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DESCOLONIZAÇÃO DO PENSAMENTO: UMA PERSPECTIVA DO IDEÁRIO 
DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA AMÉRICA LATINA 

Tiago Meyer Mendes 

 Juliana Bedin Grando 

 Monica Stamm 

 

A perspectiva do pensamento dos direitos humanos, pela experiência histórica, deu-se de 
forma eurocêntrica, em escala dominante, produzindo, deste modo, uma lógica de 
monocultura do saber e do rigor do saber. Essa concepção europeia eivada de fundamento 
escolástico, ilustrado e positivista, só pode fundar-se com o advento da modernidade e com 
a gênese da teoria do método. Aos países colonizados foi mitigada a capacidade de 
concepção autônoma, reproduzindo o ideário europeu de direitos humanos, ensejando, com 
isto, um pensar tardio. Conquanto, havia uma tradição Ibero-americana do pensamento dos 
direitos humanos fundamentado nas formas de vivência no pluralismo societário da 
América Latina. Vez que, pode-se observar que havia uma dicotomia entre a tradição 
iluminista dos direitos humanos e a tradição Ibero-americana. Sendo que, naquela o sujeito 
é abstrato, traça-se um pensamento unificado/monocultural, baseado no eurocentrismo e 
persegue-se uma construção individual (fundado nos matizes das revoltas burguesas). Ao 
passo que na tradição latino-americana de direitos humanos o sujeito é concreto, o 
pensamento é pluricultural - com respeito à alteridade -, baseada numa visão periférica de 
colonialidade e sob prisma de uma construção comunitária. A tradição da doutrina da 
América Latina acerca dos direitos humanos compõese de uma relação mais prática, 
fundado na realidade das sociedades desta. Faz necessário haver uma autonomia do 
pensamento Ibero-americano para que este se componha em uma forma de alteridade 
universalista, construindo pontes de convergência do ideário complexo dos direitos 
humanos desde a visão eurocêntrica, oriental e latino-americana. Nessa lógica, precisa-se 
compreender a concepção dos direitos humanos sob uma perspectiva complexa, que 
observe a alteridade e as diferentes relações entre as diferentes culturas. Nessa vereda, é 
crível formular um olhar crítico dos direitos humanos promovendo um ideário autônomo 
descolonizador, com viés de aproximação da teoria dos direitos humanos com a sua prática 
na América Latina. O objetivo é demonstrar que há a possibilidade de um pensar dos 
direitos humanos diverso dos padrões estabelecidos a partir da visão etnocêntrica, com a 
finalidade de recuperar-se a tradição destes, sem estabelecer uma lógica da monocultura do 
saber. Atualmente, tem-se a visão dos direitos humanos sob uma perspectiva 
ilustrativa/positivista iniciada na modernidade e fundada num método eurocêntrico do 
pensamento. Entretanto, é necessário considerar que há um viés menos abstrato e mais 
concreto do pensamento dos direitos humanos, sob um ideário latino-americano. Desse 
modo, questiona-se a possibilidade de aceitação de uma tradição descolonial 
Iberoamericana de direitos humanos. A natureza da pesquisa é teórica/filosófica, a partir 
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das consultas bibliográficas, foi realizada através da abordagem qualitativa, cujo método a 
ser utilizado é o hipotético-dedutivo. 

 

Palavras-chave: Descolonização; Direitos humanos; Pensamento; Perspectiva; América 
Latina. 

  



3 
 

A INTERCULTURALIDADE COMO FUNDAMENTO DA CIDADANIA 
COMPLEXA BASEADA NA IDENTIDADE E RECONHECIMENTO 

Tiago Meyer Mendes  

Eduardo Meyer Mendes 

 

