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DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO:
UM MAPA PARA O FUTURO DE UM MOVIMENTO
Lucia Nader (Diretora Executiva, Conectas)
Juana Kweitel (Diretora de Programas, Conectas)
Marcos Fuchs (Diretor Adjunto, Conectas)

A Revista Sur foi criada há dez anos como um
veículo para aprofundar e fortalecer os vínculos entre
acadêmicos e ativistas do Sul Global interessados
em direitos humanos, com o objetivo de ampliﬁcar
suas vozes e sua participação em organizações
internacionais e debates acadêmicos. Nossa principal
motivação era o fato de que, especialmente no
Hemisfério Sul, os acadêmicos estavam trabalhando
sozinhos e havia pouquíssimo intercâmbio entre
pesquisadores de diferentes países. O objetivo da
revista tem sido proporcionar aos indivíduos e
organizações que trabalham na defesa dos direitos
humanos, pesquisas, análises e estudos de caso que
aliem rigor acadêmico e questões de interesse prático.
Estas metas ambiciosas foram atingidas com êxito,
de diversas maneiras: na última década, publicamos
artigos de dezenas de países sobre questões tão
diversas como saúde e acesso ao tratamento
médico, justiça transicional, mecanismos regionais
e informação e direitos humanos, para citar alguns
exemplos. Publicado em três idiomas e disponível
gratuitamente on-line e impresso, nosso projeto
também continua a ser o único em termos de alcance
geográﬁco, perspectiva crítica e por seu ‘sotaque’ do
Sul. Em homenagem ao editor fundador da revista,
Pedro Paulo Poppovic, este 20° número conta em sua
abertura com uma biograﬁa (escrita por João Paulo
Charleaux) deste sociólogo que tem sido um dos
principais responsáveis pelo sucesso desta publicação.

Em diversos aspectos, esta última década também foi um sucesso para o movimento de direitos
humanos como um todo. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos completou 60 anos recentemente,
novos tratados internacionais foram adotados e os
antigos, mas bons sistemas globais e regionais de
monitoramento estão em pleno funcionamento, apesar das críticas em relação à sua eﬁcácia e as tentativas por parte dos Estados de coibir seus poderes. A
partir de uma perspectiva estratégica, continuamos a
usar, com certo sucesso, advocacy, litígio estratégico
e estratégias de nomear e envergonhar (‘naming and
shaming’) como nossas principais ferramentas de mudança. Além disso, continuamos a cultivar parcerias
entre as organizações que classiﬁcamos como locais,
nacionais e internacionais dentro do movimento.
No entanto, as coordenadas políticas e geográﬁcas, nas quais o movimento global de direitos humanos tem operado, têm sofrido profundas alterações.
Ao longo da última década, presenciamos a tomada
das ruas por centenas de milhares de pessoas para
protestar contra injustiças sociais e políticas. Vimos
também as potências emergentes do Sul desempenharem um papel cada vez mais inﬂuente na deﬁnição
da agenda global de direitos humanos. Ademais, nos
últimos dez anos temos visto o rápido crescimento
das redes sociais como ferramenta de mobilização
e como um fórum privilegiado para o compartilhamento de informações políticas entre os usuários.

Em outras palavras, a Revista publica seu 20°/
número em um cenário bastante diferente daquele de
dez anos atrás. Os protestos que recentemente encheram as ruas de muitos países ao redor do mundo,
por exemplo, não foram organizados por movimentos
sociais tradicionais, nem por sindicatos ou ONGs de
direitos humanos, e as demandas das pessoas foram
frequentemente expressas em termos de justiça social e não de direitos. Isto quer dizer que os direitos
humanos não são mais vistos como uma linguagem
eﬁcaz à produção de mudança social? Ou que as organizações de direitos humanos têm perdido parte
de sua capacidade de representar os cidadãos injustiçados? As próprias potências emergentes, apesar de sua inﬂuência internacional recém-adquirida,
diﬁcilmente foram capazes - ou tiveram vontade de assumir posições que diferem substancialmente
daquelas adotadas pelas potências “tradicionais”.
