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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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RESUMO
Em todo o mundo, há um crescente e entusiasmado debate em torno da reestruturação das relações
entre os cidadãos e os Poderes Legislativo e Executivo, como resultado da defasagem entre as
instituições democráticas do século 19 e as sociedades do século 21. Há um considerável potencial
para a transformação e ampliação da participação democrática através de novas ferramentas e
abordagens. No entanto, isto não se dá sem risco, uma vez que as maiorias democráticas podem
abusar do seu poder e oprimir as minorias democráticas. O debate sobre a necessidade de repensar o
judiciário e outros mecanismos de proteção dos direitos das minorias democráticas é muito menos
avançado. Muitas organizações de direitos humanos e indivíduos estão pensando efetivamente sobre
como devem ser os novos freios e controles para promover os direitos das minorias democráticas nas
sociedades do século 21. Mas ainda há uma resistência substancial no campo de direitos humanos
impedindo que as atuais estruturas e abordagens visando à proteção dos direitos humanos sejam
revistas. Embora haja uma apreensão compreensível em relação à possibilidade de enfraquecimento
das estruturas de direitos humanos existentes caso mudemos a maneira como pensamos, nos
referimos e defendemos os direitos humanos, tais mudanças e experiências serão fundamentais para
o avanço dos direitos das minorias democráticas nas democracias do século 21.
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MINORIAS DEMOCRÁTICAS EM DEMOCRACIAS
DO SÉCULO 21

Pedro Abramovay e Heloisa Griggs

Quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas ano passado no Brasil, um
dos refrões mais comuns era “queremos ser ouvidos”. Para além do Brasil, os protestos
recentes em todo o mundo demandaram capacidade de resposta do governo e o
fim da “política como de costume”, revelando imensa frustração e impaciência com
a opacidade e impermeabilidade do próprio sistema político (KRASTEV, 2014, p.
21). O uso das mídias sociais foi essencial para o planejamento e rápida expansão
desses protestos, permitindo que indivíduos se juntassem a outros indivíduos
para pressionar diretamente por mudanças. Além desses protestos ampliados que
agora podem ser organizados simultaneamente em muitas cidades, há uma ampla
gama de ferramentas, conforme analisado a seguir, que permite que os indivíduos
acompanhem, questionem e interajam com os governos de maneiras que eram
inconcebíveis há pouco tempo.

1 Instituições democráticas do século 19 e sociedades do século 21
A grande inovação das democracias modernas não foi a criação de instituições para
representar as maiorias, o que a democracia antiga já havia tentado muito antes, mas
sim projetar instituições capazes de permitir a incorporação das minorias ao debate
público. Os fundadores dos Estados Unidos se preocupavam com a possibilidade
de que a maioria pudesse abusar de seus poderes para oprimir a minoria, embora
a regra da maioria fosse necessária para representar a vontade popular. Alexis
de Tocqueville ficou impressionado com a capacidade que a democracia norteamericana tinha de trazer à tona a tirania da maioria. Democracias modernas
reconheceram os direitos humanos fundamentais, como na Declaração de Direitos
dos EUA, e estabeleceram sistemas judiciários independentes para atuar como um
controle sobre o Executivo e o Legislativo.
Logicamente, essas instituições do século 19 foram projetadas para proteger
o poder dos proprietários de terras do sexo masculino e de ascendência europeia.
Mas o modelo dessas instituições criou uma estrutura e um discurso em torno
da proteção das minorias que facilitaram os expressivos progressos dos direitos
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durante o século 20. Assim, um aspecto central das democracias modernas é sua
capacidade de combinar o sufrágio universal com freios e controles para proteger
os direitos humanos.
Tanto os mecanismos de representação da maioria quanto aqueles feitos
para integrarem as perspectivas das minorias democráticas foram projetados para
sociedades completamente diferentes daquelas em que vivemos hoje. Quando essas
instituições democráticas modernas foram concebidas, as sociedades eram moldadas
pela Revolução Industrial, com estruturas hierárquicas e sistemas relativamente
estáticos para representar ambos os grupos majoritário e minoritário.
Nossas sociedades do século 21 mudaram drasticamente, apresentando
hoje uma enorme capacidade para a troca de informação e comunicação entre os
cidadãos. Os indivíduos têm um número maior de identidades e participação em
grupos diferentes. A rápida evolução tecnológica tem contribuído para o declínio
das estruturas tradicionais de poder. As estruturas de poder concebidas no século
19 estão cada vez mais fracas e restritas em uma ampla variedade de aspectos
incluindo política, economia, guerra, religião, cultura, filantropia e o poder de
indivíduos (NAÍM, 2013).
