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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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“NÃO CRIAMOS A REVISTA SUR PORQUE TÍNHAMOS
CERTEZAS, MAS PORQUE ESTÁVAMOS CHEIOS
DE DÚVIDAS”
Por João Paulo Charleaux – Conectas Direitos Humanos

Num mundo editorial em que analistas, escritores, acadêmicos e
jornalistas têm suas ideias medidas pelo número de “curtidas” que
recebem nas redes sociais, faz falta alguém com o saber analógico
de Pedro Paulo Poppovic. O sociólogo paulista que por mais de
10 anos editou a Revista Sur, publicada pela Conectas, é também
um dos poucos editores que podem se orgulhar de uma façanha
incomum: ter transformado filósofos gregos como Platão e Sócrates em best-sellers
nacionais, quando chefiava a coleção Os Pensadores, da gigantesca editora Abril, na
década de 1970. Esses livros de capa azul ainda inundam as prateleiras de sebos de
todo o País, contrariando, com sua presença insofismável, as estatísticas e lugares
comuns sobre a rejeição brasileira à filosofia e à literatura.
Poppovic não é nada virtual. Alto e forte, acomoda a densidade de uma
presença sólida e tranquila numa poltrona estável disposta entre estantes de livros
que chegam até o teto do apartamento onde vive, num bairro tradicional de São
Paulo. Com um olhar sereno, que se detém fixo no interlocutor por pelo menos dois
segundos além do usual, ele reafirma a importância da tinta e do papel, remando
contra a maré de um mundo cada vez mais afeito à ligeireza da virtualidade.
Poppovic fala como quem tem o tempo a seu favor. “O livro, fisicamente falando, é
quase uma coisa sagrada, algo cheio de valores simbólicos que transcendem a mera
transmissão do conhecimento”. Apesar do conteúdo assertivo da frase, ele suspira,
como buscando confirmação ou se abrindo para uma antítese que não chega.
Poucos intelectuais se sentem cômodos em companhia da dúvida. Quando
integrou a equipe criadora da Revista Sur, dez anos atrás, Poppovic era uma ilha de
ideias cercada por pontos de interrogação por todos os lados. “Pensávamos muito
sobre a existência ou não de um Sul Global que fosse produtor de conhecimento
acadêmico. Mas o próprio conceito de Sul Global é um conceito comparativo e
relativo. Apesar da dúvida, mantivemos essa ideia muito pretensiosa de dar voz ao
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que seria esse Sul Global e acabamos assumindo, por fim, a tese de que esse Sul
Global existe.”
A decisão conceitual – marcada por uma mistura de intuição, experiência
prática e decisão política – foi o pilar sobre o qual se construiu, em 2004, a Revista
Sur. “Estávamos no Sul, bem longe do Estado de Direito visto em alguns países
do Norte, de onde provinha a maioria das publicações acadêmicas dedicadas à
discussão de questões relativas aos direitos humanos”*, relembra Poppovic num
artigo publicado em coautoria com a atual diretora de Programas da Conectas
Direitos Humanos, Juana Kweitel, na edição número 15 da revista, lançada em
dezembro de 2011.
O mesmo espírito aparece numa fala da diretora executiva da Conectas, Lucia
Nader, num vídeo comemorativo sobre os 12 anos da organização, lançado em
2013: “Se você não estava baseado na Europa ou nos Estados Unidos, no máximo,
regional, você poderia pretender ser.”
Essa decisão “dogmática” de apregoar a existência de um Sul Global resolveu
o problema da narrativa. A partir desta decisão, os editores da revista puderam
delimitar seu escopo de ação e apresentar um discurso lógico sobre o que era a
revista, o que ela fazia e para quê ela servia. Afastadas as preocupações de ordem
conceitual, o grupo passou a lidar a partir de então com um segundo obstáculo, de
ordem mais prática: as deficiências de muitos dos trabalhos acadêmicos produzidos
neste Sul Global. Se no debate conceitual, tudo se resolvia com uma formulação
coerente a respeito de como o mundo está desenhado, na questão técnica, acadêmica
e intelectual, não havia como tergiversar.
“A maioria dos artigos que recebíamos do Norte era melhor que o que
recebíamos do Sul Global”, reconhece Poppovic. “Muitas vezes artigos do Sul Global
tinham excelentes ideias expostas sem seguir as normas acadêmicas vigentes”, diz
com franqueza.
Afirmações categóricas como essa adquirem coloração diferente, que podem
variar da autocrítica severa a um certo tipo de preconceito afetado por uma visão
eurocêntrica ou americanizada do mundo. Tudo depende de quem diz. Para entender
porque ele se arrisca ao criticar alguns dos colaboradores da própria revista é preciso
voltar 40 anos no tempo, quando Poppovic era apenas um jovem estudante de
Sociologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo (FFLCH/USP).
O Brasil navegava num dos períodos mais obscuros de sua história. A ditadura
militar, instaurada em 1964 por um golpe de Estado que depôs o presidente João
Goulart, não apenas torturava, prendia e sumia com dissidentes políticos, mas
também dirigia sua sanha persecutória e toda sua paranoia anticomunista contra
professores e acadêmicos das áreas de humanas, em especial contra sociólogos,
filósofos e antropólogos críticos das tradições coronelistas, escravocratas e
patrimonialistas que tinham marcado os 500 anos de história do Brasil, e que
continuavam a determinar de maneira decisiva a própria forma como o governo
*Veja ar tigo na íntegra disponível em: <http://www.surjournal.org/conteudos/getAr tigo15.
php?ar tigo=15,ar tigo_11.htm>. Último acesso em: 20 de jul. 2014.
