores, o que hoje é uma utopia foi realizado há muito tempo atrás. No ano de 212 d.C., pelo édito de 
Caracala, foi concedida a cidadania romana a todos os habitantes do império, que, na época, era o próprio mundo, 
aos olhos deles. Segundo Medeiros (2009), a Constitutio Antoniniana de Civitate, Édito de Caracala, ao conceder 
cidadania a todos os homens livres do império, independentemente de seu lugar de nascimento, criou um tipo de 
fraternidade multicultural e étnica sob o domínio romano.   
5 A teoria do mínimo ético do filósofo Jeremy Bentham foi utilizada pelo jurista alemão George Jillinek, para 
dizer o direito como um conjunto de regras morais obrigatórias ou o mínimo de moral declarado obrigatório para 
a sobrevivência da sociedade. Tal teoria é criticada por aqueles que como Miguel Reale (1994) consideram que 
vários fatos presentes nas normas de direito não pertencem ao campo moral. Para alguns, como Alexy (2002), a 
redução das possibilidades de escolha e de extensão faz do mínimo existencial uma regra constitucional que resulta 
da ponderação do princípio da dignidade humana e da igualdade real. 
 
 
 



 

 

organismos supranacionais, capazes de criar plataformas comuns de ação, de estabelecer a 

democracia ou restabelecê-la onde quer que esteja ameaçada.  

Obviamente, muitos seres humanos, em diversas regiões do planeta, não contam com o 

“mínimo”, ético, moral ou existencial. Certamente, o sistema de direitos e deveres fundamentais 

que emergiu das pretensões pragmáticas atuais dos direitos humanos, para assegurar 

universalmente condições de vida saudável, promover a participação ativa e corresponsável dos 

indivíduos nos destinos da sociedade humana, não tem conseguido evitar atos desumanos ou 

de caráter degradante.  

Entretanto, uma “antro-poética” está na base da invocação de interdependência, 

indivisibilidade e inalienabilidade dos direitos humanos, bem como do dever do Estado e de 

toda a sociedade de protegê-los e promovê-los, independentemente de seus antecedentes 

históricos, religiosos e culturais ou de seus sistemas econômico, político, religiosos etc. Está 

evidenciada no apelo à capacidade da humanidade de realizar a fraternidade, pela razão e pela 

consciência. Ou, como dispõe o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948:  Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.   

A constitucionalização desse apelo em diversos países, mais que dizer da circunscrição 

dos direitos humanos na positividade da lei como direitos fundamentais ou da necessidade de 

proteção normativa, expressa a compreensão dos perigos em escala global da sua violação.  

 

2  O RELATIVISMO DOS DIREITOS HUMANOS 

Nem num plano teórico e discursivo, nem nas agendas de eventos mundiais ou no corpo 

dos documentos de direito internacional está superada a polarização entre o universalismo e o 

relativismo. Já virou lugar comum dizer que em sua aplicação os direitos humanos não são 

universais. Se os documentos oficiais internacionais têm reforçado o respeito à diversidade 

cultural, preconceitos e dificuldades de convivência com os que se apresentam como diferentes 

aparecem como pano de fundo da barbárie persistente. 

O debate acadêmico está repleto de críticas às generalizações essencialistas que não 

resistem à realidade empírica. Não raras vezes, a abordagem ética dos direitos humanos, ou 

seja, a discussão de ideias separadas da realidade fática, mais filosófica e abstrata, é colocada 



 

 

em cheque pela abordagem êmica, a abordagem antropológica dos valores inerentes a 

determinadas sociedade e grupos em estudo, segundo a lógica e a coerência culturais que lhe 

são peculiares. 

Para Lèvi-Strauss (1989), a humanidade tem oscilado entre dois processos contraditórios 

que se originam de uma visão incompleta das culturas, a perspectiva de instaurar a unificação 

e a de manter ou restabelecer a diversificação. Apesar das diversidades mortas e daquelas que 

representam perigo à sobrevivência de outras culturas e ao progresso da coligação destas em 

escala mundial, mediante o que se poderia pensar numa civilização mundial, é evidente que não 

se pode confundir a humanidade com um gênero de vida único, porque não há humanidade 

petrificada. Ademais, o progresso não se faz na monotonia e na uniformidade. Ele se realiza 

pela colaboração, pelas inúmeras formas sociais de expressão das quais emergem o inusitado e 

o imprevisto. Isto justifica o fato das instituições internacionais estarem atentas à necessidade 

de preservar a diversidade cultural, o que não é ofertado pela contemplação e sim por uma 

atitude ativa. 

Decerto, a reflexão sobre os direitos humanos à luz do relativismo, qualquer que seja o 

adjetivo que se possa acrescentar (relativismo cultural, relativismo ético, relativismo estético, 

relativismo cognitivo etc.), induz à constatação do etnocentrismo, ou seja, da tendência a 

considerar o próprio grupo, sociedade ou cultura como central para fundamentar ações e juízos 

de valores. Isto, não raras vezes, implica situar num plano hierárquico inferior os que se 

apresentam como diferentes e, em casos extremos, conduz à total insensibilidade a outros 

valores, ao preconceito, à xenofobia e às atitudes que visam a eliminação de inúmeros seres 

humanos (LÈVI-STRAUSS, 1989), real ou simbólica. 

O etnocentrismo como um fenômeno tão natural como a diversidade de culturas e que 

resulta das relações diretas e indiretas entre as sociedades induz atitudes ingênuas que raramente 

alcançam a diversidade humana naquilo que ela realmente é. Um paradoxo importante, então, 

se revela, sempre que uma sociedade discrimina a cultura de outra como algo inferior, porque 

esta sorte de recusa é tipicamente mútua. A rejeição levada ao extremo retira a humanidade da 

humanidade, inclusive onde a ideia de humanidade, reunindo todas as formas de existência 

humana, sem distinguir raça ou civilização, atingiu seu mais alto grau de desenvolvimento e foi 

declarada em documentos internacionais de direitos humanos. 



 

 

Ao analisar o preâmbulo da segunda declaração da UNESCO acerca do problema das 

raças, Lèvi-Strauss (1989, p. 334) entende que somos judiciosamente convencidos que tanto as 

diferenças raciais quanto as semelhanças que unem todos os seres humanos são evidenciadas 

imediatamente pelos sentidos. Em outras palavras, nada mais que o óbvio.  

Embora, também, seja indiscutível que “os grandes sistemas filosóficos e religiosos da 

humanidade (...) se colocaram constantemente contra esta aberração” de recusar a humanidade 

aos que são identificados como diferentes, não é suficiente que se proclame a “igualdade natural 

entre todos os homens” ou a “fraternidade que deve uni-los sem distinção de raça ou cultura”, 

porque  isto “negligencia a diversidade de fato que se impõe à observação” e faz com que 

“sejamos teórica e praticamente autorizados a nos comportar como se ela não existisse” (LÈVI-

STRAUSS, 1989, p. 334).  

Com base no paradoxo do relativismo cultural, ou seja, o de pretendermos estabelecer a 

discriminação entre as culturas e os costumes e acabarmos nos identificando completamente 

com o que queremos negar, Lèvi-Stauss (1989) aponta o que é simultaneamente a força e a 

fraqueza das declarações de direitos do homem. Elas enunciam o ideal da natureza humana, 

mas o humano não se realiza numa humanidade abstrata e sim nas culturas. Estas, embora sejam 

dinâmicas e constantemente transformados os seus significados, deixam intactos diversos 

aspectos que não podem ser compreendidos de forma descontextualizada, fora de um tempo e 

de um espaço que lhes são peculiares. Logo, revelam-se inúteis os acordos entre o que se 

apresenta como polos contraditórios, porque não se pode explicar a diversidade das culturas, 

negando diferenças e condenando o que não se compreende ou suprimindo o que é indecoroso 

e vergonhoso.   

A inclinação relativista induzida particularmente pela antropologia cultural, conforme 

explica Geertz (2001), chama a atenção para o perigo do embotamento do intelecto tendo em 

vista os padrões culturais internalizados e valorizados. Entretanto, por mais que queiram os 

críticos do relativismo, isto não significa uma identificação do relativismo com o niilismo, a 

ponto de que se possa dizer que tudo é aceitável e que vale tudo. Pelo contrário, o relativismo 

significa uma aproximação maior com as formas de pensar das quais estamos sendo afastados 

do que com aquelas para as quais temos sido conduzidos constantemente pelos anti-relativistas.    



 

 

Numa perspectiva relativista, não se pode compreender muito sobre a violação dos 

direitos humanos sem se considerar o modelo de racionalidade imposto pelas sociedades 

ocidentais às sociedades não-ocidentais e tudo o que dele se deriva, como, por exemplo, o 

colonialismo cultural travestido de universalidade que tem sido frequentemente denunciado. 

Há os que consideram a universalidade dos direitos humanos como uma formulação 

tipicamente ocidental, que reforça uma espécie de posição missionária das economias centrais 

do Ocidente de realizar a democracia ou de nomear e garantir a punição de crimes contra a 

humanidade, enquanto seus poderes fomentam a ordem global injusta, as desigualdades de 

todas as espécies, os regimes não democráticos e os golpes de estado, as ditaduras e as guerras. 

Quer se fale da relação dos países centrais com as economias periféricas, quer se fale das 

relações do Ocidente com as culturas não-ocidentais, a tendência é considerá-las como 

violadoras de direitos humanos e merecedoras de punição. São incontáveis os autores que 

apontam como notório o fato de que as inúmeras organizações internacionais de direitos 

humanos existentes são ocidentais e refletem uma visão predominantemente ocidental na 

abordagem das violações de direitos humanos perpetradas por não-ocidentais. 

 Ainda que seja possível constatar que alguns dos representantes da posição missionária 

ocidental apresentem uma tendência a romantizar culturas e tradições com vistas a defesa dos 

direitos humanos, a avaliação da relação moral do Ocidente para com o Oriente fica 

comprometida, da mesma forma, porque o diálogo intercultural necessário não se estabelece de 

fato. As realidades vivenciadas por muitos seres humanos em contextos locais, em grupamentos 

humanos específicos permanecem pouco compreendidas. 

A responsabilidade moral que deve ser atribuída ao Ocidente rico pela opção de 

desenvolvimento econômico imposta às sociedades do Ocidente pobre e não-ocidentais ou as 

respostas culturais elaboradas por essas sociedades periféricas para lidar com os processos de 

pilhagem e degradação do patrimônio material e imaterial fomentados pelas economias centrais 

são frequentemente invocadas, quando a noção de direitos humanos se articula com os debates 

sobre o multiculturalismo como condição de justiça global ou de construção de uma civilização 

mundial. 

Para Huntington (1996, p.84), um “choque de civilizações” caracteriza o contato entre o 

Ocidente e o Oriente. Como o aspecto primordial do ser civilizado foi herdado dos romanos, 



 

 

isto é ”a tradição do império da lei”, foi ela que assentou as bases para o constitucionalismo e 

a proteção dos direitos humanos. Na maioria das civilizações, isto adquiriu menor importância 

para a formação do pensamento e do comportamento.  

Então, é, analisando as diferenças entre as civilizações, tais como a religião, a 

multiplicidade de idiomas, a separação da autoridade espiritual e temporal, o pluralismo social 

e corpos representativos, o individualismo etc., que o autor explica os problemas que envolvem 

os direitos humanos na sociedade contemporânea e as relações entre do mundo pós-Guerra Fria.  

Trata-se de um mundo composto de sete ou oito civilizações principais, cujas afinidades 

culturais implicam cooperação econômica e política, determinam relações entre Estados, 

interesses e antagonismos. Como os países centrais pertencem a civilizações diferentes, os 

conflitos locais com maior potencial bélico são aqueles que existem entre grupos e Estados de 

civilizações diferentes. Embora o poder ainda seja centralizado pela civilização ocidental, este 

está se deslocando para as civilizações não ocidentais, de modo que a política mundial vai se 

tornando multipolar e multicivilizacional.  

Para Huntington (1996), não parece tarefa simples pensar a universalização dos direitos 

humanos como defendida pelo Ocidente, porque as sociedades, ainda que unidas pela ideologia 

e pelas circunstâncias históricas, estão separadas pela civilização e, quando não se apartam 

(como ocorreu na URSS), ficam submetidas a graves tensões. Logo, é mais provável que 

organizações internacionais compostas por Estados que se aproximam em termos culturais, 

como é o caso da União Europeia, tenham êxito na efetivação dos direitos humanos, porque 

não precisam vencer grandes barreiras culturais. 

A universalização dos direitos humanos está intimamente relacionada a ideias de um 

mundo sem fronteiras, aldeia global; de reordenação estrutural da ação humana, das relações 

inter-regionais e das ações à distância; de trajetória histórica que pressupõe a emergência de 

uma civilização global, de criação de blocos regionais, integrando política, econômica e 

socialmente os povos.  