Os Poderes Executivo e Legislativo das nossas democracias foram concebidos
em um momento em que parecia factível pensar que a principal interação entre
indivíduos e governos se daria em torno de eleger ou reeleger membros do governo
de tempos em tempos. Mas com o ritmo acelerado em que nós agora produzimos,
recebemos e interagimos com as informações, as pessoas podem e querem fazer
muito mais do que avaliar o andamento do governo de tempos em tempos. Essa
desconexão significativa entre as instituições democráticas do século 19 e as
sociedades do século 21 é algo com que os governos de todo o mundo ainda não
souberam lidar.
Como resultado dessa lacuna cada vez mais gritante entre as instituições
democráticas do século 19 e as sociedades do século 21, há um crescente consenso
em muitas partes do mundo sobre a necessidade de se repensar as relações dos
cidadãos com os Poderes Legislativo e Executivo. Há um potencial significativo para
transformar e ampliar a participação democrática por meio de novas ferramentas
e abordagens. Mas ainda não há clareza sobre quais seriam essas mudanças (nem
sequer uma agenda de reformas institucionais que cause essas mudanças).
Condições para pilotar os novos modelos de participação democrática
capazes de catalisar o debate global sobre a natureza das instituições democráticas
e das relações Estado-sociedade variam substancialmente, e a América Latina
é particularmente bem posicionada. As democracias novas, mas relativamente
estáveis, da região experimentaram reduções históricas da pobreza na última
década, o que aumentou a expectativa dos cidadãos em grande parte da região
e em outras economias emergentes em todo o mundo (FUKUYAMA, 2013). Mais
da metade da população da América Latina tem menos de 30 anos de idade e
estes jovens são a primeira geração a crescer sob governos democráticos. Embora
a democracia tenha se enraizado e avançado ainda mais do que em muitas partes
do Sul Global, a cultura e as instituições democráticas são relativamente jovens e
ainda maleáveis em comparação com as democracias mais estáticas dos Estados
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Unidos e de grande parte da Europa. Com o crescimento econômico da região
acompanhado por aumento de influência global, a América Latina está agora em
posição de determinar o seu próprio futuro, em vez de ser moldada principalmente
por atores e eventos externos.
Os protestos de grande dimensão no Brasil e em outros lugares significam
que atores importantes nos governos podem estar mais inclinados a reconsiderar
a concepção dos processos institucionais. O desafio agora é transformar a recente
explosão de engajamento dos cidadãos em participação deles mesmos na definição
de novas políticas, processos e instituições. Com maior foco nas mudanças de
comportamento, cultura política e processos institucionais, as tecnologias de
informação e comunicação podem oferecer novos canais para o envolvimento
dos cidadãos com o governo e fortalecer a capacidade de resposta deste último.
Este é um momento oportuno para a experimentação de reformas para tornar as
democracias mais eficazes e abertas à participação dos cidadãos.

2 Minorias democráticas em democracias do século 21
Ampliar a participação democrática na América Latina ou em outras partes do
mundo envolve riscos, uma vez que as maiorias democráticas podem abusar do seu
poder e oprimir as minorias democráticas. Minorias democráticas podem incluir
grupos raciais, étnicos, nacionais, de gênero, de sexualidade, grupos religiosos ou
outros com pouco poder ou representação em relação a outros grupos da sociedade.
Minorias democráticas não são uma categoria fixa e podem ser compostas por
diferentes grupos de pessoas, dependendo do assunto em questão, e mudar ao
longo do tempo, como foi o caso dos esforços em torno da reforma das políticas
de drogas. Em alguns casos, tais como os direitos das mulheres, os grupos podem
até constituir maiorias em termos de números absolutos em uma sociedade, mas
continuam a ser minorias democráticas, como resultado de sua falta de influência
em relação a outros grupos em uma democracia.