Como e onde as organizações de direitos humanos
defendem mudanças? As ONGs sediadas no Sul estão em uma posição privilegiada para fazer isso? As
ONGs com sede nas potências emergentes também
têm ganhando inﬂuência em fóruns internacionais?
Precisamente com o intuito de reﬂetir sobre estas e outras questões prementes, os editores da SUR
decidiram contar, no presente 20° número, com a
ajuda de mais de 50 ativistas de direitos humanos de
renome e acadêmicos de 18 países, do Equador ao
Nepal, da China aos EUA. Pedimos que eles reﬂetissem sobre o que consideramos algumas das questões
mais urgentes e relevantes enfrentadas pelo movimento global de direitos humanos na atualidade: 1.
Quem representamos? 2. Como podemos combinar
questões urgentes com impactos a longo prazo? 3.
Os direitos humanos ainda são uma linguagem eﬁcaz
à produção de mudança social? 4. Como as novas
tecnologias de informação e comunicação têm inﬂuenciado o ativismo? 5. Quais são os desaﬁos de trabalhar internacionalmente a partir do Sul?
O resultado, que agora você tem em suas mãos, é
um mapa para o movimento global de direitos humanos no século 21 - que oferece um ponto de vista excepcional do qual é possível observar onde o movimento
está na atualidade e para onde ele está caminhando.
A primeira parada neste roteiro é uma reﬂexão sobre
essas questões por parte dos diretores fundadores da
Conectas Direitos Humanos, Oscar Vilhena Vieira e

Malak El-Chichini Poppovic. O roteiro continua sua
jornada e inclui entrevistas e artigos, ambos fornecendo análises em profundidade sobre as questões de direitos humanos, bem como notas de campo, descrições
mais personalizadas de experiências de trabalho com
direitos humanos, que organizamos em seis categorias,
embora a maioria delas poderia, sem dúvida, ser alocada em mais de uma categoria:
Linguagem. Nesta seção, incluímos artigos que
reﬂetem sobre a questão se os direitos humanos como utopia, normas e instituições - ainda são eﬁcazes à produção de mudanças sociais. Nesta seção,
as contribuições variam de análises sobre os direitos
humanos como uma linguagem à mudança (Stephen Hopgood e Paulo Sérgio Pinheiro), pesquisas
empíricas sobre o uso da linguagem de direitos humanos para articular queixas em grandes protestos
recentes (Sara Burke), a reﬂexões sobre o papel normativo e eﬁcácia das instituições internacionais de
direitos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh Jaichand
e Emilio Álvarez Icaza). A seção também conta com
estudos sobre as tendências globais da evolução do
movimento (David Petrasek), desaﬁos à ênfase do
movimento na proteção do Estado de Direito (Kumi
Naidoo) e propostas estratégicas para melhor garantir um compromisso entre utopia e realismo em
relação aos direitos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Nesta seção incluímos contribuições que
abordam temas especíﬁcos de direitos humanos de
um ponto de vista original e crítico. Quatro temas
foram analisados: poder econômico e responsabilidade coorporativa por violações de direitos humanos (Phil Bloomer, Janet Love e Gonzalo Berrón);
políticas sexuais e direitos LGBTI (Sonia Corrêa,
Gloria Careaga Pérez e Arvind Narrain); migração
(Diego Lorente Pérez de Eulate); e, por último,
justiça de transição (Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta seção abrange temas especíﬁcos de cada país, principalmente notas de ativistas de
direitos humanos em campo. Essas contribuições vêm
de diversos locais como Angola (Maria Lúcia da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba (María-I.