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militar – apoiado por amplos setores conservadores da sociedade e por empresários
e industriais – se desenrolava naquele mesmo momento histórico.
Então um jovem estudante, Poppovic desempenhou a função de assistente
de um dos maiores expoentes da academia brasileira neste período, o sociólogo
Florestan Fernandes. Junto com ele estava outro jovem amigo dos tempos de
universidade chamado Fernando Henrique Cardoso. Até os anos 1990, Cardoso
seria ainda senador, ministro e, finalmente, presidente da República, por dois
mandatos seguidos, de 1995 a 2003. Nos dois mandatos, Poppovic, na qualidade de
Secretário do Ministério da Educação, coordenaria um inovador plano de educação
à distância nas escolas públicas do vasto interior do Brasil.
A crítica de Poppovic à qualidade da produção acadêmica do Sul Global
pode ser entendida muito mais como um lamento sobre sua própria condição e
de sua gente, como um desejo de mudança e aperfeiçoamento, do que como um
desprezo conformado com o estado das coisas. Confrontado com essa limitação,
Poppovic decidiu apostar num remédio para o próprio mal que a Revista Sur, de
forma metalinguística, pretendia combater. “Decidimos publicar os artigos mesmo
assim. Nós selecionávamos os melhores, mesmo que às vezes tolerássemos algumas
deficiências. Chegamos a receber 80 ofertas de artigo, sem ter oferecido qualquer
pagamento em troca. Nunca nos faltaram textos.”
Na medida em que a expectativa de receber artigos excelentes mostrou-se
claramente irreal, os editores começaram então a buscar soluções para melhorar o
nível editorial das contribuições. A solução encontrada, juntamente com os técnicos
da Fundação Carlos Chagas, chamava-se “coaching”, um ousado programa de
incentivo à escrita acadêmica para jovens pesquisadores e ativistas brasileiros.
“De cara, foi ficando claro para nós o que significava esse desafio”. Não se
tratava apenas de imprimir uma revista com alguns textos. A missão de criar uma
revista com pensadores do Sul Global adquiria também um ambicioso caráter
educacional e formador. Mais uma vez, a disposição de questionar as próprias
certezas e de estar aberto para o ignoto, guiou as decisões do corpo editorial. “Nós
nunca quisemos ser dogmáticos. E, embora tenhamos feito a revista com pessoas
do ramo, nunca foram pessoas da nossa própria organização. Nós nunca quisemos
usar a revista para expressar o nosso próprio ponto de vista sobre as coisas.”
Um grupo de editores regido pela perspectiva do lucro, do aumento da
tiragem e da competição por vendas talvez se visse num beco sem saída diante
disso. Nesse ponto, Poppovic reduz a velocidade da fala. Pontua com silêncios cada
vez maiores as frases que pensa dizer, como quem pondera sobre o peso de cada
ideia. Ele sabe o momento que a revista atravessa. Com mudanças tão velozes no
mercado editorial, com o questionamento do suporte impresso e os altos custos de
tradução, impressão e correio, é inevitável que os editores tenham, ao longo dos
anos, se perguntado como a SUR se comportaria no futuro, com o mundo virtual
avançando cada vez mais sobre o domínio do papel.
Poppovic suspira e olha ao redor, como se procurasse uma janela que nunca
existiu ali. Depois de horas de conversa, a tarde vai chegando ao fim e na biblioteca
de seu apartamento, cercado de livros, à meia luz, o editor da revista parece querer
dizer que o futuro chegou rápido demais, avançando de surpresa como o fim do
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dia. “Sou o reacionário. Eu gosto do impresso, mesmo sabendo que isso mais do que
dobra o preço de uma publicação”, diz como se pedisse desculpa. “As publicações
que ficam apenas na internet perdem substância. A ideia de que as pessoas só querem
saber de textos curtos não é verdadeira. Os Estados Unidos da América publicam
1000 novos livros impressos por dia. São Paulo tem cada dia mais livrarias sendo
abertas. Eu acho que a Revista Sur, depois de publicar 200 artigos, precisa evoluir.
Ela precisa de mais atualidades e periodicidade, além de um orçamento maior. Ela
deve continuar sendo aberta, mas como uma revista tipicamente acadêmica. Seu
processo e sua linguagem são acadêmicos.”
Em dez anos, a revista não parou de se reinventar. E ainda hoje, embora sólida,
com 20 edições publicadas em três idiomas e distribuição para mais de cem países,
a SUR continua buscando a inovação. O grupo original de editores, capitaneado
por Poppovic, se abriu às dúvidas e incertezas de seu tempo. O mesmo acontece
agora, com as gerações que assumem o desafio de remar contra a maré, dando voz
ao Sul Global. Da sinergia entre as lições aprendidas no passado e as apostas no
futuro, emerge a cada dia uma das experiências mais fascinantes de produção de
conhecimento para a ação em direitos humanos fora do eixo EUA-Europa.
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