Há um crescente debate público e entusiasmo em torno da reestruturação
das relações entre os cidadãos e os Poderes Legislativo e Executivo, como resultado
da defasagem entre as instituições democráticas do século 19 e as sociedades do
século 21 (ITO, 2003). Por outro lado, o debate sobre a necessidade de se repensar
o judiciário e outros mecanismos contramajoritários de proteção dos direitos das
minorias democráticas é muito menos avançado. Uma série de organizações de
direitos humanos e indivíduos estão começando a pensar sobre como devem ser
os novos freios e controles para promover os direitos das minorias democráticas
nas sociedades do século 21. Mas, apesar do desempenho muitas vezes fraco das
instituições responsáveis pela garantia dos direitos das minorias democráticas, a
maior parte do campo de direitos humanos não deseja rever as normas de direitos
humanos e os mecanismos existentes.
Como resultado de esforços significativos para enfraquecer ou reverter os
avanços dos direitos humanos em muitas partes do mundo atual, muitos no campo
de direitos humanos temem que mudanças substanciais nas abordagens, linguagem
e estruturas possam enfraquecer ou minar as estruturas de direitos humanos
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existentes. Por exemplo, durante o processo de reforma da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos entre 2011 e 2013, os membros da Organização dos Estados
Americanos levantaram uma série de antigos desafios e questões relevantes para
serem discutidos. No entanto, as propostas durante o processo de reforma por parte
de alguns Estados-membros eram vistas como esforços para enfraquecer e limitar
a autonomia da Comissão Interamericana, o que colocou muitos dos defensores
da Comissão Interamericana na defensiva e limitou a possibilidade de um debate
franco e construtivo sobre esses desafios.
No entanto, precisamente por causa das consideráveis mudanças em curso
nas democracias da atualidade e no equilíbrio global de poder, nós precisamos
experimentar novas estratégias e mecanismos para promover os direitos das minorias
democráticas. Como campo, frequentemente nos concentramos em corrigir os erros
já ocorridos e acabamos nos voltando mais para o passado que para o futuro. Nossa
resposta à pergunta que a SUR 20 faz sobre se os direitos humanos ainda seriam
uma linguagem eficaz para a produção de mudança social é um retumbante sim,
se estivermos dispostos a levar à frente modificações substanciais nas estruturas
de direitos humanos e nas abordagens existentes. Essa conversa, bem como a
experimentação de novas abordagens e instituições para promover os direitos das
minorias democráticas, pode parecer desalinhada em relação à grande parte do que
entendemos como normas e processos centrais aos direitos humanos, mas ela será
essencial para a manutenção da relevância e da influência do campo.

3 Experiências com novas abordagens para o avanço
dos direitos das minorias democráticas
Atualizar os freios e os controles das instituições democráticas do século 19 para
torná-las relevantes para as sociedades do século 21 pode envolver pequenos ajustes
ou uma revisão mais substancial do papel e do trabalho desses órgãos. De maneira
concreta, a quais tipos de experimentação com novos mecanismos e estratégias de
promoção dos direitos das minorias democráticas estamos nos referindo?

3.1 Judiciários nacionais
No contexto nacional, os sistemas judiciários são as principais instituições
contramajoritárias responsáveis pela proteção dos direitos das minorias democráticas.
Partindo da premissa de que a preservação da independência judiciária e da sua
capacidade de impor freios aos Poderes Executivo e Legislativo exige que este seja
isolado da opinião pública e de sua influência, o Poder Judiciário muitas vezes se
manteve mais reservado e menos transparente do que outras áreas do governo. Por
exemplo, uma recente avaliação da implementação da lei de acesso à informação
por todos os três ramos do governo no Brasil constatou que o Judiciário era o que
estava mais atrasado na implementação (MONITORAMENTO..., 2014, p. 56). Em
vez de capacitar o Poder Judiciário para a promoção dos direitos das minorias
democráticas, os esforços para isolá-lo da opinião e do escrutínio públicos tendem
a torná-lo menos ágil, acessível e com um menor nível de prestação de contas.
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Ao mesmo tempo, apesar da intenção de que o projeto constitucional atue
principalmente como um freio à vontade popular, ao que tudo indica o Judiciário
é, muitas vezes, fortemente influenciado pela opinião pública. Nos Estados Unidos,
há pelo menos 70 anos, a opinião pública tem influenciado o Supremo Tribunal e os
dois se alinharam ao longo do tempo, mesmo quando a Suprema Corte se adianta
em relação ao público em algumas questões ou se atrasa em outras (FRIEDMAN,
2009, pp. 14-15). Os representantes públicos e aqueles eleitos têm exercido pressão
sobre o Supremo Tribunal Federal em diversos momentos, e juízes da Suprema
Corte têm reconhecido a dependência da Suprema Corte da opinião pública
(FRIEDMAN, 2009, pp. 370-371).