Faguaga Iglesias), Indonésia (Haris Azhar), Moçambique (Salvador Nkamate) e Nepal (Mandira Sharma). Mas todas compartilham uma perspectiva crítica
sobre os direitos humanos, incluindo, por exemplo, uma
visão cética sobre a relação entre o litígio e a opin-

ião pública na África do Sul (Nicole Fritz), uma visão
provocativa sobre o futuro democrático da China e sua
relação com os direitos trabalhistas (Han Dongfang), e
uma análise instigante da dualidade Norte-Sul a partir
da Irlanda do Norte (Maggie Beirne).
Vozes. Nesta seção, os artigos abordam o cerne
da questão de quem o movimento mundial de direitos
humanos representa. Adrian Gurza Lavalle e Juana
Kweitel destacam a pluralização da representação
e formas inovadoras de responsabilização adotadas
por ONGs de direitos humanos. Outros autores estudam a pressão por mais representação ou uma voz
mais forte nos mecanismos internacionais de direitos
humanos (como no Sistema Interamericano, relatado por Mario Melo) e nas instituições de representação, como legislaturas nacionais (analisadas por
Pedro Abramovay e Heloisa Griggs). Por sua vez,
Chris Grove, bem como James Ron, David Crow e
Shannon Golden enfatizam, em suas contribuições,
a necessidade de um link entre as ONGs de direitos humanos e grupos de base, incluindo populações
economicamente desfavorecidas. Como contraponto,
Fateh Azzam questiona a necessidade dos ativistas
de direitos humanos representar alguém, discordando da crítica que as ONGs são excessivamente dependentes dos ﬁnanciadores. Por ﬁm, Mary Lawlor
e Andrew Anderson descrevem os esforços feitos por
uma organização do Norte para atender as necessidades dos defensores locais de direitos humanos
como eles, e mais ninguém, as deﬁnem.
Ferramentas. Nesta seção, os editores incluíram
contribuições que tratam dos instrumentos utilizados pelo movimento global de direitos humanos na
realização de seu trabalho. Isso inclui um debate sobre o papel da tecnologia na promoção de mudanças
(Mallika Dutt e Nadia Rasul, bem como Sopheap
Chak e Miguel Pulido Jiménez) e perspectivas sobre os desaﬁos das campanhas de direitos humanos,
o que é analisado de forma provocativa por Martin
Kirk e Fernand Alphen em suas respectivas contribuições. Outros artigos apontam à necessidade das
organizações serem mais fundamentadas em contextos locais, como observado por Ana Paula Hernández em relação ao México, por Louis Bickford no
que ele considera como uma convergência ao Centro
Global, e, por ﬁm, por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek e Anna Turley em seu modelo de movimento de

apoio. Além disso, é destacado por Mary Kaldor que
as ONGs não são o mesmo que a sociedade civil,
propriamente dita. Ademais, ações de litígio e de
atuação internacional são analisadas criticamente
por Sandra Carvalho e Eduardo Baker tratando inclusive do dilema entre estratégias de longo e curto
prazo no sistema interamericano. Por ﬁm, Gastón
Chillier e Pétalla Brandão Timo analisam a cooperação Sul-Sul do ponto de vista de uma ONG nacional de direitos humanos na Argentina.
Multipolaridade. Nesta seção, os artigos desaﬁam
nossas formas de pensar sobre poder no mundo multipolar em que vivemos atualmente, com contribuições
dos diretores de algumas das maiores organizações
internacionais de direitos humanos de todo o mundo
com sede no Norte (Kenneth Roth e Salil Shetty) e no
Sul (Lucia Nader, César Rodríguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah e Mandeep Tiwana). Esta seção
também discute o que signiﬁca multipolaridade em
relação aos Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizações internacionais e da sociedade civil (Louise
Arbour) e empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas espera que este número fomente o debate sobre o futuro do movimento global de direitos
humanos no século 21, permitindo que ele se reinvente como é necessário para oferecer uma melhor
proteção aos direitos humanos no terreno.