A cidadania é fundamental para entender as novas conjunções do Estado democrático de 
direito, vez que está intimamente vinculada à sua eficácia, assim como, diretamente a sua 
validade. No conceito de cidadania é prioritário observar os direitos humanos e direitos 
fundamentais, que sustentam a própria existência da cidadania. A identidade e o 
sentimento de pertença compõe sistematicamente a cidadania, visto que se tratam do 
reconhecimento do Estado ao indivíduo. Reconhecimento, este, basilar para a aceitação do 
sujeito como igual e, por sua vez, detentor de direitos e deveres, possuidor de 
responsabilidades, de capacidade civil e política em seu Estado, ou seja, parte da própria 
res pública. As questões relativas à identidade vão além da compreensão psicológica. 
Adentram a esfera jurídica e filosófica, de forma que integram o sistema e o próprio 
indivíduo, também esta é a realidade do pertencimento deste a um local em específico e 
sentir-se integrado à sociedade, fazendo parte das conjecturas do Estado como cidadão. 
Ademais, os direitos humanos também transcendem a disciplina das ciências jurídicas e 
sociais, adentrando nas ciências políticas, bem como na filosofia, pois os conceitos que 
permeiam, tanto os direitos, quanto aos humanos, variam e demandam constante análise 
das suas transformações e significados. Os direitos humanos não são estáticos, mas sim 
dinâmicos e maleáveis voltados à integração e solidariedade para com o outro. A leitura da 
interculturalidade e o desenvolvimento de pontes de aproximação do diálogo entre culturas 
diferentes, através da busca dos pontos de convergência entre elas, é necessária para a 
efetiva validação dos direitos humanos em âmbito internacional, vez que, tão somente 
reconhecendo a diferença, respeitando a identidade do outro e aceitando sua cultura, é que 
se pode interromper processos que denigrem o desenvolvimento humano e afastam a 
cidadania. Com o presente artigo, busca-se expor a conceituação da cidadania 
contemporânea, a construção simbólica da identidade e do sentimento de pertença do 
indivíduo, respeitando sua alteridade, incluindo-o e aceitando sua cultura, bem como a 
relação dos direitos humanos, desde seu ideário da preservação do indivíduo em todas as 
suas nuances e as relações interculturais construindo cidadanias que se conectam. O 
objetivo é demonstrar que a cidadania é um sistema complexo, que passa pelo 
reconhecimento das identidades como base dos direitos humanos, os quais necessitam a 
efetivação por meio de pontes de convergência de interculturalidade. Sabe-se que a relação 
de identidade e reconhecimento fundam intrinsecamente a cidadania contemporânea, onde 
os sujeitos passam a ser mais complexos e ter relações mais abrangentes. Logo, a defesa da 
interculturalidade compõe um pressuposto básico aos direitos humanos em um mundo 
composto por uma cidadania planetária. Indaga-se, desta forma, se há proteção da 
identidade e do reconhecimento, mesmo que de forma subjetiva, pelos direitos humanos?  
A natureza da pesquisa é teórico-filosófica, a partir das consultas bibliográficas, foi 
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realizado através da abordagem qualitativa, cujo método a ser utilizado é o hipotético-
dedutivo. 

Palavras-chave: Identidade; Reconhecimento; Cidadania Contemporânea; Direitos 
humanos; Interculturalidade.  

  



5 
 

INTERCULTURALIDADE E EDUCAÇÃO: O RESPEITO À DIFERENÇA 

Sabrina Fumagalli Leães Gastaldo 

Rosemeri Carneiro Grás  

 

O presente trabalho foi baseado sob a ótica da perspectiva intercultural na promoção da 
educação para o reconhecimento do outro e viabilização do diálogo entre diversos grupos 
socioculturais. A meta prioritária deste projeto é demonstrar que a educação permite a 
negociação intercultural, e favorece a construção de uma sociedade onde as diferenças 
podem ser integradas dialeticamente. A proposta do trabalho justifica-se pela relevância 
social do tema e pela importância em demonstrar que a diferença deve ser encarada de 
forma positiva, sem que seja operada a homogeneização da sociedade, especialmente 
dentro dos bancos escolares. A pesquisa exploratória foi realizada por meio de leituras de 
livros, artigos e pesquisas, capazes de fundamentar a temática abordada. E aponta no 
sentido de que vivemos em uma sociedade multicultural, cujas configurações são fruto de 
contextos históricos, políticos, sociais e culturais. As sociedades multiculturais vivem em 
contínuo processo de construção e reconstrução, e de hibridização cultural, os quais 
propiciam a construção de identidades abertas, em permanente renovação. Todavia, as 
relações culturais são permeadas por relações de poder, preconceito e discriminação de 
determinados grupos. Por isso, a adoção de uma perspectiva intercultural é imprescindível 
à promoção da educação para o reconhecimento do outro e interação entre grupos distintos. 
É imperioso que a educação possibilite a negociação intercultural, e o enfrentamento dos 
conflitos desencadeados pela assimetria na distribuição do poder entre tais grupos, 
favorecendo a construção de um projeto comum, onde as diferenças sejam integradas 
dialeticamente. Dentre os enfrentamentos necessários à promoção da educação 
intercultural, está a utilização de uma perspectiva crítico-emancipatória, que respeite os 
direitos humanos e enseje a discussão sobre igualdade e diferença. Dita perspectiva está 
ligada à superação de preconceitos e discriminações que impregnam as relações sociais. O 
questionamento acerca do caráter monocultural e etnocêntrico presente na escola e nas 
políticas públicas, e dos critérios adotados na escolha e justificativa dos currículos 
escolares, é importante na articulação entre igualdade e diferença no nível das políticas 
educativas e práticas pedagógicas. Esse questionamento proporciona o reconhecimento, a 
valorização das diferenças culturais e sua relação com o direito à educação. A construção 
de objetivos comuns e a garantia de reconhecimento dos diversos sujeitos socioculturais 
assegura que a igualdade reflita-se nas diferenças, quando estas forem assumidas como 
referência comum. Então, o resgate dos processos constitutivos das identidades culturais 
assume papel fundamental na propagação e valorização das histórias de vida como parte de 
processo educacional. Para tanto, é preciso reconstruir a dinâmica educacional, na medida 
em que a educação intercultural não pode limitar-se à situações pontuais, nem dirigir sua 
atenção apenas a alguns grupos sociais. Assim, as relações entre direitos humanos, 
educação e diferenças culturais apontam para a afirmação da dignidade humana, que 
assume caráter de referência central. Faz-se necessária a educação para o reconhecimento 
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do outro e o diálogo entre os diferentes grupos socioculturais, no sentido de possibilitar a 
construção de uma sociedade democrática, plural e digna, que combine políticas de 
igualdade com políticas de identidade e promova a superação do racismo, da discriminação 
e das desigualdades sociais.  