O debate sobre a interação entre a Suprema Corte e a opinião pública e sua
frequente confirmação acontece em muitos lugares ao redor do mundo. Por exemplo,
um debate semelhante sobre a relação entre o Supremo Tribunal e a opinião pública
está em andamento no Brasil, com argumentos que apoiam o Supremo Tribunal
Federal a deliberar com base em informações fornecidas pela opinião pública,
destacando a importância desta relação para a legitimidade do Supremo Tribunal
em uma democracia (FALCÃO, 2012).
As ferramentas de informação e comunicação do século 21 aceleraram
rapidamente as maneiras por meio das quais a opinião pública pode influenciar
o Judiciário. Ao invés de continuarmos fingindo que podemos e devemos isolar
o Judiciário da opinião pública, devemos reconhecer essa relação e explorar seu
significado, se o que buscamos é a promoção dos direitos das minorias democráticas.
Experimentar formas de alterar a interação entre o público e o Judiciário pode ser
mais fácil nas democracias do Sul Global, onde os judiciários ainda são novos e
talvez um pouco menos avessos à mudança.
Por exemplo, há um debate em curso em vários países sobre a possibilidade
de televisionar os procedimentos da Suprema Corte. Nos Estados Unidos, houve
importantes debates públicos sobre este tema, com argumentos apoiando os
benefícios em termos de maior transparência e interação entre o público e o Supremo
Tribunal e propostas legislativas para incentivar ou exigir o televisionamento dos
procedimentos da Suprema Corte (YOUR REALITY..., 2010; CHEMERINSKY, 2014).
No entanto, o argumento de que a transmissão televisiva do Supremo Tribunal seria
uma ameaça à independência judicial parece ter prosperado até agora, apesar do
relevante apoio público no sentido de televisionar o processo do Supremo Tribunal
(MAURO, 2010).
Por outro lado, no Brasil, o Judiciário criou a “TV Justiça”, em 2002. Após
a polêmica inicial sobre a possibilidade de transmitir ao vivo os procedimentos
judiciais, com a preocupação de que este processo pudesse inf luenciar as
decisões da Justiça, todas as audiências na Suprema Corte passaram a ser
transmitidas dessa forma. A “TV Justiça” se propôs a melhorar a comunicação
e a compreensão do público em geral, e tem havido um aumento importante
no interesse público e nos debates sobre as decisões da Suprema Corte nos
últimos anos. Há discussões e experimentos importantes sobre os procedimentos
de televisionamento judiciais em curso em todo o mundo e, certamente, esta
inovação não acontecerá exclusivamente no Sul Global, mas este é um exemplo
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interessante de como pode ser mais fácil para o Poder Judiciário tentar diferentes
abordagens nas democracias mais recentes.
Ao discutir sobre a transmissão televisiva das atividades da Suprema
Corte, estamos tão somente debatendo abertamente o alinhamento do Judiciário
à tecnologia do século 20, e não às ferramentas de comunicação muito mais
interativas disponíveis hoje em dia, mas isso já nos dá uma ideia do quão resistente
a mudanças o Judiciário tem sido. A questão em torno da transmissão televisiva
das atividades da Suprema Corte é um pequeno exemplo de como faz cada vez
mais sentido reconhecer a influência da opinião pública sobre o Poder Judiciário e
considerar este fator em nossas estratégias para a promoção dos direitos das minorias
democráticas. Certamente, há muitas novas formas de ajustar e modificar a maneira
como o Poder Judiciário opera. Algumas delas incorporarão as possibilidades de
participação pública e apoiarão a promoção dos direitos humanos.

3.2 Mecanismos internacionais de direitos humanos
No contexto internacional, há oportunidades substanciais de mudança para os
mecanismos internacionais de direitos humanos de forma a torná-los mais receptivos
aos desafios de direitos humanos do século 21 e mais eficientes na promoção dos
direitos das minorias nesse contexto. No Sistema Interamericano de Direitos
Humanos, que é o sistema regional que acompanhamos mais de perto, a Comissão
Interamericana está bem posicionada para experimentar novas formas de interagir
com os governos e com a sociedade civil e enfrentar os atuais desafios aos direitos
humanos.