No entanto, os conflitos que culminam em graves violações de direitos humanos não 

cessam de desacreditar o paradigma de um só mundo, mundo harmônico, como reflexo da 

evolução da humanidade e da consolidação da democracia liberal. 



 

 

Sendo o sistema de direitos humanos um produto da cultura ocidental que se proclama 

como uma alternativa à humanização da humanidade, pode-se pensar nele como uma 

justificativa do sistema de justiça do Ocidente, sua pretensa superioridade em relação a outros 

sistemas, que corrobora a tentativa de fazer com que as sociedades não-ocidentais imitem 

práticas e instituições ocidentais.  

Todavia, nem a cultura ocidental é homogênea nem os sistemas de justiça que dela fazem 

parte adotam as mesmas práticas e possuem as mesmas instituições. Não raras vezes a 

ratificação dos tratados, pactos e convenções internacionais implica reservas, a exclusão ou 

modificação do efeito jurídico de uma ou mais disposições do documento, porque consideradas 

de maneira específica no momento da reserva; porque os Estados discordam de partes dos textos 

ou porque estes suscitam consequências com as quais não pretendem arcar. 

Se desde a antiguidade a tendência dos Estados é aumentar seu poder, seus territórios e 

suas riquezas, após a Guerra Fria, eles passaram a definir seus interesses em termos 

civilizacionais, ora cooperando e se aliando com Estados cujas culturas são semelhantes, ora 

entrando em conflito estas e com culturas diferentes. Ainda que permaneçam como atores 

principais em termos mundiais, os Estados têm flexibilizado fronteiras e abdicado da soberania, 

do poder e de funções, que anteriormente monopolizavam, em favor das instituições 

internacionais que atuam diretamente sobre os cidadãos individualmente e em âmbitos 

regionais, provinciais e locais (HUNTINGTON, 1976).  

As instituições internacionais de direitos humanos são, por assim dizer, desdobramentos 

da democratização do poder do Estado, dos movimentos regionais que têm promovido a 

secessão e afirmado o direito dessas instituições de julgar e impor limites ao que é feito pelo 

Estado, dentro dos seus territórios e fora destes.    

O aparecimento dos “Estados fracassados”, a ruptura da autoridade governamental, os 

conflitos de diversas ordens (tribais, étnicos e religiosos), o surgimento de organizações 

criminosas, a proliferação de armas nucleares e de destruição em massa, terrorismos, genocídios 

etc. (HUNTIGTON, 1976) parecem contradizer a perspectiva de efetivar direitos humano. 

Contudo, nem os Estados mais despóticos nem os mais totalitários conseguiram subjugar 

totalmente uma sociedade e os indivíduos que dela fazem parte, até porque, segundo Morin 

(2007, p. 197), a “sociedade é sempre a união da comunidade e da rivalidade, da coalizão e da 



 

 

competição, dos interesses sociocêntricos e dos interesses egocêntricos, do fitting (ajuste 

mútuo) e do matching (rivalidade, concorrência).   

Como “a alma e a sensibilidade da sociedade estão no indivíduo” (MORIN, 2007, p. 

2001), a consciência típica da contemporaneidade, que enfatiza a dignidade da pessoa humana, 

a fraternidade entre os homens e a solidariedade, parece ser a mesma que alimenta a utopia de 

uma “civilização mundial”, que permite “a coexistência de culturas oferecendo entre si mesmas 

o máximo de diversidade” (LÈVI-STRAUSS, 1989, p. 363).  

 

3  ENTRE O GLOBAL E O LOCAL 

A globalização econômica é invocada, constantemente, para explicar a aceleração dos 

problemas que ocorrem em diversas partes do mundo. A certeza de que “interdependência 

decididamente não é o mesmo que integração” e a constatação da “proliferação de entidades 

políticas autônomas, tão dessemelhantes em sua índole quanto em sua escala”, servem ao 

propósito de explicar as “identidades públicas circunscritas, intensamente específicas e 

sentidas”, que transformam radicalmente as formas de ordem política e provocam “a 

substituição de um mundo construído com uns poucos tijolos análogos, enormes e mal 

encaixados, por um mundo não mais uniformemente nem menos completamente construído 

com muitos tijolos menores, mais diversificados e mais irregulares” (GEERTZ, 2001, p. 157 a 

158).   

  O processo de globalização, entendido como tendência à expansão do sistema 

capitalista, de seu modo de produção e de consumo, bem como do estilo de vida imposto pela 

cultura ocidental às culturas não ocidentais, tem levantado controvérsias que geram 

discordâncias entre os teóricos (GIDDENS, 2001).  

Para alguns, é difícil efetivar direitos humanos, quando se tem países da União Europeia, 

por exemplo, comercializando predominantemente entre si ou quando o poder dos governos 

nacionais das economias centrais é aumentado, para dirigir a globalização de acordo com o 

mercado, enquanto cresce a marginalização do Sul, as civilizações entram em choque e as 

políticas de liberalização econômica fomentam crises e guerras. 

Para outros, a globalização é um fenômeno econômico por excelência que faz com que 

as força de mercado se tornem mais poderosas que os governos nacionais e seus políticos 



 

 

incapazes de controlar os mercados financeiros voláteis e as ameaças ambientais. Os cidadãos 

perdem a confiança nos sistemas de governança existentes. A articulação da sociedade civil 

global e a emergência de instituições regionais e internacionais, como União Europeia, Mercado 

Comum do Sul, Organização Mundial do Comércio, Organização das Nações Unidas etc. 

podem ser vistas como tentativas de desafiar os governos nacionais.  

Decerto, é impossível garantir que os direitos humanos se globalizem inexoravelmente 

em função do fenômeno econômico, mas está claro que os movimentos sociais e as 

organizações da sociedade civil de defesa dos direitos humanos, que surgem nas economias 

centrais e a partir delas se irradiam, passaram a atuar localmente e globalmente como fazem as 

corporações multinacionais, indiferentes às fronteiras nacionais.  

Contudo, convém lembrar que os sistemas regionais de direitos humanos são organizados 

em função de interesses e valores compartilhados pelos Estados que deles participam e que isto 

diz respeito tanto a barreiras culturais como à necessidade de regulação e de coordenação 

específicas. Por outro lado, há níveis de interconectividade global historicamente sem 

precedentes a transformar a vida política, cultural e pessoal, de modo que os limites entre o 

interno e o externo ou entre o internacional e o doméstico se rompem e se confundem.  O poder 

em resposta dos movimentos sociais e os organismos internacionais é infinitamente maior.  

Considerando que a globalização não é um processo de mão única, fica evidente que a 

fragmentação de demandas e também a integração da luta em prol dos direitos humanos traduz 

o nível de interconectividade global entre organizações e forças sociais que atuam na defesa 

desses direitos; um fato sem precedentes na história. Como elas se retroalimentam e a toda hora 

estão se reconstruindo e reestruturando, objetivando transformar a comunidade política e 

efetivar direitos humanos, as relações inter-regionais e as ações à distância impulsionam 

profundas mudanças nas instituições nacionais, internacionais e supracionacionais existentes.        

Neste contexto, proliferam as campanhas por justiça global e pelo fortalecimento da 

estrutura democrática global da Organização das Nações Unidas, articulando em rede sistemas 

regionais de direitos humanos (o europeu, o africano e o interamericano). Estes tem diante de 

si grandes desafios: o fortalecimento da interdependência entre eles, o compartilhamento de 

responsabilidades e a geração de novos modos de assistir a humanidade, de solucionar conflitos 

e de consolidar um sistema de justiça internacional justo. A avaliação de violações de maneira 



 

 

justa se apresenta como condição indispensável para a efetivação dos direitos humanos, 

evitando que a defesa desses direitos se constitua como fonte de tensão, a fomentar a 

desigualdade entre civilizações nitidamente desiguais em diversos aspectos, a começar pelo 

econômico.  

Para Huntington (1996), após o colapso da União Soviética, a crença ocidental, 

alimentada em especial pelos Estados Unidos, da prevalência da democracia política e das 

concepções ocidentais de direitos humanos, foi sendo enfraquecida, considerada abstração, 

falsa, perigosa, imoral e imperialista. Proliferaram questionamentos e hostilidades em relação 

a distribuição desigual de poder no mundo do pós-Guerra Fria, em meio aos desenvolvimento 

econômico e aumento da capacidade de resistência dos governos asiáticos às pressões 

ocidentais para que abraçassem valores, instituições e cultura que pouco tinham a ver com a 

civilização oriental. Mais frequentes se tornaram as denúncias das violações de direitos 

humanos perpetradas pelo Ocidente, das omissões em relação a violações perpetradas por 

Estados parceiros do Ocidente e ao tratamento desigual dessas violações. As pressões de grupos 

econômicos para a cooperação com tiranos que favorecem interesses econômicos ocidentais se 

intensificaram em meio à guerra de mercado. A China angariou o consenso entre líderes e 

intelectuais em prol da resistência às tentativas de ocidentalizar, dividir e enfraquecer 

economicamente o país. Autores asiáticos passaram a acusar o Ocidente de fomentar a 

dependência e a subordinação da Ásia, lembrando o imperialismo daqueles que dominavam as 

Nações Unidas e que escreveram a Declaração Universal dos Direitos Humanos sem a 

participação da maior parte dos povos do mundo.    

No jogo contraditório das forças que agem, ora no sentido de defender interesses 

econômicos, ora no de denunciar as violações de direitos humanos, nações que são 

representadas no mundo como mensageiras dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

renunciam responsabilidades nacionais bem mais amplas, como a de garantir a paz mundial. A 

balança das decisões políticas pendem para as prioridades monetárias, para os afluxos de capital 

financeiro, para a defesa de interesses internos, para a garantia dos interesses dos nacionais. Foi 

o que ocorreu, por exemplo, durante a guerra do Golfo, quando a França continuou suas 

exportações de armas, não obstante às pressões internacionais (CHESNEAUX, 1996).  



 

 

Segundo Jürgen Habermans (1989), não há alternativa para o capitalismo, porque este já 

provou sua capacidade de distribuir riquezas, mas é necessário controlar o controle econômico, 

mediante o restabelecimento da “esfera pública”, ou seja, da estrutura da democracia. Porque 

os procedimentos democráticos ortodoxos não favorecem o envolvimento amplo dos 

organismos comunitários e dos grupos locais, a reforma social e política está na dependência 

de novas formas de ativismo.  

Ulrich Beck (1992) situa os movimentos e grupos de direitos humanos entre as formas de 

ativismo que emergiram fora dos mecanismos formais da política democrática, ao analisar o 

que chamou de “sociedade em risco” por referência às consequências da globalização e às 

mudanças que trazem novas formas de risco que o mundo contemporâneo deve enfrentar: risco 

de saúde e ambientais; insegurança no emprego; declínio das tradições e costumes; dificuldade 

de construir uma identidade pessoal; rupturas do modelo familiar e dos padrões relacionais etc. 

A magnitude das mudanças fomenta uma insegurança generalizada, de modo que os grupos e 

movimentos que atuam numa arena subpolítica passam a exercer grande influência sobre os 

mecanismos políticos ortodoxos e acabam sendo incorporados como partes da estrutura da 

política convencional, ao tempo em que tomam para si também as responsabilidades pelo 

controle dos riscos sociais. 

Giddens (1991 e 2001) identifica, ao lado dos riscos, a confiança que se manifesta em 

relação aos indivíduos e às instituições. Devido ao processo de globalização, a confiança que 

antes se baseava na comunidade local, hoje se baseia em sistemas abstratos como, por exemplo, 

pessoas que não conhecemos, agências reguladoras, organizações e autoridades internacionais. 

Logo, o risco e a confiança são faces da mesma moeda. Embora se possa falar que a era global 

abre possibilidades de descontrole em relação ao futuro, é possível controlar o descontrole. 

Assim, o autor entende que a perda de parte do poder pelas nações, a menor influência 

exercida pelos países sobre a política econômica e o exercício de maior influência dos grupos 

e movimentos da subpolítica descrita por Ulrich Beck não suplantarão a política democrática 

ortodoxa. Isto porque a democracia é fundamental para os grupos que fazem parte da subpolítica 

apresentarem suas demandas divergentes, negociarem interesses contrários, estabelecerem 

consensos entre convicções opostas. O governo democrático permanece crucial para lidar com 

a diversidade de reivindicações e reestabelecer diálogos interrompidos.   



 

 

Se há razões para o pessimismo, quando “direitos humanos são rotineiramente ludibriados 

em estados do mundo todo” (GIDDENS, 2003, p. 90), há motivos para o otimismo, quando se 

vê a expansão da democracia. Se a política democrática tem como pressuposto a soberania do 

Estado-nação, capaz de autogovernar-se, a democratização da democracia deve ser pensada 

para além dos estados nacionais, acima destes. As organizações transnacionais e as 

internacionais são sistemas que podem contribuir para que a democracia avance tanto no 

interior dos Estados quanto na relação entre eles.   