Palavras-chave: Intercultural; Educação; Direitos Humanos; Igualdade; Diferença. 
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A CIDADANIA POLÍTICA VULNERABILIZADA NOS PAÍSES DA AMÉRICA 
LATINA 

Alini Bueno dos Santos Taborda  

Camila Silveira Stangherlin  

 

Historicamente, a cidadania tem sido, pelo menos nas democracias modernas, o elo entre o 
social e o político. Aparece vinculada, protegida nos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais. Pela noção republicana, está ligada a sentimentos de pertença do 
indivíduo a um grupo ou nação, portanto vincula os indivíduos a comunidade política, seria 
a participação “na coisa pública”, agir pela e na sociedade. Entretanto, atualmente 

emergem problemas relacionados ao tema em campos de poder nos quais a outorga de 
direitos não cabe mais apenas ao Estado, por exemplo, espaços econômicos transnacionais, 
relações de gênero, esfera ambiental, comunidades locais, regionais e supranacionais. O 
presente trabalho busca verificar de que forma os cidadãos devem agir para buscar, por 
exemplo, seus direitos sociais subitamente desconsiderados. Com a transição para 
democracia, formaram-se alguns novos modelos de relacionamento entre estado e 
sociedade. Entretanto, as “cidadanias institucionalizadas clássicas” revelam uma freqüente 
tensão entre os direitos de cidadania tradicionais e um enfraquecimento das organizações 
sociais e instituições políticas responsáveis pela sua promoção. Considerando esses fatores, 
é necessário fazer uma análise acerca da situação recente dos direitos de cidadania, para se 
ter uma ideia sobre a sua configuração atual, e as relações que vêm mantendo entre si, 
frente ao novo cenário político e social que tem se formado na América Latina. Na matriz 
dominante na América Latina, o Estado possuía um papel central na distribuição de 
recursos e na articulação das demandas sociais, havia uma fusão entre o Estado e o sistema 
de representação política. Ocorre que com o desenvolver de uma espécie de socialização, 
passaram-se a fortalecer diferentes e por vezes contrapostos projetos políticos. Parece que 
os regimes “democraticamente” escolhidos nos países da América Latina acabaram por 

restringir a realização dos direitos econômicos e sociais. A percepção dos cidadãos em 
nossas democracias, sem deixar de valorizar estas, é que suas vidas estão submetidas a 
poderes que os controlam e impedem de ser sujeitos reais. A expansão do conceito de 
cidadania trouxe com ela direitos novos, como os ambientais e culturais, bem como a 
percepção que se as políticas públicas, ou os poderes instituídos não garantem a vigência 
dos direitos do cidadão, estes devem fazer pressão e reivindicá-los. Apesar das 
peculiaridades dos países latino-americanos, as novas democracias tenderam a certo 
retraimento na política, enfatizando a ausência ou insuficiência de mecanismos para 
incorporação das múltiplas identidades apresentadas por novos atores sociais, excluídos ou 
marginalizados em suas possibilidades de participação. Considerando certos avanços, as 
democracias latino-americanas continuam em grande parte ainda caracterizadas pela falta 
de correlação entre as instituições e as práticas sociais, entre a política e a cultura, entre 
Estado e nação, e entre direitos constitucionalmente previstos e direitos realmente vividos, 
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e essa situação provoca sérios desafios para as esquerdas que ascenderam ao poder desde a 
última década, bem como para outras forças políticas concorrentes em emergência.  