Embora a Comissão Interamericana tivesse funções adjudicatórias e políticas
mais amplas, ela frequentemente centrou sua atenção no recebimento, análise e
emissão de recomendações sobre petições individuais. Com relação a estas últimas,
há importantes mudanças possíveis nos procedimentos atuais sendo debatidas, como
os casos de consolidação envolvendo questões factuais ou jurídicas substancialmente
similares, ou, de maneira mais controversa, priorizando casos (OROZCO, 2014).
Tais modificações podem ajudar a Comissão Interamericana a reduzir o substancial
atraso de seus trabalhos, o que tem afetado consideravelmente sua capacidade de
cumprir seu papel fundamental.
No entanto, a possibilidade de que a Comissão Interamericana desenvolva
e expanda seu papel nas políticas públicas é a oportunidade mais interessante no
sentido de aumentar seu impacto e sua capacidade de promover os direitos das
minorias democráticas na América Latina e no Caribe hoje em dia. Naturalmente,
a Comissão Interamericana teve um impacto substancial sobre questões de política
na região através de seus papéis não contenciosos no passado, como na famosa e
amplamente reconhecida visita à Argentina em 1979 (SIKKINK, 2011, p. 65-66). No
entanto, as abordagens mais eficazes para que a Comissão Interamericana possa
influenciar os resultados de direitos humanos no contexto das atuais democracias
imperfeitas, mas em evolução, certamente serão muito diferentes das adotadas em
um período em que muitos dos governos do hemisfério eram ditaduras.
O crescente engajamento da Comissão Interamericana com diferentes partes
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dos governos nacionais, apoiando líderes governamentais e instituições interessadas
em promover os direitos das minorias democráticas, pode ajudar a promoção
destes direitos de uma maneira que as petições individuais não são capazes,
levando a mudanças políticas mais amplas e estruturais. Enquanto as petições
são primordialmente uma forma de interagir com os governos de forma oponente
(exceto, talvez, no caso de soluções amistosas), o envolvimento em políticas públicas
da Comissão Interamericana com os governos através da colaboração em matérias
de direitos humanos de interesse mútuo, inclusive através de visitas, assistência
técnica e projetos conjuntos, poderia ajudar a reforçar a aplicação das normas de
direitos humanos em nível nacional e local.
Isso não quer dizer que não haverá desafios para uma abordagem mais
colaborativa ao engajamento com os governos do hemisfério e, presumivelmente,
preocupação por parte de alguns atores no domínio dos direitos humanos sobre
a capacidade da Comissão Interamericana de manter a sua independência. No
entanto, da mesma forma que as organizações de direitos humanos estão cada vez
mais envolvidas com os governos em torno da construção de agendas de políticas de
direitos humanos, mantendo-se críticas e independentes, a Comissão Interamericana
também se beneficia enormemente desta abordagem para as suas relações com os
governos no hemisfério.
Mudanças significativas exigirão complexas reformas nas políticas públicas e
não apenas reparações de curto prazo. A Comissão Interamericana já tem experiência
substancial na realização de reformas políticas importantes, como no caso Maria
da Penha, em que a Comissão Interamericana concluiu que a violação dos direitos
de Maria da Penha fazia parte de um padrão de discriminação que envolvia
tolerar a violência doméstica contra as mulheres no Brasil (INTER-AMERICAN
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Maria da Penha v. Brazil, 2001). A decisão da
Comissão Interamericana, combinada ao expressivo advocacy da sociedade civil e
ao engajamento com o governo, contribuiu para a promulgação da “Lei Maria da
Penha” (Lei 11.340/2006) e a adoção de outras políticas públicas para enfrentar
a omissão e a tolerância ligadas à violência doméstica contra as mulheres. Com
base em experiências passadas que influenciaram as políticas de direitos humanos
no hemisfério, a Comissão Interamericana deve ser cumprimentada por sua atual
deliberação e seu debate sobre como ampliar e fortalecer essa função de política
pública. Felizmente, o campo regional de direitos humanos poderá apoiar a
Comissão Interamericana na revisão destes aspectos das suas funções.
Tanto no contexto nacional quanto internacional, discutimos as maiores
e as menores mudanças na maneira pela qual os organismos contramajoritários
abordam seu trabalho, mas não as novas estruturas ou os mecanismos que acabaram
de ser criados. É nossa esperança que essas conversas sobre como começar a mudar
as instituições existentes possam levar a reflexões sobre instituições ou processos
totalmente novos, mas é reconhecidamente difícil antecipar como estes seriam
constituídos. O aspecto mais importante neste momento é a vontade de rever os
mecanismos e as abordagens existentes para ver aonde isso poderia nos levar, em
vez de permitir que o campo de direitos humanos seja amarrado e limitado pelas
atuais estruturas.
