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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!

Direitos Humanos em Movimento

Perspectivas
NICOLE FRITZ
Litígio em direitos humanos na África Austral: Diﬁculdades em rebater
a opinião pública prevalecente
MANDIRA SHARMA
Pondo as leis em funcionamento: Experiências do Advocacy Forum
na prevenção da tortura no Nepal
MARIA LÚCIA DA SILVEIRA
Direitos humanos e mudanças sociais em Angola
SALVADOR NKAMATE
A luta pela aﬁrmação dos direitos humanos em Moçambique:
Os avanços e os retrocessos
HARIS AZHAR
A luta pelos direitos humanos na Indonésia:
Avanços internacionais, impasses internos
HAN DONGFANG
Vislumbrando um futuro democrático na China
ANA VALÉRIA ARAUJO
Desaﬁos de sustentabilidade da agenda de direitos humanos no Brasil
MAGGIE BEIRNE
Estaríamos jogando fora o bebê com a água do banho? A dinâmica Norte-Sul
na perspectiva do trabalho em direitos humanos na Irlanda do Norte
ENTREVISTA COM MARÍA-I. FAGUAGA IGLESIAS
“As particularidades de Cuba nem sempre são identiﬁcadas ou
compreendidas pelos ativistas de direitos humanos de outros países”

SALVADOR NKAMATE
Salvador Antoninho Nkamate é advogado moçambicano. Trabalha na Liga
Moçambicana dos Direitos Humanos em programas de advocacia e litigância
contra a violência institucional.
Email: snkamate@gmail.com

RESUMO
Neste artigo, o autor questiona se os direitos humanos ainda são uma linguagem eficaz
para promover mudanças sociais. Para tanto, o autor parte de uma breve análise sobre os
principais acontecimentos no campo dos direitos humanos no âmbito global, centrando
sua análise no percurso do movimento dos direitos humanos em Moçambique, procurando
abordar os impactos que este movimento tem produzido nos níveis legal, institucional e de
governança. Apesar de concluir que o movimento de direitos humanos em Moçambique tem
obtido diversos ganhos, especialmente nos âmbitos legais e institucionais, o autor conclui
que o grande desafio que hoje se impõe ao movimento dos direitos humanos, pelo menos
em Moçambique, encontra-se no âmbito da governança: como transportar a linguagem dos
direitos humanos, que consta no espírito das leis aprovadas e das instituições criadas, para o
dia a dia de atuação da administração pública em vários níveis, desde a base até o topo.
Original em português.
Recebido em julho de 2014.
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ENSAIO

A LUTA PELA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
EM MOÇAMBIQUE: OS AVANÇOS E OS RETROCESSOS
Salvador Nkamate

1 Introdução
À medida que se caminha a passos largos para as efemérides dos 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos 40 anos da Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos –instrumentos que marcaram de forma indelével
a afirmação dos direitos humanos no contexto internacional e no contexto regional
africano – somos confrontados com inúmeras turbulências, constituídas por
violações sistemáticas dos direitos humanos nas suas várias acepções, levando-nos
ao seguinte questionamento: os direitos humanos ainda são uma linguagem eficaz
para produzir mudanças sociais?
A esta pergunta deve-se, de forma inquestionável, responder de forma
afirmativa. Ainda que a eficácia da linguagem dos direitos humanos tenha sido
constantemente questionada, dado que esta mede-se pelo alcance de um certo
resultado num curto espaço de tempo e com a maior economia de meios possível,
não se pode negar a força da linguagem dos direitos humanos, apesar de continuarem
a ocorrer violações sistemáticas dos direitos humanos em todo o mundo.
Os direitos humanos, desde os primeiros momentos em que se buscou a sua
sistematização e internacionalização, produziram importantes mudanças sociais,
centradas na dignificação da pessoa humana.
Contudo, no processo da incorporação no âmbito nacional das normas
internacionais de direitos humanos e adequação das práticas governativas aos
comandos destas normas, tem-se caminhado entre avanços e retrocessos que levam
ao questionamento sobre a eficácia da linguagem dos direitos humanos e a um
crescente ceticismo sobre as mudanças sociais que esta tem produzido.
No contexto moçambicano, uma análise sobre impactos das atividades
das principais organizações da área dos direitos humanos, no que concerne o
quadro legal e institucional existente no país, permite afirmar que a linguagem