Não limitando a democracia à esfera pública como fez Jürgen Habermas, Giddens (1991, 

2001 e 2003) vislumbra, ainda, a democracia que emerge no cotidiano, a “democracia das 

emoções”, avançando para uma crescente igualdade nos relacionamentos, para o respeito mútuo 

e a tolerância. Então, ao invés de pensar a democracia como “uma flor frágil, que se pode 

facilmente pisar”, melhor seria “vê-la como uma planta robusta, capaz de medrar até no terreno 

mais estéril”, como “uma luta que vale a pena empreender e ela pode ser vitoriosa” (GIDDENS, 

2003, p. 90 a 91). 

Para Fraser (2002 e 2008), atualmente, há dois tipos de reivindicação que são aspectos do 

mesmo paradigma de justiça social, embora contenham demandas que podem ser vistas como 

distintas: a) as redistributivas referidas ao acesso aos recursos materiais e à distribuição justa 

das riquezas; e b) as de reconhecimento referidas à valorização de identidades (étnica, sexual, 

de gênero etc.) e à resistência à assimilação das identidades de uma cultura dominante. No 

momento em que o capitalismo acelera os contatos transculturais, destrói sistemas de 

interpretação e politiza identidades, erguem-se bandeiras contra a dominação cultural e 

econômica, as quais se reforçam dialeticamente. A emergência de duas concepções globais de 

injustiça (econômica e cultural) traz tensão sobre prioridades entre as demandas de política de 

redistribuição e as políticas de reconhecimento, sendo a restituição da igualdade como paridade 

de participação nas relações sociais o remédio para corrigir a injustiça.  

 Santos (2003) corrobora a visão de Fraser, entendendo que o caráter bidimensional da 

justiça (redistribuição e reconhecimento) não pode prescindir de um diálogo intercultural e de 

um processo de construção coletiva, no qual as incompletudes mútuas possam ser reconhecidas 

e a questão do direito à igualdade e à diferença sejam postas simultaneamente e não como 

direitos antagônicos.  



 

 

 

CONCLUSÃO 

 Abordar os temas dos direitos humanos à luz do diálogo socioantropológico oferece a 

possiblidade de compreender as dificuldades de efetivação desses direitos segundo visões 

teóricas que tendem a se polarizar em posicionamentos mais otimistas e mais pessimistas acerca 

do futuro da democracia e da própria humanidade. 

 As visões mais otimistas alimentam a utopia da cidadania terrena, da fraternidade 

humana, da unidade na diversidade e da democracia global. As visões mais pessimistas centram 

suas análises na denúncia das persistentes violações de direitos humanos e algumas acabam por 

reduzi-los à mera retórica a serviço de interesses das economias centrais, na luta incessante pela 

ampliação de seus domínios.  Visões mais moderadas apresentam os inúmeros riscos trazidos 

pela globalização coexistindo com o potencial revolucionário implícito no fortalecimento 

jurídico dos direitos humanos.  

No momento atual, grandes são as demandas de justiça social, de redistribuição, de 

reconhecimento e de participação. Nisto está implícito o desafio de articular a diversidade 

cultural de forma a promover uma colaboração mais fraterna entre os povos, para o que o 

diálogo intercultural é imprescindível.    

  Se o notório fortalecimento da noção jurídica de direitos humanos, a proteção legal que 

se estabeleceu em diversos níveis, no âmbito doméstico e internacional, não tem sido capaz de 

reduzir violações graves e conflitos que ameaçam a humanidade, numa coisa parece que os 

teóricos são unânimes: a alternativa é devolver à humanidade sua humanidade. O diálogo 

intercultural é um grande começo para a colaboração entre as culturas no sentido da efetivação 

da justiça social.     
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RESUMO 

A atuação enérgica das organizações internacionais através do trabalho de mecanismos 
de verificação de conferência especializadas é uma realidade no atual cenário 
internacional, com atuação em distintas áreas. Dessa forma, este trabalho tem por 
finalidade, por meio da análise bibliográfica atinente ao tema e o uso do método lógico-
dedutivo, descrever o trabalho desenvolvido pela Organização dos Estados Americanos 
no combate à corrupção, baseado nos trabalhos do Mecanismo de Acompanhamento da 
Implementação da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e, por meio dele, notar 
uma das consequências jurídicas dessa atuação sólida: a exigência de que a legislação 
interna de um Estado que ratificou tratado internacional em determinada matéria seja 
necessariamente compatível ao conteúdo do que foi ali convencionado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Organização dos Estados Americanos; Fortalecimento da 
Democracia; Combate à Corrupção. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a atuação mais efetiva e enérgica das organizações internacionais é 

uma realidade. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, com criação das Organizações 

das Nações Unidades (ONU), o direito internacional público passou a um nível maior de 

complexidade de suas relações diante da forma com que vem trabalhando e nas 

consequências dessa atuação mais intensa. 

                                                            
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas. E-
mail: manoelribeiro523@gmail.com. 
2  Docente no curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas. 
Doutoranda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. E-mail: 
professoraisabellesantos@gmail.com. 



 
 
 
 As organizações internacionais, ocupando este novo nível de complexidade, 

começaram a atuar em áreas não necessariamente ligadas à paz internacional e a resolução 

pacífica de conflitos entre os Estados soberanos, mas passou também a convencionar 

sobre temas como economia, educação, direitos humanos, democracia e etc. Acoplando 

essas novas áreas de atuação houve duas importantes consequências: a proliferação de 

conferências especializadas e do estabelecimento de mecanismos de verificação de 

implementação destes tratados internacionais e uma necessidade, cada vez maior, que os 

dispositivos legais do ordenamento jurídico interno sejam compatíveis com os textos dos 

tratados internacionais a que determinado Estado juridicamente se vinculou. 

 Em um contexto interamericano estes fenômenos podem ser facilmente 

visualizados com a formação e atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

já que ela prevê expressamente no artigo 53 de seu documento constitutivo a criação de 

conferências e organismos especializados, mais especificamente, no trabalho realizado 

por esta organização internacional no combate à corrupção através da Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção (CICC) e do Mecanismo de Acompanhamento da 

Implementação da Convenção Interamericana Contra a Corrupção (MESICIC). 

 Dessa forma, este trabalho tem por finalidade identificar, por meio da análise de 

relatórios da Comissão de Peritos do MESICIC, algumas experiências na criação de 

mecanismos de combate à corrupção no Brasil que servem como instrumentos idôneos 

para a efetivação da supracitada Convenção Interamericana e, assim, caracterizando a 

ideia de que a atuação de órgãos que não estão restritos à jurisdição interna de um só país 

possam influenciar e fiscalizar de forma intensa o ordenamento jurídico interno brasileiro. 

 Para explicar esta situação será explanado, inicialmente, sobre a forma como 

surgiram e as diversas finalidades das principais organizações internacionais de cunho 

político, especialmente a OEA. Em um segundo momento, descrever-se-á sobre o 

obstáculo que representa a corrupção para o desenvolvimento das nações interamericanas 

e quais foram as medidas adotadas na Convenção Interamericana Contra à Corrupção 

para enfrentar este desafio para, somente por último, ocorrer a enumeração de exemplos 



 
 
 
brasileiros na atuação da Comissão de Peritos do MESICIC e sua respectiva relação com 

os dispositivos da Convenção Interamericana. 

 

2. A FORMAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E SUAS 

DIVERSAS FINALIDADES: O CASO DA OEA 

 As organizações internacionais são um facilitador diplomático, pois sua função 

primordial é unir diversos Estados soberanos em torno de um objetivo comum, propósito 

este que tem por base estabelecer um harmônico relacionamento entre estas 

personalidades jurídicas internacionais para um amplo desenvolvimento da sociedade 

internacional (ACCIOLY, 2009, pp. 27-28).  

Considerando que o globo está organizado e subdivido em vários Estados 

soberanos, os relacionamentos estatais, em um plano internacional, sempre se 

estabeleceram com base em três conceitos chaves: o consentimento, a boa-fé e o pact sunt 

servanda (Rezek, 2010, pp. 03-11). Nestes termos, cada Estado soberano, na medida de 

seu interesse, trava acordos com outro Estado igualmente independente sobre questões 

que são comuns a estes dois entes internacionais, de forma que o relacionamento ali 

estabelecido será vantajoso para ambas as nações.  

Estabelecida essa premissa básica sobre a forma como os Estados se organizam e 

se impõem no ambiente internacional, deve-se mencionar que o fenômeno das 

organizações internacionais surge no momento em que os Estados estreitam suas relações 

e, visando um maior desenvolvimento de suas relações, começam a se reunir em grupos 

de três ou mais Estados para a realização de conferências internacionais, visando o 

estabelecimento de tratados internacionais sobre diversos temas para atingir os fins 

comuns, e, além disso, se preocupam com a periodicidade dessas reuniões (GUERRA, 

2014, p. 231). 

O contexto internacional, portanto, começou a exigir uma maior cooperação entre 

os Estados e este fato levou ao surgimento de instituições internacionais que estavam 

destinadas a diferentes finalidades. A mais importante dessas novas personalidades 

internacionais é a Organização das Nações Unidas (ONU), criada após a Segunda Guerra 



 
 
 
Mundial com uma estrutura voltada primordialmente a manutenção da paz e segurança 

internacional e a resolução de conflitos entre os povos de forma pacífica (ACCIOLY, 

2009, p. 60). 

A formação de uma instituição com atuação em nível global como a ONU, 

entretanto, não obstou que organizações internacionais com objetivos e estruturas bem 

semelhantes se formassem em um âmbito mais regional. No caso do continente americano 

o desenvolvimento de organizações multilaterais ocorreu de forma lenta e contínua e 

chegou ao seu ápice com a criação da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(ACCIOLY, 2009, p. 87).  

Como já foi mencionado, estas organizações internacionais, seja de nível global 

ou regional, formam-se com o objetivo precípuo de manutenção da paz entre as nações. 

Essa finalidade é notória na estrutura da ONU, especialmente quando da atuação do 

Conselho de Segurança, órgão da ONU encarregado desta função, e também, no domínio 

da Organização dos Estados Americanos.3 

Entretanto, com a percepção por parte dos Estados da existência de problemas que 

não podem ser resolvidos sem uma assistência mútua, especialmente nas áreas social, 

econômica, cultural e técnica, e a ampliação do âmbito de atuação das organizações 

internacionais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve um 

aprimoramento na capitulação das finalidades destes organismos, de forma que uma  vez 

que foram superados as principais ameaças à paz internacional as organizações 

internacionais começaram a se dedicar mais profundamente em outros campos de atuação 

(GUERRA. 2014, p. 232-235). 

Trazendo esta análise para o plano da legislação interamericana é possível notar 

na Carta da Organização dos Estados Americanos, documento constitutivo da OEA, por 

exemplo, a enumeração de diversas outras finalidades, distintas daquelas relacionadas à 

paz, como, por exemplo, a promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural 

por meio de ação cooperativa (artigo 2), e especificamente, também, nos campos 

                                                            
3 Aliás, neste sentido, é possível notar que dos 52 artigos da primeira parte da Carta da OEA, cerca de 14 
versam diretamente sobre a manutenção da paz e outras questões de agressão e solução pacífica de conflitos. 
Sãos eles, os artigos 1, 2, 3, 15, 19, 21, 22 e 23 e todos os artigos dos Capítulos V e VI da Carta. 



 
 
 
educacional, científico e tecnológico (artigo 31), união de esforços para desenvolvimento 

integral e prevalência da justiça social internacional (artigo 30), eliminação da pobreza 

crítica, distribuição da riqueza e da renda (artigo 34) e consolidação da democracia 

representativa (artigo 2).  

Para perseguir as diversas finalidades para que foi criada, inclusive aqueles de 

natureza social, econômica e cultural, as organizações internacionais promovem a 

realização de Conferências Internacionais Especializadas, cujo o objetivo é criar normas 

internacionais sobre temas distintos e, dessa forma, facilitar a cooperação entre as gentes 

relativa àquela temática. A Carta da OEA prevê expressamente em seu artigo 53, a 

realização destas Conferências Especializadas. 