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3.3 Influenciar a opinião pública e trabalhar com governos
Novas abordagens para a promoção dos direitos das minorias democráticas que
possam ajudar a criar diferentes freios e controles envolverão esforços substanciais
para que conquistem e se comuniquem com a opinião pública a respeito de questões
de direitos humanos. Como descrito anteriormente, a noção de que os tribunais,
tradicionalmente encarregados de defender os direitos das minorias democráticas,
possam permanecer completamente isolados da opinião pública provavelmente já
não é verdade há muito tempo, ainda mais se considerarmos o ritmo e o volume
dos debates públicos possibilitados pelas tecnologias de informação e comunicação.
Além disso, apesar do seu papel absolutamente fundamental, existem muitas outras
limitações à promoção pelo Judiciário dos direitos das minorias democráticas, e o
engajamento com os Poderes Executivo e Legislativo é essencial.
Reconhecer que as instituições contramajoritárias têm sido e provavelmente
serão cada vez mais influenciadas pela opinião pública tem implicações importantes
na maneira pela qual buscamos promover os direitos das minorias democráticas. De
maneira expressiva, isso sugere que não devemos esperar que os sistemas judiciários
e os mecanismos de direitos humanos sozinhos sejam capazes de salvaguardar os
direitos desses grupos. Em vez disso, devemos proativamente empreender maiores
esforços para moldar a opinião pública, utilizando ferramentas e canais em rápida
expansão para a participação democrática. Buscar influenciar a opinião pública
não significa que as organizações de direitos humanos terão de ceder a ela ou que
o caminho a seguir em relação a uma dada questão sempre envolverá a tentativa
de conquistar a opinião da maioria.
Novas estratégias exigirão também o trabalho em estreita colaboração com o
governo de modo a reconhecer sua complexidade e as múltiplas perspectivas, muitas
vezes concorrentes, dentro do governo que podem ser empenhadas de forma eficaz
para o avanço dos direitos humanos. Em muitos países, o movimento de direitos
humanos surgiu durante períodos difíceis de ditadura política ou de conflitos,
quando ocorreram graves violações e o contexto dos direitos humanos era marcado
por extremos e absolutismos. Embora o conflito e os líderes autocráticos ainda se
mantenham em algumas partes do mundo, as democracias imperfeitas e muitas
vezes confusas exigem um engajamento muito mais multifacetado.
Muitos exemplos de novas estratégias e abordagens estão em andamento.
A reforma da política de drogas é um exemplo de situação em que, apesar das
extensas e antigas violações de direitos humanos resultantes da guerra às drogas,
nem as instituições democráticas majoritárias ou as contramajoritárias eram capazes
ou estavam dispostas a enfrentar este desafio premente de direitos humanos. O
paradigma do combate às drogas tornou-se onipresente e até mesmo a discussão de
alternativas ao atual regime tornou-se impossível por um longo tempo. Os líderes
políticos tentaram superar uns aos outros em termos de quem poderia ser mais
duro em relação às drogas, aumentando as penas para delitos relacionados a elas e
alocando grandes somas de dinheiro para a guerra contra os entorpecentes. Embora
as organizações de direitos humanos e algumas instituições contramajoritárias na
América Latina viessem há tempos abordando as consequências da guerra às drogas
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sob a forma de abusos por parte das forças militares e policiais, de falha no devido
encaminhamento das denúncias e de altos índices de encarceramento, a mudança
da política de drogas era geralmente vista como um tema periférico, um tabu.
Mas o movimento de reforma da política de drogas ganhou enorme impulso
no Hemisfério Ocidental nos últimos anos, tendo sido construído com base em
outros canais que não os tradicionais e envolvendo alianças improváveis. Houve
esforços consideráveis para envolver ex-líderes políticos na Comissão Latinoamericana sobre Drogas e Democracia envolvendo três ex-presidentes do Brasil,
da Colômbia e do México, os quais desempenharam um importante papel, bem
como para envolver atuais líderes políticos que se encontrem abertos a discutir ou
explorar opções de reforma no Uruguai, na Colômbia, na Guatemala e em outros
países. Houve campanhas criativas para influenciar a opinião pública sobre a política
de drogas, como no período que antecedeu à legalização da maconha no Uruguai.