Gostaríamos de enfatizar que este número
da Revista Sur só foi possível graças ao apoio da
Fundação Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International Development Research Centre (IDRC, na sigla em inglês) e Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA, no original em inglês).
A Conectas Direitos Humanos é especialmente
grata pela colaboração dos autores e da equipe da
organização, especialmente de Laura Dauden, João
Paulo Brito e Laura Waisbich. Também gostaríamos
de agradecer a Maria Brant e Manoela Miklos por
conceber este número e pela a realização da maioria
das entrevistas, e a Thiago Amparo por se juntar à
equipe editorial e tornar este número possível. Por
ﬁm, mas não menos importante, somos extremamente gratos a Luz González por seu incansável trabalho de edição das contribuições recebidas, e a Ana
Cernov pela coordenação do processo editorial como
um todo. Obrigado a todos e todas!
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PAULO SÉRGIO PINEIRO
Paulo Sérgio Pinheiro já ocupou inúmeros papéis como defensor de direitos
humanos. Como militante contra a ditadura militar, fundou a Comissão
Teotônio Vilela. Como acadêmico, criou o Núcleo de Estudos da Violência
(NEV) da Universidade de São Paulo (USP), onde se aposentou recentemente
como professor do Departamento de Ciência Política. Também lecionou nas
universidades Brown, Columbia e Notre Dame (EUA), Oxford (Reino Unido)
e École des Hautes Études en Sciences Sociales (França). No governo brasileiro, Pinheiro
foi Secretário de Estado de Direitos Humanos durante a presidência de Fernando Henrique
Cardoso e relator do primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Mais recentemente,
foi membro e coordenou a Comissão Nacional da Verdade. Na Organização das Nações
Unidas (ONU), já foi relator especial para o Burundi (1995-1998) e Mianmar (2000-2008)
e especialista independente nomeado por Kofi Annan para elaborar um relatório sobre a
violência contra as crianças no mundo, publicado em 2006 – foi comissionado e relator para
a Infância também na Comissão Interamericana da Organização dos Estados Americanos
(OEA). Ocupa desde 2011 a presidência da comissão independente internacional de
investigação sobre a República Árabe da Síria do Conselho de Direitos Humanos.
Talvez por sua longa experiência ocupando papéis tão diferentes e examinando situações
tão diversas, Pinheiro é avesso a generalizações e previsões categóricas. Ele não vê grande
novidade nas manifestações que tomaram as ruas de países do Oriente Médio à América do
Sul, por exemplo, nem acha que representem ameaça aos modelos políticos atuais. “Esse
[modelo de protestos, marchas] é um modelo antigo e, de certa maneira, necessário e
inevitável, porque o sistema político não dá conta da resolução de todas as contradições”,
afirmou, em entrevista concedida à Conectas em março último. “[Mas] não é que os partidos
tenham deixado de ter sentido, que os parlamentos não representem mais nada.” Tampouco
a linguagem do direito – ou dos direitos – como recurso para obter mudanças sociais está
em xeque. Para ele, o Estado é incontournable: “Não há como escapar do Estado na sua
face boa, a de regular os conflitos e assegurar os direitos. E o direito está incrustado na
negociação. A solução do conflito vai sempre ter de ser algo formalizado [pelo Estado].”
Dentro do universo do Estado e do direito, afirma, não há nenhuma outra linguagem,
além da dos direitos humanos, que permita “na diversidade universal, algumas exigências
fundamentais para o ser humano viver de maneira digna e respeitável”. Segundo Pinheiro, a
relevância dos direitos humanos provém de sua capacidade de colocar as vítimas de violações
no centro. “[Essa linguagem centra-se] não no discurso do Estado, não nos nacionalismos,
não no discurso da competição pelo poder, pelo renome ou pelo prestígio, mas em saber se
efetivamente nós estamos sendo eficientes [na defesa das vítimas].”