Considerando que praticamente todos os Estados soberanos do mundo são Estados 

de Direito, ou seja, tem sua forma de estruturação e atuação baseada na lei que foi 

desenvolvida de acordo com a sua trama política interna, e toda essa movimentação 

internacional sobre a regulamentação de temas não necessariamente atinentes a 

manutenção da paz e segurança entre os Estados é possível configurar a seguinte situação: 

a organização internacional realiza uma conferência especializada cuja a efetiva 

concretização só ocorrerá se o Estado conformar suas normas internas ao estabelecido 

pela Convenção internacional elaborada e, por isso, os órgãos internacionais começam a 

exigir do Estado-parte a aplicação obrigatória do disposto no tratado internacional.4  

Dessa forma, as organizações internacionais, firmes nos propósitos estabelecidos 

em seu documento constitutivo, ganharam uma influência muito grande no âmbito interno 

dos países e essa ingerência se torna claramente perceptível quando há, e a Carta da OEA 

prevê expressamente essa possibilidade em seu artigo 53, a formação de um mecanismo 

de verificação do tratado internacional oriundo da conferência especializada. É por meio 

desta entidade que as consequências teóricas de que a vinculação a um tratado 

internacional tem efeitos sobre o ordenamento jurídico interno de um Estado e que as 

                                                            
4 Essa ideia tem se tornado tão forte que, por exemplo, no âmbito do sistema interamericano foi criada a 
Comissão Jurídica Interamericana, que tem a finalidade de atuar como órgão consultivo em assuntos 
jurídicos dos Estados-parte, estudando, entre outros temas, problemas referentes à integração dos países do 
Continente e a uniformização das legislações no que for conveniente (artigo 99 da Carta da OEA). 



 
 
 
normas internas relativas às matérias internacionalmente convencionadas sejam sempre 

compatíveis são exibidas no plano prático. 

 

3. O PROBLEMA DA CORRUPÇÃO 

 O estimulo a uma atuação pautada na democracia está na essência da formação 

das organizações internacionais. A Organização dos Estados Americanos já traz em seu 

preâmbulo que a democracia representativa é condição essencial para a estabilidade, a 

paz e o desenvolvimento da região e que a consolidação de um regime de liberdade 

individual e justiça social só será formado dentro do quadro das instituições democráticas. 

A Organização dos Estados Americanos traz, inclusive, uma Carta Democrática 

Interamericana, tratando da democracia no continente, dispondo em seu artigo 4º que: 

“São componentes fundamentais do exercício da democracia a transparência das 

atividades governamentais, a probidade, a responsabilidade dos governos na gestão 

pública, o respeito pelos direitos sociais [...]” (OEA, 2001) 

 Aliás, neste sentido, é importante mencionar que a Carta da OEA   também traz 

que a solidificação da democracia representativa é um propósito seu (artigo 2, “b”) e que 

os Estados americanos devem pautar sua organização política neste princípio (artigo 3, 

“d”), além de estabelecer sanções caso um governo democraticamente instituído seja 

deposto pela força (artigo 9). Diante deste quadro não é difícil concluir que a corrupção 

constitui uma anomalia perigosa para a manutenção de um sistema interamericano 

democrático e, principalmente, para fazer com que as ordens jurídicas internas dos 

Estados do continente americano sejam pautados por uma política democrática. 

 A corrupção é uma forma de interferência nas decisões públicas, ou seja, há uma 

promessa de recompensa para que o corruptor seja favorecido em seus interesses. Ela é 

um método específico de exercer influência para amoldar o conteúdo das decisões 

públicas a conveniência do agente causador da corrupção (BOBBIO, 1998, p. 291-293).  

 As consequências da prática da corrupção são evidentes quando mostradas em 

estatísticas: cerca de 10% do PIB global é a quantidade de dinheiro movimentada pela 

corrupção em todo o mundo, já em 2005 a Transparência Internacional estimou entre 25 



 
 
 
e 60 bilhões de dólares o montante desviado por corruptores durante o século XX, além 

de elaborar uma lista de chefes de Estado que enriqueceram com a formação de esquemas 

de corrupção enquanto eram líderes de seus respectivos países (NUNES, 2008, p. 72). 

 Além dessas sequelas financeiras há o prejuízo para o fortalecimento das 

instituições democráticas, já que aquilo que era para ser administrado de acordo com a 

função pública está sendo desviado para fins particulares.  

 Bobbio, Matteucci e Pasquino, neste sentido, ensinam que o agente corruptor pode 

atuar em três níveis: 

Usará da Corrupção, antes de tudo, na fase da elaboração das decisões. 
Algumas atividades dos grupos de pressão, aquelas que tentam influir 
nos deputados, nos membros das comissões parlamentares, nos peritos, 
podem ser englobadas na categoria da Corrupção. Recorrem, em geral, 
a este tipo de Corrupção aqueles grupos que, não gozando de uma 
adequada representatividade, não possuem bastante acesso aos 
decision-makers. A Corrupção pode também ser tida como tentativa 
para a obtenção de um acesso privilegiado. O segundo nível da 
Corrupção é o da aplicação das normas por parte da administração 
pública e de suas instituições. O objetivo, neste caso, é o de obter uma 
isenção ou uma aplicação de qualquer modo favorável. Serão tanto 
maiores as probabilidades de êxito, quanto mais elástica e vaga for a 
formulação das normas. A Corrupção pode ainda ser usada, quando se 
faz valer a lei contra os transgressores. Neste caso, a Corrupção visa a 
fugir às sanções legalmente previstas. São objeto da Corrupção, aos três 
níveis, os parlamentares, o Governo e a burocracia, e a magistratura. 
(1998, p. 292).  
 

 Dessa forma, com base na delineação do conceito de corrupção e na definição de 

suas principais formas de atuação, percebe-se que a corrupção é um grande risco para a 

consolidação da democracia no continente, uma vez que a tendência da democracia é 

concretizar Estados de Direito, ou seja, que aquilo que se diz público seja criado e 

administrado de acordo com o estabelecido na legislação, não conforme os interesses 

particulares de quem goza da possibilidade, seja por poder político, militar ou econômico, 

de amoldar as decisões dos órgãos públicos aos seus interesses pessoais ou corporativos. 

 

4. CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A CORRUPÇÃO (CICC) 



 
 
 
 A atuação de uma organização internacional em áreas distintas daquelas 

relacionadas a manutenção da paz internacional e da resolução pacífica de conflitos entre 

os Estados ocorreu, como se expôs, em virtude da percepção da necessidade de 

cooperação internacional entre os Estados para a resolução de problemas específicos, 

principalmente aqueles relativos a sociedade, economia, cultura e democracia.  Além 

disso, conforme se mostrou no tópico anterior, a corrupção se mostra como um obstáculo 

firme a concretização dos objetivos geralmente estabelecidos nos documentos 

constitutivos das organizações internacionais e, em um contexto interamericano, para a 

consolidação da democracia representativa. 

 Como se salientou, dentro do âmbito da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) é possível, de acordo com o artigo 53 da Carta da OEA, a realização de uma 

Conferência Especializada para a discussão de temas específicos. Dessa forma, os 

Estados membros da OEA, reunidos para discutir especificamente questões atinentes ao 

combate à corrupção, concluíram a Convenção Interamericana Contra a Corrupção. 

 Nos moldes como aqui foram colocados os desafios que a existência da corrupção 

impõe ao desenvolvimento dos Estados americanos, percebe-se que esta dita conferência 

tentou, de forma clara e direta, criar conceitos e medidas preventivas e repressivas de 

combate à corrupção.  

 Já no preâmbulo os Estados que participaram da elaboração da Convenção 

estabelecem que a corrupção é um problema de transcendência internacional, que ela 

abala a estrutura e legitimidade das instituições públicas e que combater a sua existência 

é da natureza da democracia representativa, condição essencial para estabilidade, paz e 

desenvolvimento da região.  

Além disso, o preâmbulo expressamente dispõe que o combate a corrupção evita 

distorções na econômica, vícios na gestão pública e deterioração moral e social, que é um 

dos instrumentos usados pelas organizações criminosas para realização de seus fins, que 

é importante reforçar a consciência dos cidadãos do continente para a necessidade e a 

gravidade que representa sua existência, que é necessário a criação de mecanismos 

internacionais para combater a corrupção e que para uma impugnação bem sucedida os 

Estados devem acabar com a impunidade para as práticas de condutas ligadas à corrupção. 



 
 
 

Estabelecidas as premissas básicas do problema a ser enfrentado, a Convenção 

traz uma série de definições e medidas, muitas vezes ligadas a específicos 

comportamentos corruptos, como lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito, que os 

Estados que ratificarem o referido tratado internacional devem adotar e efetivar. No início 

o texto já fica claro a definição dos três principais conceitos que vão guiar a aplicação da 

Convenção, quais sejam, função pública, funcionário público e bens (artigo I), e 

estabelece os seus propósitos, que é o fortalecimento do desenvolvimento de mecanismos 

para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção e promover uma maior integração 

entre os Estados para extirpar a corrupção (artigo II).  

Logo em seguida, no seu artigo III, o tratado começa a enumerar uma série de 

medidas que deverão ser tomadas pelo Estado parte para fortalecer o sistema público de 

possíveis práticas corruptas, elas são, portanto, medidas preventivas. As disposições ali 

detalhadas são de várias naturezas, desde a criação de sistemas mais seguros de seleção 

de pessoal, declaração de receitas e arrecadação de renda até medidas mais educativas, 

como a instrução de funcionários públicos para que sigam suas responsabilidades e 

normas éticas e o estabelecimento de mecanismos de participação da sociedade civil e de 

organizações não governamentais nos esforços para o combate a corrupção. 

No curto artigo VI fica estabelecido o âmbito de aplicação da Convenção 

Interamericana e, logo após, o tratado dispõe sobre a abordagem jurisdicional que deve 

ser dado por cada país a pessoas que praticam delitos ligados a corrupção, sejam aquelas 

cidadãs do Estado onde foi praticado o delito ou residam ali habitualmente ou que esteja 

no território de determinado Estado e não seja extraditada devido a sua nacionalidade 

(artigo V).  

Depois a Convenção trabalha um dos principais temas relacionados ao combate a 

corrupção: a definição do que seja ato de corrupção e, por consequência, a conceituação 

do próprio fenômeno da corrupção.5 Para enfrentar este desafio partiu-se do pressuposto 

                                                            
5 A definição do conceito de corrupção é um tema delicado e difícil de ser trabalhado porque a sua prática 
já envolve, em si mesma, um quantidade enorme de condutas. É exatamente por isso que as definições até 
hoje criadas em um plano internacional sempre esbarraram em questões legais, doutrinários ou políticas 
quando havia uma tentativa de adequação de determinado conceito a realidade de determinado Estado. Não 
é por outro motivo que atualmente o conceito mais adotado é também o mais genérico, que é aquele usado 
pelo Banco Mundial: “o abuso do poder público para benefícios privados” (NUNES, 2008, p. 61). 



 
 
 
que a corrupção não é facilmente conceituada, mas pode ser incontestavelmente detectada 

a partir de certos comportamentos. Então, neste artigo VI a Convenção traz a descrição 

de uma série de atos que são considerados, necessariamente, comportamentos corruptos, 

quais sejam, por exemplo, solicitar de funcionário público qualquer valor pecuniário ou 

outro benefício em troca de qualquer ação ou omissão daquele funcionário no exercícios 

de suas funções públicas ou a participação, como autor, coautor, instigador, cúmplice ou 

acobertador, de associação para perpetrar qualquer dos autos de corrupção definido no 

artigo VI da Convenção. 

Ainda com relação ao tratado no parágrafo anterior, o artigo VII postula 

rapidamente que os Estados-parte devem tomar medidas legislativas para tipificar as 

condutas descritas no artigo VI. Da mesma forma, o texto do tratado traz outra série de 

tipificações delituosas no disposto em seu artigo XI.  

Nos artigos VIII e IX a Convenção trata especificamente sobre as medidas que 

devem ser tomadas com relação a dois tipos específicos de corrupção: o suborno 

transnacional e o enriquecimento ilícito. A partir dos artigos seguintes a Convenção 

paralisa a tipificação de condutas delituosas relacionadas à corrupção e passa a descrever 

alguns dos efeitos que devem surtir nos Estados quando estes ratificarem e iniciarem o 

processo de efetivação dos dispositivos da Convenção Interamericana Contra a 

Corrupção, como, por exemplo, determinando a notificação de Estados-parte quando há 

a adoção, por algum deles, de determinadas legislações (artigo X), sobre a não produção 

de prejuízo no patrimônio do Estado dos atos de corrupção descritos na Convenção (artigo 

XII), sobre extradição (artigo XIII) e assistência e cooperação (artigo XIV), entre outros 

efeitos (artigos XV a XX). 

Por último, a Convenção traz os dispositivos relativos à sua própria vigência, 

como qualquer tratado internacional, como assinatura (artigo XXI), ratificação (artigo 

XII), adesão (artigo XXIII), reserva (artigo XIV), entrada em vigor (artigo XXV), 

denúncia (artigo XXVI), protocolos adicionais (artigo XXVII) e depósito do tratado 

(artigo XXVIII).  