Um número crescente de organizações de direitos humanos está incorporando a
reforma da política de drogas em suas agendas políticas e organismos de direitos
humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão
da Cidade do México para os Direitos Humanos, as quais estão se concentrando
na reforma da política de drogas pela primeira vez. Como a questão evoluiu das
margens para o centro, debates públicos de fato sobre alternativas ao atual regime
de proibição de drogas tornaram-se possíveis.
Há também a inovação em curso sobre questões há tempos consideradas como
partes da agenda de direitos humanos, como a justiça criminal. Muitas organizações
estão realizando campanhas interessantes para tentar convencer a opinião pública a
respeito das questões desafiadoras de direitos humanos. Por exemplo, a campanha
“No a la Baja”, no Uruguai, é destinada a impedir a redução da maioridade criminal
em um referendo constitucional no final de 2014 (COMISIÓN NACIONAL NO A
LA BAJA, 2014).
Conforme crescem a influência e o potencial para o aumento da participação
pública, faz cada vez mais sentido experimentar novas maneiras de influenciar
a opinião pública sobre questões de direitos humanos que anteriormente eram
defendidas nos tribunais. Organizações estratégicas de direitos humanos estão cada
vez mais focadas na construção e expansão de bases de apoio para o seu trabalho,
buscando colaborar com novos setores que não tenham se identificado com
estruturas de direitos humanos no passado. A abordagem do movimento de direitos
humanos quanto ao trabalho junto aos governos na promoção destes direitos na
América Latina já sofreu mudanças substanciais, atingindo níveis significativos de
colaboração na concepção e implementação de políticas, mantendo a independência
e uma perspectiva crítica.

4 Condutores da mudança
Esta é uma agenda ambiciosa no sentido de mudar a forma de pensar e promover
os direitos humanos nas democracias do século 21, e uma pergunta-chave é: quem
conduzirá essas mudanças? A resposta toca em uma das questões centrais colocadas
pela SUR 20: quem as organizações de direitos humanos representam?
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Organizações de direitos humanos inovadoras e resilientes em todo o
mundo e, especialmente, no Sul Global estarão no centro dessas mudanças e
experimentações. As novas ferramentas de comunicação e os protestos em massa
dos últimos anos geraram uma impressão de que os indivíduos são agora capazes de
interagir com os governos e realizar mudanças de maneira direta. Mas um grande
número de observadores, incluindo Ivan Krastev e Pierre Rosanvallon, alertam
para as limitações e as armadilhas de democracias onde o indivíduo desconfiado
está no centro, sem laços organizacionais e excessivamente centrado nos descuidos
e limitações do governo, em vez de focar na construção da democracia. As pessoas
podem questionar, monitorar e limitar os governos, mas elas não são capazes de
construir agendas e propor caminhos construtivos para o futuro. Organizações
robustas da sociedade civil têm um papel vital a desempenhar nesta função
democrática mais proativa.
Movimentos de protesto mal organizados e estruturados em diversos países
geraram considerável energia e atenção, mas caíram por terra e foram incapazes
de promover agendas de reforma. Na verdade, uma crítica cada vez mais comum
a essa nova onda de protestos é que esta parece ser principalmente uma explosão
de indignação moral, sem liderança ou metas estratégicas (KRASTEV, 2014, p. 13).
Durante os recentes protestos de massa, muitas organizações de direitos
humanos e outros campos da sociedade civil organizada, incluindo fundações,
ficaram de fora do grosso da ação e, por vezes, faltou-lhes clareza sobre como
poderiam se envolver com tais explosões de engajamento dos cidadãos que rejeitam
todas as organizações formais. As relações e a colaboração entre os frequentemente
fluidos movimentos de protesto e a sociedade civil organizada não são fáceis ou
simples. Mas elas serão essenciais para a construção de agendas de reforma com
amplas bases de apoio e para a sua promoção.