Ver as notas deste texto a partir da página 231.
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dos direitos humanos continua eficaz em produzir mudanças sociais. Todavia,
no campo da implementação de políticas públicas e de medidas de combate à
violência institucional existe um justo ceticismo relacionado ao impacto das ações
de advocacia que vêm sendo desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil
(OSCs), junto às entidades responsáveis pela promoção e proteção dos direitos
humanos.
No presente artigo, partindo-se de uma breve análise sobre os principais
acontecimentos no campo dos direitos humanos em todo o mundo (1), centraremonos na análise do percurso do movimento dos direitos humanos em Moçambique
(2), procurando abordar os impactos que este tem produzido nos níveis legal (3.1),
institucional (3.2) e das atitudes de governança (3.3), como forma de melhor poder
responder se os direitos humanos ainda são uma linguagem eficaz para produzir
mudanças sociais.
Veremos que obtivemos avanços substanciais quanto aos impactos das
atividades do movimento de direitos humanos na transformação legal e institucional
de Moçambique, ainda que não tenhamos percebido avanços igualmente significativos
no que diz respeito ao impacto do movimento de direitos humanos na transformação
das práticas de governança do país. Contudo, o saldo ainda é positivo.

2 O contexto dos direitos humanos no mundo
A afirmação dos direitos humanos com a criação da Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1945 e a subsequente aprovação da Declaração Universal dos
Direitos do Homem em 1948 levaram a uma redução significativa das violações
dos direitos humanos, as quais haviam atingido níveis catastróficos durante a
Segunda Guerra Mundial.
Este importante movimento internacional impulsionou o processo da
descolonização em escala global, particularmente em África, contribuindo, de forma
memorável, para o surgimento de um sistema regional de direitos humanos no
continente africano, o qual teve como marcos assinaláveis a criação da Organização
da Unidade Africana em 1965 e a aprovação da Carta Africana dos Direitos do
Homem e dos Povos em 1981, sendo o principal instrumento de afirmação dos
direitos humanos no continente africano.
Posteriormente vieram as convenções internacionais e regionais, de âmbito
geral e específico, e os respectivos mecanismos de avaliação do cumprimento por
parte dos Estados de suas obrigações relativas aos direitos humanos, o que contribuiu
de forma inegável para a afirmação da linguagem dos direitos humanos.
Contudo, hoje, em pleno século XXI, pode-se “identificar a fragilidade dos
direitos humanos enquanto gramática de dignidade humana” (SOUSA, 2013, p. 13).
De fato, persiste a escala global violações sistemáticas dos direitos humanos, seja no
campo dos direitos civis e políticos, seja no campo dos direitos econômicos, sociais e
culturais, da qual resulta o fato de que grande parte da população mundial continua
a viver de forma indigna, longe daquelas que foram as aspirações que levaram à
institucionalização dos sistemas internacionais e regionais dos direitos humanos.
No campo dos direitos civis e políticos, ainda assiste-se a matanças
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indiscriminadas contra civis, sendo situações dramáticas os casos da Síria e do Sudão
do Sul. A discriminação com base na orientação sexual começa a atingir níveis
bastante preocupantes em África, tendo a Nigéria e a Uganda aprovado leis “antigay” bastante severas, manifestando níveis de intolerância inadmissíveis para Estados
que se pretendem igualitários e respeitadores dos direitos de todos os seus cidadãos.
No campo dos direitos econômicos, sociais e culturais, a “globalização
neoliberal como o novo rosto da injustiça, socioeconômica, injustiça cognitiva
(incluindo a injustiça epistêmica), sexual, racial e a injustiça histórica” (SANTOS,
2013, p. 13) não permite avanços significativos de regiões do Sul Global, fazendo
com que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais seja incipiente,
existindo ainda, nessa região do mundo, altíssimos níveis de analfabetismo, má
nutrição e mortalidade infantil (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,
2013), entre outros males.
Ainda assim, por ser contra todos esses males, a gramática dos direitos
humanos tem permitido a existência de um persistente movimento de reivindicação
por transformações que conduzam à elevação da pessoa humana, reivindicação esta
que sem dúvida vai produzindo os seus efeitos. Apesar de uma excessiva lentidão em
alguns casos, pode-se, sim, afirmar que vale a pena insistir e continuar trabalhando
na questão dos direitos humanos.