 



 
 
 

5. A COMISSÃO DE PERITOS DO MECANISMO DE 

ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO 

INTERAMERICANA CONTRA A CORRUPÇÃO (MESICIC) 

Para trabalhar com temas específicos e cumprir com as finalidades que foi criada, 

a Organização dos Estados Americanos também pode trabalhar com organismos 

especializados, ou seja, a fiscalização e regulamentação da forma como o Estado deve se 

adequar ao tratado internacional que ratificou pode ser realizada por um órgão geralmente 

criado pela própria convenção internacional, cujo o nome genérico é mecanismo de 

verificação. Na forma geral, a atuação desses organismos ocorre por meio da submissão 

de relatórios e pareceres a esses órgãos pelos Estados-parte de uma Convenção e os 

respectivos relatórios avaliativos emitidos por este organismo. 

No caso da Convenção Interamericana Contra a Corrupção não houve uma criação 

imediata de qualquer organismo especializado para trabalhar na efetivação dos 

dispositivos ali convencionados, no entanto, ficou previsto, no artigo XVII, a 

possibilidade de criação de protocolos adicionais que tenham a finalidade de colaborar 

com a consecução dos objetivos ali estabelecidos. Portanto, foi assim que, em 04 de junho 

de 2001, numa Assembleia Geral da OEA, estabeleceu-se o Documento de Buenos Aires 

sobre o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção, mecanismo especializado para acompanhar os 

Estados-parte na implementação das normas internacionais de combate a Corrupção.  

O mecanismo de verificação da CICC é estruturado em dois órgãos: a Conferência 

dos Estados Partes, que é composta por representantes dos Estados-parte da Convenção 

e deverá se reunir no mínimo uma vez por ano, e pela Comissão de Peritos, responsável 

pela análise técnica da implementação dos dispositivos da Convenção Interamericana 

(item 5).  

A Comissão de Peritos trabalha por meio de rodadas de análises, da seguinte 

forma: a Comissão seleciona alguns dos temas incluídos na Convenção e que sua 

aplicação por um Estado-parte será objeto de análise da Comissão, depois ele formula um 

questionário que será remetido aos países e deverá ser respondido em determinado 



 
 
 
período de tempo também determinado pela Comissão e, por último, trabalhando em 

subgrupos e depois de forma conjunta elabora um relatório final com as observações 

atinentes a cada Estado (item 7, “b”). 

No caso do Brasil, desde quando começou a realizar suas análises, a Comissão de 

Peritos já avaliou o país em quatro rodadas e é pelo trabalho desse organismo 

internacional que é possível verificar a forma como o Estado brasileiro vem tratando o 

tema combate à corrupção e quais foram as medidas tomadas no âmbito interno deste país 

que servem como meios adequados a efetivar as disposições da Convenção 

Interamericana Contra a Corrupção. 

Neste sentido, como se percebe dos documentos analíticos emitidos pela 

Comissão, o Brasil respondeu devidamente todos os questionários emitidos pelo 

organismo e já implementou várias medidas que tornaram mais efetiva a implementação 

dos dispositivos da Convenção Interamericana. Dentre os vários temas que foram objeto 

de análise com relação ao Brasil pela Comissão de Peritos, quatro deles exemplificam 

bem como as medidas de combate à corrupção neste país tem se conformado as regras da 

Convenção Interamericana. 

O primeiro tema está vinculado ao estabelecimento de normas de conduta e 

mecanismos para assegurar a preservação e o uso adequado dos recursos designados aos 

funcionários públicos. Neste sentido, destacam-se várias ações, principalmente no âmbito 

legislativo, que criam um controle mais firme sobre os recursos especificados, como, por 

exemplo, a Lei Complementar 101/00, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, mas, 

também, na atuação de órgãos responsáveis pela fiscalização e uso adequado dos ditos 

recursos, como o Conselho de Justiça Federal, criado pela Lei Federal 8472/92 e 

responsável pela fiscalização administrativa sobre a Justiça Federal, e o Conselho 

Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional 45/04, que realiza toda a 

supervisão administrativa e financeira do Poder Judiciário (Comissão de Peritos, 2006, 

pp. 16-22). 

Com a aplicação dessas medidas mostra-se satisfeito, por exemplo, o artigo III, 

itens 1 e 2, da CICC, que diz, em suma, que os Estados devem criar em seus sistemas 



 
 
 
institucionais normas de conduta para o correto uso dos recursos confiados aos 

funcionários públicos e mecanismos para tornar efetivo as normas de conduta legisladas. 

Com relação a estes mecanismos, a Comissão de Peritos claramente confirma: 

 

El Estado analizado cuenta con normas que regulan detalladamente 
esta cuestión, establecen responsabilidades de naturaleza política, 
administrativa, penal y civil para sus infractores, asignan las 
facultades y disponen procedimientos tendientes a hacer efectivas esas 
responsabilidades, estableciendo así mecanismos idóneos para exigir 
el cumplimiento de tales normas. (2006, p. 20).  
 

Em um segundo momento, pode-se destacar a instalação de sistemas para a 

contratação de funcionários públicos e para aquisição de bens e serviços por parte do 

Estado. Dessa forma, ressalta-se a Resolução 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, 

esclarecendo e proibindo qualquer forma de nepotismo nos quadros do Poder Judiciário, 

e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU), Lei Federal 8443/92, que dispõe 

que o tribunal de contas é o responsável por fiscalizar a realização de licitações, contratos, 

convênios e acordos feitos pelo governo.  

A Comissão de Peritos, então, reafirma que a proibição do nepotismo e a atuação 

de órgãos como o TCU são medidas pertinentes para a promoção dos propósitos da 

Convenção Interamericana (2008, pp. 02-30), atendendo ao descrito no artigo III, item 5, 

que exige a criação de sistemas de recrutamento de funcionários públicos e de aquisição 

de bens e serviços por parte do Estado de forma transparente, equitativa e eficiente.  

 Outro tópico importante são os mecanismos para a prevenção de suborno de 

funcionários públicos nacionais e estrangeiros e, nesta área, destacam-se as medidas 

legislativas que impõem aos empresários e demais sociedades comerciais regras de 

contabilidade obrigatórios. Nisto, o Código Civil Brasileiro (Lei Federal 10 406/02), entre 

outros dispositivos relacionados à corrupção, traz a obrigatoriedade dos donos ou 

dirigentes de empresas e sociedades comerciais trabalharem com um sistema de 

contabilidade e, mais especificamente, o Decreto 3000/99, que regulamenta o Imposto de 

Renda, dispõe que as pessoas jurídicas contribuintes devem manter livros fiscais. Além 

disso, o relatório da terceira rodada de análises destaca a atuação dos Conselhos Regionais 



 
 
 
de Contabilidade, que promove casos de investigação e sanções à praticas corruptas neste 

âmbito profissional (Comissão de Peritos, 2011, pp. 09-26). 

 Assim, os dispositivos atinentes ao suborno transnacional (artigo VIII), sobre a 

adoção de medidas que impeçam o aliciamento de funcionários públicos e sobre a 

manutenção de controles contábeis internos que permitam que outros funcionários 

detectem a existência da desnaturação de oficiais da estrutura do Estado (artigo III, item 

10), encontram aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Por último, o estabelecimento de órgãos de controle superior com o fim de 

organizar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar e erradicar práticas 

corruptas foi muito bem destacado pela Comissão de Peritos na atuação dos seguintes 

órgãos: Controladoria Geral da União, vinculada à Secretaria da Presidência da 

República, o Tribunal de Constas da União, o Conselho Nacional de Justiça, o 

Departamento de Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, já que são órgãos 

responsáveis pelo estabelecimento de regras, recomendações e diretrizes das operações 

administrativas e financeiras de determinados órgãos de atuação brasileiro, como a CGU, 

o TCU e o CNJ, e, também, responsáveis por apurar e julgar práticas ligadas à corrupção 

que são penalmente tipificadas ou que há consequências civilmente detectadas em 

legislação, como a Polícia Federal e o STF (Comissão de Peritos, 2012, pp. 02-05).  

Com estes mecanismos o Estado brasileiro acaba por avançar no cumprimento de 

um dos propósitos maiores da Convenção Interamericana, que é o de detectar e punir a 

corrupção (artigo II) e criar órgãos de controle que evitem práticas corruptas (artigo III, 

item 9). 

 

6. CONCLUSÃO 

 As organizações internacionais foram criadas com várias finalidades, não somente 

aquelas ligadas à manutenção da paz internacional, como a priori se havia aventado logo 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também com objetivos relacionados a 

questões sociais, econômicas, culturais e democráticas. Neste sentido, depois que os 



 
 
 
principais problemas relacionados à paz mundial ou regional se estabilizaram as 

organizações internacionais se voltaram a uma atuação mais intensa nestas últimas áreas. 

 Em um contexto interamericano, especialmente falando da consolidação da 

democracia, por vezes em xeque na região, e no desafio imposto pela corrupção, é 

possível perceber claramente, também por meio dos relatórios da Comissão de Peritos do 

MESICIC as duas maiores consequências desta atuação mais forte da OEA na 

consolidação da democracia representativa: a proliferação de conferências especializadas 

e do estabelecimento de mecanismos de verificação de implementação destes tratados 

internacionais e uma necessidade, cada vez maior, que os dispositivos legais do 

ordenamento jurídico interno sejam compatíveis com os textos dos tratados internacionais 

a que determinado Estado juridicamente se vinculou. 

 No caso do Brasil, a atuação da Organização dos Estados Americanos é revelada 

não só pelo conteúdo dos relatórios expedidos em quatro rodadas de análises pela 

Comissão de Peritos do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da 

Convenção Interamericana Contra a Corrupção, que mostram que cada vez mais a 

legislação brasileira se torna compatível ao conteúdo da referida Convenção 

Interamericana, mas também pelo simples fato do Brasil ser um Estado-membro da OEA 

e um Estado-parte da Convenção Interamericana Contra a Corrupção, mostrando que não 

é tímida a atuação brasileira no âmbito internacional nesta área e a influência deste último 

neste país. 
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Terminando, direi, ainda, a respeito do modo de pescar 

dos tupinambás, que além das flechas usam também 

espinhas à feição de anzóis, presas a linhas feitas de uma 

planta chamada tucom. Também penetram no mar e nos 

rios tem jangadas, a que chamam piperis: são feitas de 

cinco ou seis paus redondos. Quando o tempo está bom e 

os selvagens pescam separadamente, parecem de longe, 

tão pequenos se vêem, macacos ou melhor rãs, 

aquecendo-se ao sol em achas de lenha soltas na água... 

(Léry 1941: 148-149)2 .
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1. Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude desse 

direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 

livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor 

livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 

obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada 

no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso 

algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de 

subsistência.

3. Os Estados Partes do Presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 

responsabilidade de administrar territórios não-autônomos e territórios 

sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e 

respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das 



Nações Unidas. (Grifos do Autor) 

Artigo 7º 

1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias 

prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na 

medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar 

espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, 

e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 



econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar 

da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 

desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. 

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e 

educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, 

deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global 

das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento

para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a 

promoverem essa melhoria.

3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possíve1, sejam 

efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se 

avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente 

que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses 

povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como 

critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas. 

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos 

interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios 

que eles habitam.

Artigo 23 

1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades 

tradicionais e relacionadas com a economia de subsistência dos povos 

interessados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a colheita, 

deverão ser reconhecidas como fatores importantes da manutenção de 

sua cultura e da sua autosuficiência e desenvolvimento econômico. Com 

a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos 

deverão zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.

2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, 

quando for possível, assistência técnica e financeira apropriada que leve 

em conta as técnicas tradicionais e as características culturais desses 

povos e a importância do desenvolvimento sustentado e equitativo. 



O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude 

do qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a 

participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele 

contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais possam ser plenamente realizados.

Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e 

interdependentes; atenção igual e consideração URGENTE devem ser 

dadas à implementação, promoção e proteção dos direitos civis e 

políticos, assim como dos direitos econômicos, sociais e culturais. (Grifos 

do Autor) 





beach rocks



O pescado era obtido no “canal”, no “baixio”, nos “parrachos”, na 

“restinga”, na “risca” ou na “parede”, seja nos bancos de corais 

(atualmente valorizados turisticamente) e/ou nos limites da plataforma 

continental, onde os peixes maiores eram encontrados. Quando apareciam 

lagostas era o fim da pescaria, tendo os pescadores que procurarem outro 

local. Em 1955, quando adoecia uma pessoa, era preciso transportá-la em 

lombo de burro até Touros, distante 10 km, e esperar um carro que fosse 

para Natal. Esse era o mesmo trajeto percorrido pela produção pesqueira 

e agrícola. Os peixes eram salgados e secos, transportados em lombo de 

animal e seguiam para Touros, Ceará-Mirim e Natal. O sal vinha nos 

“paquetes” (pequenas embarcações à vela) provenientes de Macau e 

custava um tostão o “paquete”5, ou seja, quase nenhum valor tinha, o que 

se revelaria diferente no início da industrialização na região. Hoje as 

salinas também são objeto de disputa territorial com a pesca tradicional, 

além da carcinocultura, do turismo (litorâneo, náutico, e de mergulho), da 

energia (petróleo e gás, e eólicas), e do lazer (veraneio e condomínios 

horizontais). (...) A superexploração dos recursos pesqueiros, estimulada 

pela valorização crescente do preço do pescado, em especial da lagosta, 

vem causando uma forte pressão ambiental que reduz a quantidade 

pescada e pode até mesmo levar à extinção das espécies comerciais. Isso 

levaria a uma total desestabilização socioeconômica do lugar, com sérias 

conseqüências à vida social no município. A pesca predatória de espécies 

como a lagosta, além de promover a monocultura, estabelece uma 

ditadura do maior ganho, já que na perspectiva de obtenção de maior 

retorno financeiro, alguns pescadores nem saem à procura de peixes, e 



quando o fazem, fazem-no desordenadamente elevando bruscamente a 

oferta do pescado, baixando assim os preços e diminuindo os ganhos. O 

declínio rápido da atividade pesqueira seja da lagosta, peixe ou polvo, 

pela superexploração (atividade econômica histórica na região), bastaria 

para justificar a formulação de uma política de Gestão 

Territorial/Ambiental para o município, tendo por pressupostos os 

princípios da sustentabilidade no desenvolvimento. Relatos de populares 

afirmam que no auge da pesca da lagosta, era possível um único pescador 

obter até mais de 500 kg do crustáceo por pescaria de paquete, enquanto 

que em 1999, não se conseguia mais do que 50 kg, e em 2003, entre 1kg e 

10kg no máximo por pescaria. Nosso convívio entre os anos de 1998 e 

2004 na região, constatou a redução drástica do pescado que inicialmente 

era comercializado em balaios feitos de cipó pelos familiares dos 

pescadores e que agora são comercializados em pequenas panelas. 

A desigualdade social ou o desequilíbrio ambiental, não devem ser 

encarados como externalidades, mas como algo intrínseco aos modelos 

empregados. Na busca pela sustentabilidade do desenvolvimento, o 



equacionamento e a solução da problemática sócio-ambiental local, 

precede a tomada de decisões na tentativa de tornar dinâmicas as 

potencialidades de um lugar. A Gestão Territorial/Ambiental e o uso 

racional dos recursos constituem importantes instrumentos técnicos para 

facilitar a percepção dos limites e das possibilidades no estabelecimento 

de diretrizes para a sustentabilidade de um projeto de desenvolvimento.

First National People of Color Environmental Leadership Summit

De acordo com Schlosberg, podem ser identificadas diversas questões 

incorporadas pela referida carta de princípios, tais como: políticas 

ambientais baseadas no respeito mútuo; maior participação das minorias 

no cenário político; e reconhecimento da autodeterminação dos povos. O 

autor destaca ainda que os princípios, curiosamente, superaram o 

característico viés antropocêntrico do movimento por justiça ambiental, 



vinculando temas como o da integridade cultural à sustentabilidade 

ambiental e o da sustentabilidade humana à sustentabilidade dos demais 

seres vivos. (...) Ao conceito de injustiça ambiental contrapõe-se a atual 

noção de justiça ambiental, concebida a partir da perspectiva teórico-

discursiva do movimento por justiça ambiental, que compreende um “[...] 

conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, 

sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 

desproporcional de degradação do espaço coletivo”. Assim, atualmente o 

movimento por justiça ambiental exprime, nas palavras de Acselrad, “[...] 

um movimento de ressignificação da questão ambiental. Ela resulta de 

uma apropriação singular da temática do meio ambiente por dinâmicas 

sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção da justiça 

social
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a vinda de uma usina, a cidade 

também precisa se adequar estruturalmente, sendo uma importante oportunidade para 

que o setor de prestação de serviços em geral como, hotéis, supermercados, lojas, 

restaurantes etc. busquem se aprimorar e também legalizar-se para atender as novas 

demandas”

“Escutamos na televisão ou no 

rádio sobre a construção da usina e viemos em busca de uma oportunidade”

vim tentar a sorte.”

Os hospitais ficaram lotados, equipamentos ficaram precários, poucos médicos 

para o aumento da demanda, falta de medicamento e até mesmo falta de vacinas, 

devido o aumento da população com a chegada da cana de açúcar”.



“foi consequência do grande número de 

trabalhadores do sexo masculino vindo de diferentes partes do Brasil para trabalhar na 

construção da unidade sucroalcooleira de Caarapó”.
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RESUMO 

O presente trabalho pretende suscitar uma discussão sobre a relação do imigrante com o 
Estado-Nação e a conformação de reações defensivas pela população nacional. O objetivo 
é identificar em que ponto a figura do imigrante expõe a fragilidade do Estado-Nação e 
em que medida as reações defensivas da população nacional e a instrumentalização 
política do fenômeno migratório colocam em questão a defesa da universalidade dos 
direitos humanos. A pesquisa baseou-se na coleta de materiais que circulam na internet 
como reportagens jornalísticas, vídeos e entrevistas. Como fundamento teórico trabalhou-
se com as obras “Meios sem fim” e “Nudez” de Giorgio Agamben (2015/2014) e com as 
obras “Segurança, Território e População” (2008/1977-1978) e “Em Defesa da 
sociedade” (2005/1975-1976) de Michel Foucault. Toma-se enquanto conceitos 
operadores da problemática o conceito de “Estado de Exceção”, “Racismo de Estado”, e 
o conceito de “Identidade sem Pessoa”. Considera-se como central a figura do imigrante, 
tentando primeiramente diferenciar sua posição entre o refugiado e o apátrida. O conceito 
de Racismo de Estado foi eleito para operar com a conformação de reações xenofóbicas. 
O conceito de Estado de Exceção foi suscitado na medida em que a vida do imigrante não 
é investida pelo Estado, configurando também a ideia de campo e vida nua. Já o termo 
Identidade sem Pessoa pretende refletir sobre a fragilidade política do imigrante, reduzido 
à vida nua, no que se refere ao seu processo de identificação fora de seu país de origem. 
 
Palavras-chave: Estado-nação, Imigração, Direitos humanos; Vida nua; Campo 
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O IMIGRANTE, O REFUGIADO E O APÁTRIDA 

 

Ao tentar distinguir a figura do imigrante em comparação com a do refugiado e 

do apátrida no que se refere ao vínculo com o Estado-Nação. Este primeiro tópico é 

elucidativo para compreender em que medida o vínculo político-jurídico do imigrante é 

diferente do caso do refugiado e do apátrida. Em verdade, a figura do imigrante transita 

ora entre a esfera de um refugiado por procurar asilo e condições de sobrevivência em 

outro país, ora na condição de apatridia, por não ter um estado que lhe garanta condições 

de vida. O conceito de Estado de Exceção (Agamben, 2015) foi suscitado na medida em 

que a vida do imigrante não é investida pelo Estado, configurando também a ideia de 

campo e vida nua. 

O presente trabalho pretende suscitar uma discussão sobre a relação do imigrante 

com o Estado-Nação e a conformação de reações defensivas pela população nacional. O 

objetivo é identificar em que ponto a figura do imigrante expõe a fragilidade do Estado-

Nação e em que medida as reações defensivas da população nacional e a 

instrumentalização política do fenômeno migratório colocam em questão a defesa da 

universalidade dos direitos humanos.      

 Os direitos do homem representam originalmente a inscrição da vida (zoé) no 

ordenamento jurídico de um Estado-Nação. Este ordenamento marca a passagem da vida 

nua natura para uma vida que os gregos chamavam de bios, ou seja, a vida nestes termos 

passa a estar inscrita em um território político e jurídico. Para Agamben (2015, p. 28), 

“Estado-nação significa: Estado que faz da natividade, do nascimento (isto é, da vida nua 

humana), o fundamento da própria soberania”. É a partir da inscrição da vida nua humana 

no interior do Estado que a vida é inscrita dentro de um ordenamento. Agamben (2015), 

expõe a fragilidade dos direitos do homem justamente por meio da figura que escapa à 

inscrição da vida no ordenamento jurídico, o refugiado. Aqui, o refugiado é o indivíduo 

que deixa seu país de origem seja por motivos políticos, persecutórios, desastres naturais 

ou bélicos e que procura asilo e condições de vida em outro país. Porém, diferentemente 

do apátrida, o refugiado ainda mantém um vínculo de nacionalidade com seu estado nação 



 

 

de origem. Neste sentido, o refugiado aproxima-se da condição de imigrante ilegal. Aqui, 

o vínculo jurídico-político antecede o direito fundamental do homem, que por essência já 

deve ser possuidor destes direitos. O refugiado, assim como o imigrante, coloca esta 

questão em aberto. Para Agamben (2015, p. 27) “o paradoxo é justamente a figura – o 

refugiado – que deveria ter encarnado por excelência os direitos do homem e assinala, 

pelo contrário, a crise radical desse conceito”. A proteção dos direitos do homem está 

condicionada à inscrição da vida dentro de um ordenamento jurídico, ou seja, o vínculo 

com o Estado antecede os direitos que é do homem por excelência. Nacionalidade é o 

vínculo jurídico-político estabelecido entre o indivíduo e um Estado, no qual o indivíduo 

se assujeita aos deveres e direitos inscritos no ordenamento jurídico do Estado.   

    Para Masson em Direito Constitucional (2012, p. 135), “o 

indivíduo que possua vínculo jurídico-político com o Estado diverso deste é ‘estrangeiro’ 

e pode ser que se mantenha nesta condição jurídica por não preencher os requisitos 

estatais necessários para adquirir a condição de nacional”. O refugiado rompe com a 

identidade homem-cidadão e mais essencialmente ainda rompe com a relação entre 

natividade e nacionalidade. Assim, a figura do refugiado, a figura do que se mostra como 

resistência à inscrição da vida no ordenamento, marca a fragilidade da trindade Estado-

Nação-Território.           

 Não obstante, com relação à condição de apatridia, pode-se dar em função da 

naturalização do indivíduo em um Estado-Nação secundário e por isso pode-se privar de 

sua nacionalidade de origem. Em alguns países como a França, a dupla nacionalidade não 

é admitida pela constituição vigente, assim, caso um brasileiro queira se naturalizar 

francês é necessário suspender sua nacionalidade brasileira para ser um nacional em 

território francês. Caso este indivíduo após ter suspenso sua nacionalidade brasileira 

(originária) para adquirir a nacionalidade francesa (secundária), perde logo após a 

nacionalidade secundária, este indivíduo torna-se apátrida. 

Os apátridas também identificados como heimatos, diz-se que são 
aqueles desprovidos de pátria, não detêm com nenhum Estado o vínculo 
de jurídico-político que os converteria em nacionais, visando que não 
se enquadram nos critérios de aquisição de nacionalidade. A apatridia 



 

 

caracteriza-se como um conflito negativo de nacionalidade. (Masson, 
2012, p. 136). 

 

Desde 2010, quando o Haiti sofreu um dos maiores terremotos já registrado, o país 

tenta recuperar-se de sua fragilidade econômica e social acentuada pelas consequências 

do desastre que devastaram cidades, deixando a população sem condições de subsistência, 

educação e acesso à saúde. A população haitiana sem condições de subsistência migra em 

grande escala para o Brasil, o que constitui o fluxo migratório Haiti-Brasil e a emergência 

de políticas públicas destinadas à massa de imigrantes. O imigrante, neste exemplo, ao 

sair do país originário para portar direitos políticos em outro país e procura do acesso à 

vida, aproxima-se da figura do refugiado.   

Aquilo que os estados industrializados têm atualmente diante deles é 
uma massa estavelmente residente de não cidadãos, que não podem nem 
querem ser naturalizados nem repatriados. Esses não cidadãos têm 
frequentemente uma nacionalidade de origem, mas, enquanto preferem 
não usufruir da proteção de seu estado, encontram-se, tal como os 
refugiados, na condição de ‘apátridas de fato’. (Agamben, 2015, pp. 30-
31). 

 

A figura do imigrante, portanto caracteriza uma ‘zona de indistinção potencial’ 

(Agamben, 2015), apresentando-se como uma instância em oposição às outras instâncias 

codificadas de participação política, nesse caso o cidadão. Esta zona de indistinção 

formada pela massa de imigrantes coloca como central a fragilidade do Estado-Nação. 

Neste sentido, quando a notória massa populacional de imigrante é assimilada, crescem 

as diferenças formais entre o cidadão e o imigrante, e assim paralelamente, crescem 

também reações xenofóbicas, manifestações de ódio, reações defensivas e a 

instrumentalização do Estado no que se refere à restrição para entrada e permanência no 

país. Reações defensivas que distinguem quem pode ou não exercer direitos políticos em 

um determinado território caracterizam traços do Estado soberano onde impera a lógica 

do “fazer morrer”. Para Foucault (2008, p. 27) “O estado soberano capitaliza um território 

onde também se utiliza de dispositivos de segurança como forma de controle e 

regulamentação da circulação da população sobre o território”.   Assim de 



 

 

acordo com Agamben (2015, p. 31), “antes que se reabram na Europa os campos de 

extermínio (o que já está começando a acontecer), é necessário que os Estados-Nação 

encontrem coragem para colocar em questão o próprio princípio de inscrição da 

natividade e a trindade estado-nação-território que nele se funda”. O imigrante dá um 

novo contorno para a ideia de povo e opõe-se à nação na medida em que o espaço nacional 

deixa de ser homogêneo no qual emerge uma condição extraterritorial específica.  