Neste contexto, as organizações de direitos humanos e outras partes da
sociedade civil organizada podem desempenhar um papel crucial agindo como
um centro para o empoderamento de minorias democráticas e construção e
manutenção de sua influência ao longo do tempo. As organizações são mais capazes
de desenvolver propostas e diálogo com os governos do que os indivíduos. Elas
têm condições de interagir com o governo de maneiras complexas, reconhecendo a
pluralidade e a heterogeneidade de governo, bem como a necessidade de se envolver
com esses atores que estão dentro do governo pressionando por mudanças, ao
mesmo tempo mantendo-se críticas. Em vez de representar ou agir em nome de
minorias democráticas, esses centros servirão como canais para promover os direitos
das minorias democráticas, permanecendo abertos ao constante diálogo com esses
grupos minoritários democráticos, com diferentes partes do governo, mídia e com
a opinião pública em geral.
Esta função central e a interação regular com o governo, permitindo o
acompanhamento e a participação constantes, e não apenas através de eleições de
tempos em tempos, é de vital importância em uma democracia moderna. Servir
como um canal para diversas bases de apoio e se envolver com diferentes setores
do governo é provavelmente algo que envolverá mudanças na forma como as
organizações entendem e defendem os direitos humanos, e várias organizações
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de direitos humanos já estão fazendo experiências com essas novas abordagens.
Conforme a promoção de direitos humanos assume novas formas e canais, atoreschave na promoção dos direitos das minorias democráticas podem muito bem
incluir organizações que não se consideram prioritariamente organizações de
direitos humanos.
É provável que essa mudança e a inovação no campo de direitos humanos
assumam muitas e diferentes formas em todo o mundo e certamente haverá muitos
erros e experiências fracassadas ao longo do caminho. Considerando que a SUR
20 pergunta justamente sobre os desafios de se trabalhar com direitos humanos
internacionalmente a partir do Sul, há pelo menos uma maneira de fazê-lo com
vantagens significativas. As instituições democráticas e a cultura no Sul Global,
embora muitas vezes frágeis, ainda são flexíveis e abertas à mudança de uma maneira
que as democracias mais estabelecidas no Norte Global não são. Isto é especialmente
verdadeiro na América Latina e gera condições para a experimentação de novas
abordagens e ideias que poderiam não ser possíveis no Norte Global.

5 Conclusão
O pluralismo e a experimentação não são conceitos que identificamos imediatamente
com o campo de direitos humanos, com seu foco histórico na universalidade e na
jurisprudência. O desenvolvimento e a rápida expansão dos direitos humanos nas
últimas décadas têm sido dramáticos e impressionantes, com a adoção de um
grande número de acordos internacionais de direitos humanos e a incorporação
dos direitos humanos em constituições e leis nacionais. A falta de implementação
e os retrocessos em algumas áreas nos últimos anos levaram a uma expressiva
frustração e a argumentos que defendem que o regime global de direitos humanos
está à beira do declínio (HOPGOOD, 2013). Mas, da mesma forma que o movimento
de direitos humanos surgiu e se expandiu de maneiras imprevistas, ele agora pode
e deve mudar e adaptar-se aos desafios dos direitos humanos e do contexto de
sociedades do século 21. Haverá erros ao longo do caminho e ajustar-se à ideia de
que a nossa forma de falar, pensar e defender os direitos humanos pode começar
se tornar muito diferente mundo afora pode não ser fácil.
Se a universalidade definiu os direitos humanos no século 20, o pluralismo
pode muito bem defini-los no século 21. O pluralismo vai incluir a diversidade
em termos de atores e líderes de direitos humanos e sua origem no globo. Incluirá
também uma heterogeneidade no tipo de direitos que queremos e como eles se
parecem na prática. Por exemplo, Joey Fishkin exorta-nos a repensar a nossa
abordagem à igualdade de oportunidades, deixando de lado o foco na equalização
literal e concentrando-se no pluralismo de oportunidades, soltando os gargalos
que limitam o acesso às oportunidades (FISHKIN, 2014). Finalmente, ela incluirá
a experimentação e a inovação na forma como buscamos promover os direitos das
minorias democráticas em todo o mundo.
As instituições concebidas para proteger as minorias democráticas há 200
anos não são mais capazes de cumprir esse papel hoje. Há a oportunidade de
construirmos novos freios e controles que levem em conta tanto as novas ferramentas
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e os desafios das sociedades contemporâneas para o aprofundamento da inclusão
das minorias democráticas no debate público e na proteção mais eficaz dos seus
direitos. O movimento de direitos humanos tem um papel fundamental no apoio à
construção desses novos freios e controles através do envolvimento mais profundo
com a opinião pública e as diferentes partes do governo.
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