3 O impacto das atividades do movimento
dos direitos humanos em Moçambique
O movimento de luta pelos direitos humanos em Moçambique surgiu com a
abertura do país ao multipartidarismo, com a introdução da Constituição da
República em 1990, tendo sido a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos a
organização precursora deste movimento no país. O processo de democratização em
Moçambique, que teve como momentos significativos a aprovação da Constituição
de 1990, a assinatura dos Acordos Gerais de Paz em 1992, e a realização das
primeiras eleições legislativas e presidenciais em 1994, coincidiu com um período
importante no âmbito global em que, no campo dos direitos humanos, verificou-se
a aprovação da Declaração e do Plano de Ação de Viena, em 1993.
Em Viena foi adotada consensualmente – portanto, sem votação e sem
reservas –, em 25 de julho de 1993, uma Declaração e um Programa de Ação.
A Declaração, no seu preâmbulo, reafirma “o compromisso com os propósitos e
princípios enunciados na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos
Direitos Humanos” e ressalta:
que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que constitui um padrão comum a
seguir por todos os povos e por todas as nações, é a fonte de inspiração e tem sido a base dos
progressos das Nações Unidas com vista ao estabelecimento de padrões, conforme expressos nos
instrumentos internacionais existentes em matéria de Direitos Humanos, particularmente
no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional sobre os
Direitos Económicos, Sociais e Culturais.
(NAÇÕES UNIDAS, 1993)
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A Conferência de Viena permitiu a um grupo de moçambicanos que dela tomou
parte criar uma consciência sobre a necessidade de promover, em Moçambique,
uma linguagem dos direitos humanos como forma de alavancar mudanças em uma
sociedade profundamente marcada pelos efeitos dos cerca de 16 anos de guerra
civil que se traduziram em aproximadamente um milhão de mortos, destruição de
infraestruturas econômicas e sociais e uma série de desestruturações características
de países em conflito. Parte desse grupo que participou da Conferência de Viena
fundou, em 1993, a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, organização que
veio a ser reconhecida como pessoa jurídica em 1994, ao abrigo da lei das associações
de 1991,1 tornando-se a primeira organização de promoção e defesa dos direitos
humanos em Moçambique.
Hoje, pode-se afirmar que as cerca de 5.000 OSCs que existem no país, boa
parte das quais pertencentes ao movimento dos direitos humanos em Moçambique,
já patrocinaram inúmeras mudanças no plano legal (a), institucional (b) e nas
atitudes governativas (c), analisadas abaixo nesta ordem, as quais sem dúvida alguma
contribuíram para a elevação dos níveis de respeito aos direitos humanos no país.

3.1 O impacto do movimento dos direitos humanos
na transformação legal
As atividades das organizações da sociedade civil em Moçambique já conduziram a
inúmeros avanços no plano da atuação legislativa do Estado, seja no que concerne à
ratificação de instrumentos internacionais de direitos humanos, seja no que tange
à aprovação de legislação interna nesta seara. Pode-se destacar a intervenção da
classe jornalística para a aprovação da Lei de Imprensa, em 1991, e dos movimentos
feministas para a aprovação da Lei sobre a Violência Doméstica Contra a Mulher,
aprovada em 2009,2 a intervenção da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos
na questão da aprovação da Lei Contra o Tráfico de Pessoas, em 2008, e mais
recentemente pode-se destacar a intervenção do Centro de Integridade Pública na
aprovação da Lei da Probidade Pública, em 2012.
Ainda que se reconheça que o quadro legal existente em Moçambique para
a proteção dos direitos humanos precise continuar a evoluir, pode-se afirmar
que, desde a institucionalização da democracia no país, já ocorreram avanços
significativos, e as OSCs podem com toda a justiça reivindicar um papel ativo
nesse processo de aprimoramento do quadro legal.

3.2 O impacto do movimento dos direitos humanos
na transformação institucional
As atividades das organizações da sociedade civil em Moçambique igualmente
patrocinaram importantes transformações institucionais no país, destacando-se
a luta pela institucionalização do Provedor de Justiça e da Comissão Nacional de
Direitos Humanos, cuja entrada em funcionamento exigiu um forte esforço de
advocacia e lobby por parte das organizações da sociedade civil, inclusive no âmbito
do processo da Revisão Periódica Universal (RPU) nas Nações Unidas, mecanismo
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que revisa a cada cerca de quatro anos a situação de direitos humanos em todos
os Estados Membros da ONU. Isso contribuiu para entrada em funcionamento
dessas duas instituições.3
No processo da institucionalização da Comissão Nacional dos Direitos
Humanos, o papel das OSCs foi determinante para que esta instituição fosse
estabelecida dentro dos padrões fixados pelos Princípios de Paris, adotados pela
ONU em 1992, os quais buscam assegurar a independência de instituições nacionais
de direitos humanos.