Segundo Foucault (2005/1975-1976, p. 96): 

 

A custa de uma transferência que foi a da lei para a norma, do jurídico 
para o biológico; [...] a custa de uma transformação que fez do projeto 
de libertação a preocupação da pureza, a soberania do Estado tornou a 
levar em consideração, reutilizou em sua estratégia própria o discurso 
da luta das raças. A soberania do Estado transformou-o assim no 
imperativo da proteção da raça, como uma alternativa e uma barragem 
para o apelo revolucionário, que derivava, ele próprio, desse velho 
discurso das lutas. 

 

Reações Xenofóbicas e Racismo de Estado 

Ao observar reações xenofóbicas quanto a inserção de imigrantes promovidas por 

discursos defensivos da população nacional, pretende-se fomentar uma articulação com a 

noção de Racismo de Estado apresentado por Foucault (2005/1975-1976). O Racismo de 

Estado têm sua emergência no séc. XIX (Foucault, 2005, p. 96), onde aparece de forma 

centralizadora e biológica. Foucault faz uma análise crítica, em termos binários, da 

emergência do Estado, binários no sentido de que o corpo social é composto por dois 

conjuntos não somente distintos, mas opostos. Pode-se relacionar na base do corpo social 

a distinção entre os indivíduos nacionais e dos indivíduos não nacionais, configurando 

um binarismo. Neste sentido, na medida em que o Estado segrega por meio do binarismo 

“nacional x não nacional”, o Estado forja uma guerra silenciosa, ou mesmo explícita que 

perpassa em discursos midiáticos e práticas cotidianas. Nesta perspectiva, Foucault na 

obra “Em defesa da sociedade” (2005/1975-1976, pp. 94-95), trata do assunto do Racismo 

de Estado: 



 

 

 
O tema da sociedade binária, dividida entre duas raças, dois grupos 
estrangeiros, pela língua, pelo direito, etc., vai ser substituído pelo de 
uma sociedade que será, ao contrário, biologicamente monística. Ela 
será evidentemente ameaçada por certo número de elementos 
heterogêneos, mas que não são essenciais, que não dividem o corpo 
social, o corpo vivo da sociedade, em duas partes, mas que são de certo 
modo acidentais. Será a ideia de estrangeiros que se infiltraram, será o 
tema dos transviados que são os subprodutos dessa sociedade. [...] 
Estado não é o instrumento de uma raça contra uma outra, mas, deve 
ser, o protetor da integridade, da superioridade e da pureza da raça. 

 

Considerando as épocas de soberania, nas quais os direitos de um cidadão eram 

gerenciados por um poder maior, monárquico, no qual era marcado pelo “deixar viver ou 

fazer morrer”, seria pertinente nos perguntar se na atualidade da sociedade moderna 

ocidental, os humanos vistos como imigrantes, apátridas ou refugiados não são colocados 

na mesma situação de outrora. Se ao mudar de país por quaisquer circunstâncias o sujeito 

não ter seus direitos garantidos pelo simples fato de não ter nascido naquele país, então 

seria o mesmo contexto de se ver em situações dignas de morte, como visto nos padrões 

da soberania. Acabam por imprimir no sujeito regimes de verdade nos quais sua condição 

humana pouco importa, em detrimento de sua condição de ser cidadão de um determinado 

país. Situações envolvendo xenofobia expressam condições matáveis irracionais 

considerando situações de violência a que este público está exposto em que agressores 

em posturas ditas soberanas, julgam quais seriam suas vítimas dignas de sofrer.    

    Atualmente, vê-se nos noticiários mundiais diversos, ações 

contraditórias de vários países no mundo como o de alguns países europeus, que têm feito 

ao contrário do que preconiza a Declaração Mundial dos Direitos Humanos (1948), como 

declarações de governantes sobre o fato de solicitar aos milhares de refugiados que 

retornem aos seus países de origem que, ou estão avassalados por guerras ou terrorismo, 

ou em extrema calamidade por causa de desastres naturais. A Folha de São Paulo noticiou 

em 13 de agosto deste ano que mais de 2000 refugiados vindos da Síria e Afeganistão 

foram detidos e trancafiados em um estádio na ilha grega de Kos, como técnica de 

contenção da polícia que, ao tentar propor a identificação desta população em uma 



 

 

precária intervenção, pois, segundo o noticiário, eram poucos policiais, inclusive usando 

de tropas de choque do lado de fora do estádio, acabaram por mostrar a fragilidade com 

que vários países demonstram ter para resolver esta problemática e acabam por deportá-

los para seu estado original de fome, violência, terrorismo ou catástrofes naturais. A partir 

desta notícia, nos reportamos ao que Agamben (2015, p. 29) escreve: “é importante não 

esquecermos que os primeiros campos foram construídos na Europa como espaço de 

controle para os refugiados, e que a sucessão campos de internamento – campos de 

concentração – campos de extermínio representa uma filiação perfeitamente real”. Ainda 

de acordo com Agamben (1998, p. 54), “O campo é o lugar no qual, enquanto espaço de 

exceção, não habitam sujeitos jurídicos, mas a existência nua”.   

 Tratando sobre o aumento exponencial do fluxo migratório de imigrantes 

albaneses para a Itália no início da década de 90, Garcia em artigo intitulado A exceção é 

a regra: os centros de detenção para imigrantes na Itália (2014), objetiva analisar como 

as medidas excepcionais (espaços de exceção) tornaram-se regra na Itália, qual o impacto 

destes espaços de exceção na convivência civil e como o Estado se arma com leis mais 

restritivas de acesso e permanência no país visto o fluxo migratório. 

Em um intervalo de tempo de poucos meses, não se falava mais em 
refugiados, mas sim em imigrantes “ilegais” ou “clandestinos” para 
definir e caracterizar os indivíduos que entraram recentemente no país, 
em especial os albaneses, cujas demandas por refúgio e asilo passaram 
a ser arbitrariamente consideradas ilegítimas. Além do discurso político 
que passou a caracterizar a presença destes indivíduos como um “risco” 
à segurança nacional, os meios de comunicação de massa ajudaram a 
fomentar e a difundir o pânico com relação a uma possível “invasão” 
estrangeira, impulsionando o medo e transformando os estrangeiros, 
sejam eles imigrantes, refugiados ou solicitantes de asilo, em potenciais 
criminosos e colocando a segurança como paradigma fundamental 
sobre o qual se edificaram as políticas governamentais. (Garcia, 2014, 
p. 238). 

 

Ao pesquisar sobre técnicas de contenção para refugiados na Europa, cujos países 

como Espanha, Itália e Grécia, por conta de seu acesso ao litoral e sua proximidade com 

países em constantes conflitos, vê-se em Garcia (2014) os mesmos padrões de 



 

 

confinamento na Itália nos anos 90, os quais esses países que, adotando posicionamentos 

mais rígidos de contenção do intenso fluxo de imigração de países avassalados por 

reflexos do comunismo de países do leste europeu, África, Ásia e América Latina, 

passaram a promover estratégias de confinamento entre outras ações. Com pretextos de 

conter “riscos” à segurança nacional, o que anteriormente possibilitava uma boa 

convivência entre estes países, o imigrante, refugiado ou apátrida passaram a ser visto 

como perigosos e inconvenientes, sendo contidos em centros de nome “Centro de 

Permanência Temporária”, conforme regimento da Lei Turco-Napolitano em 1998, que 

previa o confinamento de imigrantes ilegais até que os mesmos possam retornar aos seus 

países de origem.  

Não obstante, Carvalho (2015) em reportagem jornalística no canal G1 Globo, 

sobre demonstrações de ódio oriundas de nacionais brasileiros contra imigrantes 

haitianos, reporta que “A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de 

São Paulo” (Alesp) apura a existência de xenofobia e racismo em mensagens contra 

imigrantes haitianos em Nova Odessa (SP). No início do mês, o muro do cemitério da 

cidade foi pichado pela segunda vez com a frase em inglês “Back to Haiti”. Observa-se 

que as reações defensivas dos nacionais não fica restrita ao silêncio de uma ocorrência, 

mas começa a ganhar outros contornos mais visíveis e que demarcam cada vez mais 

campos.  

É interessante observar a postura que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) declara sobre todo ser humano no que se refere ao direito de igualdade 

perante a lei, independente de nacionalidade, cor ou raça, entre outros pressupostos. Ao 

colocar a imigração como delituosa, aprisionar seres humanos torna-se justificável. Atos 

parecidos com o observado em Auschwitz em tempos de nazismo em que prender a ‘raça 

impura’ era algo legalmente amparado dentro de um sistema totalitarista. Nos artigos 13 

e 14 na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) vê-se a prerrogativa de que 

todo ser humano tem direito de procurar e gozar asilo em outros países diferentes do seu, 

embora algumas leis locais passam a não permitir sua permanência ou justificar seu 

enclausuramento por ser refugiado, imigrante ou apátrida. Na concepção do estrangeiro 



 

 

como problema social e risco a ser combatido, a semelhança com a proposta da segurança 

nacional é evidente, uma instrumentalização política do fenômeno migratório que se 

afasta totalmente das exigências da justiça e da defesa da universalidade dos direitos 

humanos. Neste caso, a partir de discursos racistas e declarações de ódio como relatados 

em reportagens, o imigrante, por exemplo, sai da figura de imigrante ou refugiado e é 

colocado como o ‘risco’, o perigo à identidade nacional. Configura-se um Estado de 

Exceção, onde se criam campos nos quais a vida do imigrante é posta na condição de vida 

nua e as fronteira do Estado soberano ficam cada vez mais restritas.  

 

Identidade sem Pessoa 

 

Novamente citando Agamben em suas reflexões sobre o homem moderno, vê-se 

o quão transformado o humano se percebe diante de novas tecnologias que coloquem em 

xeque sua identidade moral e ética, mediante as técnicas biométricas de identificação 

através de digitais ou dispositivos de leitura da retina ou íris. O que anteriormente era 

identificável através de “máscaras” sociais, na qual a pessoa moral era reconhecida 

socialmente através de sua “persona” que, em sua matriz significa “máscara”, hoje a 

condição humana se vê problematizada quanto à sua ética pessoal: 

Assim em Roma, cada indivíduo era identificado por um nome que 
exprimia a sua pertença a uma gens, a uma estirpe, mas esta era, por sua 
vez, definida pela máscara de cera do antepassado que cada família 
patrícia guardava no átrio de sua casa. (Agamben, 2014, p. 61). 

 

Dados biológicos incluindo nacionalidades e códigos genéticos, dados em suas 

digitais ou retinas, são impressos no sujeito que, ao ser colocado em situação de imigrante, 

refugiado ou apátrida traz sua fragilidade na condição de não-cidadão, visto que as 

diretrizes de direitos humanos no que se refere a condição de Humano não são 

condizentes com o que se tem visto com os milhares de imigrantes deportados para seus 

países de origem, por situações anteriormente descritas. Suas questões éticas e políticas 

são desta forma, esvaziadas, reduzindo-o a vida nua, como se a sua função política não 



 

 

existisse ou fosse pouco considerada socialmente. Desta forma o cidadão, ao sair de seu 

país de origem, configura um estado de exceção em outro país, dado simplesmente pelo 

que carrega em sua marca biológica de ser haitiano ou qualquer outra nacionalidade. 

Eticamente se desfaz sua condição de persona, pregado em épocas antigas.  