Nesse sentido, considera Pinheiro, a grande pauta do movimento de direitos humanos para
o século 21 deve ser lutar pelo monitoramento e pela real implementação das normas já
estabelecidas no sistema internacional. Leia a seguir a entrevista completa.

***
Original em português.
Entrevista realizada em março de 2014 por Maria Brant (Conectas Direitos Humanos)

Este artigo é publicado sob a licença de creative commons.
Este artigo está disponível online em <http://conectas.org/pt/acoes/sur>.
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“FORA DOS DIREITOS HUMANOS NÃO VEJO SOLUÇÃO
PARA ATENDER ÀS VÍTIMAS”
Entrevista com Paulo Sérgio Pinheiro

Conectas Direitos Humanos: Como você vê esses protestos recentes, principalmente a
partir da Primavera Árabe, como o movimento Occupy, os protestos recentes no Brasil
etc.? Acha que podem ser vistos como desafio ao papel das organizações mais tradicionais
da sociedade civil, incluindo de direitos humanos, como mediadoras entre demandas
da população e os governos? Acha que os protestos estão colocando em xeque o modelo de
operação, a representatividade dessas organizações? Qual papel sobra para o movimento
de direitos humanos?
Paulo Sérgio Pinheiro: Essas manifestações não podem ser consideradas nem
isoladamente, nem como uma via nova. Desde o início da industrialização,
sempre houve protestos, desde os trabalhadores de máquinas até os sindicalistas
ou anarquistas protestando contra as condições de trabalho, até as marchas... Esse
é um modelo antigo e, de certa maneira, necessário e inevitável, porque o sistema
político não dá conta da resolução de todas as contradições. A novidade, hoje,
deve-se muito ao que ocorreu com as comunicações desde o final do século 20.
Quem pensaria que um telefone também poderia ser uma câmera fotográfica? O
Facebook, todas essas novas mídias sociais também ajudam na convocação. Mas
o modelo é muito antigo. Ocorreu em todas as revoluções, se pensarmos naquelas
que ocorreram em toda a Europa, de 1848 até maio de 1968.
É preciso levar em conta, aliás, que, em maio de 1968, durante praticamente
um mês de manifestações em Paris, não houve uma morte. Nenhuma! E eram
várias classes sociais desfilando, protestando, às vezes até com alguma violência.
Então, essa questão da violência policial, do despreparo da polícia em muitos países,
é um ingrediente específico a algumas sociedades, como a nossa, mas também em
vários países do Norte.
Cada tipo de manifestação tem elementos diversos. É preciso não colocar
tudo no mesmo saco: a chamada Primavera Árabe tem elementos específicos da
região, dos sistemas autoritários de longevidade bastante extremada, que, num certo
momento, aliaram-se ao acesso que a juventude no mundo tem hoje ao noticiário
e às redes sociais, o que fez com que passassem a fazer reivindicações novas. Mas
não se pode olhar para o que aconteceu na Líbia e querer entender a Síria. Uma
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coisa tem muito pouco contato com a outra. A Tunísia, por exemplo, tem décadas
de experiência parlamentar. É, historicamente, um regime muito menos repressivo
que o Egito ou a Líbia, em que um tirano, com algumas características pessoais,
destruiu o Exército, destruiu o governo e, de certa maneira, geria o funcionamento
do Estado. Não dá para colocar o Occupy Wall Street e as manifestações de rua no
Egito no mesmo saco. Há uma necessidade fundamental, para entender a totalidade,
de levar em conta a especificidade. Há traços em comum? Um traço comum é o
recurso aos novos instrumentos da mídia social.
A questão da representatividade é uma falsa questão. Dado que a ONU é uma
organização dos Estados, a sociedade civil participa de maneira bastante restrita,
um pouco mais alargada desde o final do século 20, mas ainda muito limitada.