3.3 O impacto do movimento dos direitos humanos
na transformação das práticas de governança
Neste âmbito, apesar de importantes transformações sobre as quais as OSCs podem
reivindicar um papel ativo, seja no combate à violência institucional, seja no campo
da efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, pode-se afirmar que as
suas atividades não têm produzido os efeitos desejados, ou ao menos no tempo
que seria desejável.
De fato, apesar de todas as transformações cujo patrocínio foi possível
no campo legal e institucional, as práticas e os comportamentos dos agentes
governativos permanecem os mesmos, ou alteram-se em ritmo muito lento.
A título exemplificativo, pode-se apontar fenômenos como a tortura, as
execuções sumárias e as detenções arbitrárias, sobre as quais as organizações
defensoras dos direitos humanos já lutaram contra e continuam a lutar, embora
tais violações ainda permaneçam como comportamentos cíclicos instáveis. A Liga
Moçambicana recebeu denúncias de quatro execuções sumárias na província de
Nampula e 5 execuções na cidade de Maputo, entre outubro de 2013 e abril de
2014, fenômeno que havia registrado considerável redução desde 2008, após as
primeiras condenações de agentes policiais por execuções sumárias no “caso Costa
do Sol”, quando três pessoas foram mortas por agentes armados.
Outro exemplo seria a Lei sobre a Violência Doméstica Contra a Mulher.
Apesar da sua aprovação e entrada em vigor, o problema da violência doméstica contra
a mulher continua a ser desafio na sociedade moçambicana, dado que se verifica
cumplicidade com o fenômeno por parte das instituições com responsabilidades
para combatê-la, incluindo, os próprios Gabinetes de Atendimento da Mulher
e da Criança. A violência domestica continua a ser tolerada nas instituições da
justiça penal, muitas delas estabelecem processos de conciliação para a resolução
dos processos que lhe são submetidos, contrariando a lei, que determina o caráter
público dos crimes de violência doméstica.
No ponto de vista de governança, a expansão territorial da Comissão
Nacional dos Direitos Humanos e do Gabinete do Provedor de Justiça, instituições
apenas presentes na capital do País, é igualmente um desafio, dado que muitos
moçambicanos não têm conhecimento da sua existência e do seu mandato e, por
isso, não tiram proveito da sua existência.
A maior preocupação é como produzir transformações que conduzam o país
a se tornar um verdadeiro Estado de Direito Democrático, onde o cumprimento
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da lei é imperativo. De fato, o “calcanhar de Aquiles” da efetivação dos direitos
humanos em Moçambique resulta das atitudes governativas, que muitas vezes
primam por uma atuação contrária aos padrões internos e internacionais de respeito
à dignidade da pessoa humana.
Assim, o modelo de governança democrática que Moçambique vem adotando
requer reformas políticas, econômicas e sociais que garantam a existência de uma
administração pública eficaz e eficiente, baseada no princípio do estado de direito.

4 Conclusão
A linguagem dos direitos humanos é uma linguagem cujos resultados e
transformações que produz normalmente vêm de forma muito lenta. Algumas
vezes essas transformações podem não chegar sequer a ocorrer.
Ainda assim, feita uma retrospectiva de todos os ganhos que as reivindicações
pelos direitos humanos permitiram alcançar em escala global, nos contextos africano
e moçambicano concretamente, pode-se seguramente afirmar que a linguagem dos
direitos humanos ainda é uma linguagem eficaz para produzir mudanças sociais.
Apesar das dificuldades que se verificam em alcançar impactos imediatos no
que concerne à implementação de medidas sociais que permitam a efetivação dos
direitos econômicos, sociais e culturais e apesar de persistentemente os governos de
vários Estados atuarem contra os direitos civis e políticos, há ganhos importantes
patrocinados pelos movimentos dos direitos humanos.
O grande desafio que hoje se impõe ao movimento dos direitos humanos, pelo
menos em Moçambique, é como transportar a linguagem dos direitos humanos,
que consta no espírito das leis aprovadas e das instituições criadas, para o dia a
dia de atuação da administração pública em vários níveis, desde a base até o topo.
Esta é a luta que hoje se impõe e que reafirma que os direitos humanos são
uma linguagem eficaz porque permitem uma indignação permanente contra todo
o tipo de atrocidade dirigida contra a pessoa humana.
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