 

Considerações Finais 

Ao fomentar discussões sobre a condição de cidadão a que o imigrante está 

submetida, percebe-se o quão frágil o mesmo se encontra em relação ao proposto pelo 

Estado-Nação que, em vários momentos, age como soberano imperando a lógica “fazer 

morrer ou deixar viver”. Percebe-se que suas condições de ser vulnerável, com pouca 

relevância quanto ao seu ser ético, político e humano, são postas em exceção de maneira 

normativa. A universalidade do que seria proposto em territórios homogêneos dos 

Estados-Nação parece não ocorrer promovendo binarismo no corpo social entre cidadãos 

e não-cidadãos.          A 

situação dos imigrantes colocada no presente artigo demonstra a fragilidade do Estado-

Nação, na medida em que o Estado é chamado para se armar contra essa massa 

populacional que coloca em risco a homogeneidade do corpo social. Neste sentido, 

binarismos são formados no corpo da população, aumenta-se reações defensivas por parte 

dos nacionais e o Estado se arma, na medida em que pode, restringindo a entrada de 

imigrantes em seu território.      A partir desta 

elucidação pensa-se que a abertura e formação de campos por imigrantes caracteriza uma 

vida nua pelo fato de que a vida dos imigrantes não é investida pelo Estado-Nação mas 

somente regulada, controlada e identificada como possível ameaça à unidade do Estado 

e do corpo populacional de nacionais. Assim, quando a exceção vira a regra configuram-

se ‘campos’ de existência justificáveis pelo Estado, da mesma maneira vidas se tornam 

mais qualificadas que outras simplesmente porque algumas estão inscritas dentro de um 

ordenamento jurídico. A cada dia novos campos se formam no interior da Europa e do 

Brasil como demonstrado em reportagens durante o artigo. Agora, fica para refletirmos, 

quando a exceção vira regra no caso dos imigrantes?  
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Destacando a importância de contemplar tais soluções 
em instrumentos jurídicos de cooperação em áreas de interesse comum, como a 
circulação de pessoas e o controle migratório



o DEF é um documento inovador, seja pelo aspecto cognitivo, seja pelo 
aspecto prático

O DEF acaba com tais burocracias, possibilitando e 
facilitando uma maior integração, inclusive com a possibilidade de 
residência
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cerca é primeiramente uma mensagem política de uso interno, mesmo que sua eficácia para 

atingir os meio esperados não seja demonstrada













La investigación señala que el tráfico de migrantes y la trata de personas han 
tenido mayor prioridad em los programas y acciones de cooperación entre los 
Estados. Si bien La discriminación, la xenofobia y La vulneración de los 
derechos también han sido una fuente importante de preocupación, La 
cooperación en este plano ha suscitado menos adhesión, como lo de muestran 
La lentitud del proceso de ratificación de La Convención Internacional sobre 
La Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares y los informes de La Comisión Mundial sobre lãs Migraciones 
Internacionales en 2004
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Refugiados Ambientais

Do Haiti para o Brasil. Com uma escala no Equador
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internacional. 

Refugiados: conceito e extensão

O direito internacional dos refugiados em xeque: refugiados 
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O termo “refugiado ambiental” e a problemática de sua definição.

Environmental Refugees. 

O caso dos haitianos no Brasil e a via da proteção 
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Refugiados ambientais



Sistema internacional de direitos humanos.

América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y 
desarrollo. 
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Environmental Refugees

Disciplina Teoria Crítica dos Direitos Humanos e América 
Latina,

Refugiados 
ambientais: realidade vivenciada e proteção necessária no cenário das mudanças 
climáticas.

As Três vertentes da proteção internacional dos Direitos da Pessoa Humana.
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“sendo o planejamento de Segurança Nacional, de caráter 

estratégico integral, seu domínio abrangerá todos os quatro campos de atividades – o político, 

o econômico, o psicossocial e o militar”.
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Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, 

alterum non leadere, suum cuique tribuere

conceito de dano moral



natureza jurídica

extensão



tout le dommage, mais rien que le dommage



As ações indenizatórias 

por danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura ocorridos durante o Regime 

Militar de exceção são imprescritíveis. Inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 1º 

do Decreto 20.910/1932
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



REFERÊNCIAS 
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Direitos Humanos e Cidadania:

Guia de Políticas Públicas para Povos Ciganos

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.  Que define

LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997.

Sob a tenda casal de ciganos virou evangélico sem deixar o 
acampamento.

Experiências étnico-culturais para a formação de professores. 

Orosto de Deus na cultura milenar dos ciganos.



.  GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos 
de pesquisa. 

A Era do Globalismo

A Luta Pelo Direito.

Anticiganismo e Políticas Ciganas na Europa e no Brasil

Teorias da etnicidade.

Por uma outra globalização:

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.

Identidade, Alteridade e Resistência dos ciganos brasileiros.

 Anais do II Seminário Nacional de 
Movimentos Sociais, Participação e Democracia.

Identidade, Alteridade e Resistência dos ciganos brasileiros.

Culturas e Relações Interétnicas

As artimanhas da exclusão
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"As práticas organizacionais em relação à faixa de fronteira (...) começaram 
a ficar fortalecidas: i) pela distribuição de poder do CSSN na estrutura 
organizacional do Executivo Federal; e ii) pelo acúmulo de experiência 
histórica do CSSN no tratamento de questões à segurança nacional, tema 
onde a faixa de fronteira era incluída pelo governo".  



"(...) a participação no conflito deixou saldo positivo ao Brasil. O Exército e 
a Força Aérea foram modernizados e equipados numa escala superior ao 
período imediatamente anterior, com quadros de pessoal treinado em centros 
mais avançados que os nacionais. (...) É também oportuno observar que pela 
forma como se deu a participação do Brasil na Segunda Guerra, houve 
aproximação, resultante da convivência, entre oficiais brasileiros, e oficiais 
e autoridades norte-americanos, inaugurando assim uma etapa de 
colaboração que se prolongou para além do período imediatamente 
posterior ao conflito" 

"Do ponto de vista norte-americano, esses acordos bilaterais eram da maior 
importância porque permitiriam: 1) a doutrinação das forças armadas 
latino-americanas nas táticas e técnicas militares dos EUA; 2) a 
padronização do equipamento (...); 3) o fato de que as missões militares 
criariam boa vontade entre seus colegas (latino-americanos) e facilitariam a 
entrada de forças americanas no país em tempo de guerra; 4) a 
oportunidade de 'canalizar as ambições militares dos vizinhos latino-
americanos em linhas de interesse mútuo', considerando que eles 
comprariam armas em qualquer lugar e de qualquer fonte fornecedora"  



"A flexibilização do conceito de comunismo, ou seja, a sua amplitude, é a 
base ideológica para fundamentar um dos conceitos-chave da DSN: o do 
'inimigo interno'. Partindo da premissa de que o comunismo não seria 
estimulado via uma agressão externa, mas, sim, insuflado dentro das 
fronteiras nacionais de cada país, esse conceito é fundamental para explicar 
e legitimar as medidas tomadas pelos governos ditatoriais.(...)O inimigo 
passa a ser visto como sinônimo desde grupos armados de esquerda, 
partidos democrático-burgueses de oposição, trabalhadores e estudantes, 
setores progressistas da Igreja, militantes de Direitos Humanos até qualquer 
cidadão que simplesmente se opusesse ao regime" FERNANDES, 2009, p. 
838) 



National War College



locus 

“O pioneiro procura não só expandir o povoamento espacialmente, mas 
também intensificá-lo ecriar novos e mais elevados padrões de vida. Sim, 
empregamos o conceito de pioneiro também para indicar a introdução de 
melhoramentos no campo da técnica emesmo da vida espiritual! (...) apenas 
oagricultor pode ser denominado como tal, estando apto a constituir urna 
zona pioneira. Somente ele e capaz de transformar amata virgem numa 
paisagem cultural e de alimentar um grande número de pessoasnuma área 
pequena" (WAIBEL. 1955. p.391). 



“Os camponeses, posseiros e seringueiros tradicionais fazem parte da frente 
de expansão e entram em choque com as comunidades indígenas que já estão 
ocupando esses territórios. Com a chegada dos agentes da civilização e da 
modernização (pioneiros, empresários, empresas multinacionais etc.), os 
conflitos se acentuam com os posseiros, os camponeses e os grupos 
indígenas. Neste cenário conflituoso, ocorrem extermínios, negação do outro 
e descoberta da alteridade. Estas frentes não estão separadas da realidade 
social. Grandes empresas capitalistas, empreendimentos estatais e posseiros 
podem chegar no mesmo momento em determinadas regiões e gerarem 
várias formas de conflitos e alianças tácitas” 

“(...) esta política foi profundamente prejudicial ao país, de vez que 
desmatou grandes áreas, intensificou a erosão dos solos, poluiu os rios – 
caso do uso de mercúrio na lavagem do ouro dos garimpos – desorganizou 
as sociedades indígenas, os agrupamentos de seringalistas e apanhadores de 
castanhas que viviam na área há várias gerações, além de estimular a 
formação de imensos latifúndios improdutivos, mas bastante poderosos, 
politicamente, para impedir qualquer política de reforma agrária ou de 
simples reestruturação fundiária” (ANDRADE, 2004, p. 26-27) 



“O regime militar opera uma inversão histórica brasileira: os índios, que na 
Colônia, no Império e na República foram vistos e empregados na conquista 
e na defesa do território brasileiro, são agora entendidos como um risco à 
segurança e à nacionalidade. De defensores das fronteiras do Brasil, eles 
passam a suspeitos, a virtuais inimigos internos, sob a alegação de serem 
influenciados por interesses estrangeiros ou simplesmente por seu território 
ter riquezas minerais, estar situado nas fronteiras ou se encontrar no 
caminho de algum projeto de desenvolvimento” (CNV, 2014, p. 211) 
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“Há, inclusive, registros de “transferências” de familiares junto com os 
presos, confinando também os parentes na pena a cumprir, tanto em Icatu 
como no PI Buriti, no Mato Grosso do Sul, que recebeu presos como o índio 
Rufino, que em 1958 se atritou com a Polícia Indígena, sendo registrado, em 
1956, também o caso de Marcelino Silva, transferido ao mesmo local com 
sua família. (...) Para resolver casos do dia a dia em âmbito local, quando a 
persuasão ou sansão não haviam logrado êxito, eram utilizadas pequenas 

Jornal do 
Brasil



celas, também ilegais, montadas nas sedes dos postos indígenas em PI Alves 
Barros, PI Cachoeirinha, PI Nalique, no Mato Grosso do Sul. O preso era, 
às vezes, também levado às celas públicas de delegacias de municípios 
próximos ao posto indígenas e às aldeias, havendo relatos de detenções, por 
exemplo, em Palmeiras dos Índios, Amambai e Cuiabá” (CNV, 2014, p.240)
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Art. 1º 

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 





status

A lei trata o refugiado como um sintoma recorrente e emprega uma série de 

estratégias de repúdio e negação na tentativa de proteger o sujeito e a 

comunidade do reconhecimento de seu trauma constitutivo. (...) O refugiado é o 

representante e o símbolo do nosso próprio exílio, o sinal de que o ego não 

consegue encontrar paz e segurança em uma existência isolada e protegida. (...) 

Esta é a razão pela qual o refugiado é visto como tal ameaça. Sua chegada nos 

lembra de que nós também, em nossas moradias seguras, jamais estamos em casa. 

(...) O refugiado é o Outro absoluto. Ele representa de uma maneira extrema, o 

trauma que assinala a gênese do Estado e do Eu e coloca em xeque as 

reivindicações de universalização dos direitos humanos. (...) Tornar-se mais ou 

menos humano por meio da distribuição vigiada dos direitos é o jeito moderno de 

criar o sujeito como animal social
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dignidade da pessoa humana 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação

viés autoritário

segurança nacional

garantia da 

vida e da dignidade humana



mudança de paradigma

direitos 

humanos

direitos fundamentais





2.1 O Anteprojeto da Lei de Migrações: breves considerações

Comissão de Especialistas

Anteprojeto da Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil

Anteprojeto

Anteprojeto



princípio da convencionalidade



2.2 O Projeto de Lei (PL) n. 2.516/2015: breves considerações 

2.3. As principais distinções entre o PL n. 2.516/2015 e o atual Estatuto do Estrangeiro: 

uma mudança de paradigma 





non refoulement



“burden sharing”







































caput

“Art. 4° Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional 
poderá ser concedido visto: I- de trânsito; II-de turista; III-temporário; 
IV-permanente; V-de cortesia; VI-oficial; e VII-diplomático. Parágrafo 
único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a 
dependentes legais, observando o disposto no art. 7.°
Art. 5° Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos 
vistos de entrada previstos em lei.
Art. 6° A posse ou propriedade de bens no Brasil não confere ao 
estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza, ou 
autorização de permanência no território nacional.”
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Paulo Emanuel 12/11/2014











“Ó Mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de 

Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram quantos filhos em vão rezaram!” 



apud

 



smartphones

Twitter



Quantas noivas ficaram por casar, Para que fosses 

nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena, Se a alma não é pequena.”





Valeu a 

pena? Tudo vale a pena, Se a alma não é pequena

“Tudo vale a pena” 



“Quem querer 

passar além do Bojador, Tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo 

deu, Mas nele é que espelhou o céu” 



bogen







“Ó mar salgado, quanto do teu sal, são 

lágrimas de Portugal!



Quantas noivas ficaram 

por casar, Para que fosses nosso, ó mar!

smartphones





































Temos tráfico de pessoas. Desconfie! Não temos tráfico de pessoas. 

Desconfie de novo!

1 Introdução



COMCEX-MS/IBISS-CO



2 Metodologia



3 As situações relatadas

:













4 Discussões livres sobre o contexto murtinhense









5 Em busca de registrar os aprendizados...
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