Não acho que essas manifestações de rua que estamos vendo desde o movimento
Occupy, até os protestos na Espanha, e os de junho no Brasil e os que continuam a
ocorrer, sejam ilegítimas por não serem canalizadas pelas organizações da sociedade
civil. Mas há vários papéis contraditórios e suplementares: você tem o povo na rua,
tem a manifestação, tem as organizações da sociedade civil e tem até o sistema de
partidos. Não é porque há uma manifestação de rua que o sistema de partidos
deixou de ser; apesar de muitas vezes o sistema de partidos estar desconectado da
realidade expressa nesses movimentos. Mas não é que os partidos tenham deixado de
ter sentido, que os parlamentos não representem mais nada. É claro que há muitos
parlamentos (como o brasileiro) desconectados das novas demandas, mas isso não
quer dizer que teremos que fechar os congressos e imaginar outra sociedade na qual
os movimentos de protestos na rua vão governar.

Conectas: Há uma crítica interessante que afirma que às vezes a linguagem de direitos,
de normas internacionais, é que despolitiza movimentos sociais de base, levando tudo
para a via do litígio...
P.S.P.: Não acredito nessa despolitização, porque há uma dimensão da política que
é o confronto, e há o debate, a mobilização. Há o momento da luta, mas há certo
momento em que se deve passar para outra etapa. Os Estados são incontournables.
Não há como escapar do Estado na sua face boa, a de regular os conflitos e assegurar
os direitos. E o direito está incrustado na negociação. A solução do conflito vai
sempre ter de ser algo formalizado. Por exemplo, o Movimento Passe Livre – o Passe
Livre teria que sair por decreto, por uma definição do governo em relação àquilo
que eles estão reivindicando, a gratuidade do transporte público.
Fora dos direitos humanos, não vejo solução alguma para atender às vítimas.
Na política e na sociedade civil há vários campos de forças, e nesses campos de
forças há fases diferentes da luta, fases em termos do conteúdo e também fases em
termos da evolução temporal.
Mas acredito que na atuação das Nações Unidas é fundamental trabalhar
com as organizações de base, como eu fiz, por exemplo, quando trabalhei para o
Secretário- Geral da ONU com a UNICEF, por quatro anos, ao elaborar o relatório
mundial sobre a violência contra a criança. Realizamos nove consultas regionais
com ativa presença das ONGs, e um conselho consultivo de ONGs monitorou toda
a preparação do relatório (seus membros até escreveram um prefácio reconhecendo
a participação da sociedade civil).

Conectas: Como relator, como você sabia com quais organizações da sociedade civil falar?
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P.S.P: Como relator, eu tinha contato direto com as entidades, a minha equipe
descobria com quem falar. Mas o meu trabalho com a sociedade civil não passava
pela autorização do Estado. Nunca um Estado me disse quem eu deveria ir ver.
Claro que, por exemplo, no Burundi, que estava em guerra civil, havia um excelente
secretário de direitos humanos com o qual eu dialogava. Mas há o momento do
Estado e há o momento da sociedade civil. Eu nunca embaralhei as coisas.
Agora, é evidente que na ONU, sendo um organismo de Estados, quem
cria os mandatos são os membros do Conselho de Direitos Humanos. Isso é
um dado da realidade. Eu me submeto a isso porque acho que não exista um
organismo alternativo para levar essas pautas adiante. Talvez sejam minhas próprias
contradições, pois também considero desafiador lidar com Estados – acho o Estado
algo fascina nte. Fico contente de poder dizer coisas, cobrar, reclamar a governantes
que em nenhuma outra condição eu poderia dizer. Mas primeiro é preciso acreditar
[no que se está fazendo], depois, não se impressionar muito consigo próprio, não
esquecer quem conta são as vítimas. As vítimas, você nunca deve esquecê-las.
Devem estar no seu radar, mesmo quando você está em um jantar de cerimônia
com governantes.

Conectas: Em termos de pautas, a pauta das organizações de direitos humanos era
até recentemente muito voltada à normatização. Ainda há algumas questões a serem
normatizadas, a serem afinadas, mas muitas organizações acham que a maioria das
pautas de direitos humanos já foi normatizada e que agora resta achar formas de
garantir a implementação dessas normas...
P.S.P.: Concordo plenamente. Desde a Declaração Universal, fez-se uma caminhada
impressionante em termos da especialização das pautas de direitos humanos. Não se
trata de dizer: “Agora acabou! Não haverá mais nenhuma convenção”. Não me filio
a essa posição. Compactuo com a ideia de não mexermos no que está consolidado.
Sou contra rever qualquer convenção, porque mexer em uma convenção significa
todos os Estados e suas partes terem que se manifestar novamente. Houve um
momento na ONU em que se pensava em reformar os órgãos de tratado e fazer
apenas um órgão de tratado para todas as convenções. Eu sempre achei que era um
delírio, e felizmente a ideia não prosperou. Até as novas convenções, que tratam
de pessoas com deficiências e de imigrantes, têm órgãos de tratado. A Convenção
contra a Tortura também é excelente e tem mecanismos nacionais ótimos que estão
sendo implementados em todo o mundo. Ninguém pensa, felizmente, em rever a
Convenção dos Direitos da Criança. Mas não podemos dizer “Agora acabou”. Em
1948, jamais poderíamos prever... Ou mesmo eu, quando comecei a mexer com
essas coisas nos anos 1960, não podia prever que nós teríamos padrões internacionais
tão bem definidos. Isso se faz caminhando – outras reivindicações vão aparecer.
Os direitos LGTB, por exemplo, isso não existe em convenção alguma. Os pactos
internacionais podem ser utilizados, mas... Quem sabe? Talvez um dia vá haver.
Concordo totalmente que o que falta é monitoramento. Os Estados democráticos
não realizaram todo o potencial que os padrões definidos pelas Nações Unidas e
os mecanismos das Nações Unidas permitem. O Brasil e o México, por exemplo,
fazem parte de um grupo de dezenas de países que são os que mais recebem relatores
especiais. Eles têm o que chamamos de standing invitation, ou convite aberto. Esse
mecanismo das relatorias especiais – sobre o qual sou suspeito para falar, porque
durante muitos anos fui relator especial para vários países e causas – é, da parte
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das Nações Unidas, um dos mecanismos mais decisivos para ajudar as sociedades
civis a fazer monitoramento. Não se trata apenas de um monitoramento por parte
daqueles países que ratificaram as convenções, mas também na sua interação com
a sociedade civil. Por exemplo, a Catarina de Albuquerque, de Portugal, que é
uma das melhores relatoras especiais, sobre o direito à água, e a brasileira Raquel
Rolnik, relatora do direito à moradia, em todos os lugares em que vão trabalham
diretamente com a sociedade civil. É uma forma também de reforçar o papel da
sociedade civil no diálogo com os Estados.
Ou seja, avançamos enormemente com relação ao standard setting,
normatização, mas não quer dizer que a partir daqui não devemos fazer mais nada.
E o próprio mecanismo das Nações Unidas para o monitoramento de direitos
humanos progrediu, tanto na esfera dos Estados como na esfera da comunidade
internacional, mas há ainda limitações que precisam ser abordadas. Acho que essa
é a pauta do século 21. Implementação e monitoramento.

Conectas: Uma questão cara à Conectas é como organizações do Sul conseguem incidir
na agenda de direitos humanos, principalmente nos fóruns multilaterais. Em suas
passagens pela ONU, você tem algum exemplo de organização, alguma estratégia
específica que viu funcionar?
P.S.P.: Há um problema, porque as grandes organizações internacionais estão no
Norte, e boa parte desses organismos opera em Nova Iorque ou em Genebra, ou em
outras capitais europeias. O mecanismo de relatores especiais temáticos estabeleceu
certa ponte com o Sul, porque eles também cuidam dos países do Norte, e eles
se aproveitaram da ascensão dessas organizações da sociedade civil. Em pautas
específicas, não creio haver muito problema, ainda que eu não conheça muito
bem – como meio ambiente e saúde eu sei que há um diálogo permanente com
interlocutores dentro do Estado. Mas quando a pauta de um mandato é muito ampla
e não específica, fica mais difícil a atuação. Mas o problema de funcionamento das
organizações da sociedade civil no Sul, frequentemente, é do acesso a recursos. No
caso mais específico da América do Sul, Central e Caribe, o que se requer mais é
certa coordenação no Sul. Recentemente tem havido uma tendência que reputo
positiva: a formação de conglomerados ou plataformas de entidades trabalhando
em torno da mesma temática, como por exemplo os direitos da criança ou a política
externa. Há exemplos bem-sucedidos; as ONGs da Índia são extremamente bemsucedidas na comunidade internacional. E há alguns Estados no Sul – Senegal,
por exemplo – que praticam um ativismo muito grande, que talvez estejam mais
presentes internacionalmente até do que o Brasil.

Conectas: Com base em toda sua experiência, você acredita que os direitos humanos
ainda sejam uma linguagem eficaz para produzir mudanças sociais?
P.S.P.: Como eu estou envolvido com a luta pelos direitos humanos faz 30 anos, eu
não atiraria nos meus próprios pés. Acredito, efetivamente, que não exista nenhuma
outra linguagem, ou nenhum outro elenco de princípios, que possa permitir, na
diversidade universal, o respeito a algumas exigências fundamentais para o ser
humano viver de maneira digna e respeitável. Até agora não se encontrou outra
referência. Os direitos humanos continuam sendo o horizonte do século 21. Porque
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justamente as pautas se tornaram tão bem definidas, tão universalizadas – ninguém
repete mais aquela bobajada dos direitos humanos como sendo uma imposição
do imperialismo do Norte, e as sociedades civis ajudaram na universalização dos
direitos humanos, pois a realidade concreta é confrontada, e requer a referência
dos direitos humanos.
Há várias discussões sobre relatórios e relatores; dizem que ninguém lê esses
relatórios. Isso não importa. O que importa é que, para as vítimas, eles são relevantes.
Pelo menos na minha experiência – escrevi dezenas de relatórios –, as vítimas
apreciam o trabalho do relator especial, os trabalhos das comissões de investigação.
Para mim, a atividade de direitos humanos que conta centra-se nas vítimas.
Poderia fazer uma citação pedante... Há um diálogo com Mahatma Gandhi
em que alguém que trabalhava com ele se aproxima, muito inquieta e assustada,
e lhe diz: “Não sei se o que estou fazendo é o certo, se estou na via correta.” E o
Mahatma lhe teria dito: “Sempre que v. estiver em dúvida, aplique o seguinte teste:
relembre o rosto da pessoas mais carente que v. já encontrou, e se pergunte se o
passo que v. estiver dando terá alguma utilidade para ela. Essa decisão contribuirá
para que ela restaure o controle sobre sua vida e destino? Ela ganhará algo com
aquilo? Então suas dúvidas desaparecerão.”
O que é fantástico nos direitos humanos é que as vítimas de violações ocupam a
centralidade. Não é o discurso do Estado, não são os nacionalismos, não é o discurso
da competição pelo poder, pelo renome ou pelo prestígio, mas é saber se de fato nós
estamos sendo eficientes para as vítimas. Daí a importância não só dos parâmetros
internacionais, mas do monitoramento e da implementação. Nós devemos servir aos
melhores interesses das vítimas – é o termo que se usa na Convenção dos Direitos da
Criança: best interest, o melhor interesse da crianças. Eu diria que o teste é: servimos
aos melhores interesses das vítimas? Não há melhor maneira de atendermos essas
necessidades do que a gramática, os princípios, a doutrina, enfim, a referência dos
tratados e dos pactos internacionais de direitos humanos.
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Direitos humanos para todos:
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