 

Palavras-chave: Cidadania; Política; América Latina. 

  



9 
 

POVOS ORIGINÁRIOS E AUTODETERMINAÇÃO: REFLEXÕES EM DEFESA 
DA IDENTIDADE E (RE)CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

Evelyne Freistedt Copetti Santos 

Priscila Bueno de Sá 

 

Este trabalho é parte integrante de estudo realizado junto ao Mestrado em Direito da URI, 
vinculado ao Projeto de pesquisa Cidadania e Direitos Culturais: a proteção dos direitos 
das minorias nos tribunais brasileiros. O ensaio visa analisar a situação atual dos povos 
originários propondo o reconhecimento da livre determinação dos índios como forma de 
manutenção das suas identidades e (re)construção de uma cidadania justa e igualitária. Para 
tanto, se realizará uma breve análise diacrônica da origem da defasagem história indígena a 
partir da colonização do Brasil visando demonstrar a influência negativa que se arraigou 
sobre os indígenas em decorrência deste período, influências que se perpetuaram até os 
dias atuais. A metodologia utilizada possui uma abordagem histórico-hermenêutica e 
fundamentalmente bibliográfica. Para uma melhor compreensão da situação dos índios no 
Brasil na atualidade, faz-se necessário traçarmos um breve olhar diacrônico acerca do 
processo colonizatório português. O desiderato inicial quando da colonização sempre foi o 
de explorar exaustivamente as matérias primas existentes, utilizando-se de mão-de-obra 
escrava para a satisfação dos seus desígnios e a obtenção de lucros. No início os índios 
foram aproveitados para o plantio e colheita da cana-deaçúcar e as mulheres utilizadas 
sexualmente. A influência negativa do colonizador causou uma desestruturação na cultura 
e formação desses povos, interferindo nas identidades, crenças, culturas e territórios dos 
índios, razão pela qual se defende a autodeterminação como forma de (re)construir as suas 
identidades e cidadania. O direito de se auto-governar diz respeito ao poder que é dado a 
um povo de se auto-organizar podendo estabelecer suas próprias normas de convivência, 
de se constituir política, social e culturalmente, gerindo-se de maneira autônoma, sem a 
intervenção de outro ente de poder (Estado). Em 13 de setembro de 2007, procurando 
solucionar o impasse da livre autonomia cultural dos povos indígenas, 143 países, 
inclusive, o Brasil, aprovaram a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas tendo os 
direitos individuais e coletivos reconhecidos constituindo diretrizes de base para o 
desenvolvimento dessa população. Esse direito prevê a proteção das riquezas naturais, 
dentre as quais, o solo e subsolo, as florestas, a água, os animais, a sua biodiversidade, 
visando a preservação de seu povo, suas tradições, culturas, crenças, tudo dentro de um 
desenvolvimento sustentável para suas comunidades. Mesmo tendo sido ratificada pelo 
Brasil ainda há um dissenso na implementação dessa política permanecendo a população 
indígena, em grande parte, excluída socialmente tornando a (re)construção da cidadania 
quase que utópica. A aprovação da Declaração pode ser sopesada como um marco 
importante e um avanço nas lutas indígenas servindo de base para as suas reivindicações, 
entretanto se o Estado não promover políticas públicas dirigidas para o combate das 
desigualdades existentes e tutelar o direito de se autodeterminarem, esse povo permanecerá 
suprimido da sociedade.  
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Palavras-chave: Povos originários; Autodeterminação; Cidadania. 
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A INFLUÊNCIA DO CRISTIANISMO NAS CULTURAS ORIGINÁRIAS 
INDÍGENAS KAINGANG E GUARANI E O CONSEQUENTE SINCRETISMO 

RELIGIOSO RESULTANTE DESSA INFLUÊNCIA EM CADA ETNIA 

 Ederson Nadir Pires Dornelles 

 

A contra reforma empregada pela igreja católica como reação ao crescimento do 
protestantismo principalmente na Europa, desencadeou uma mobilização por parte da 
igreja a fim de, primeiramente, evitar a grande perda de fiéis e posteriormente explorar 
novas terras com o objetivo de buscar o crescimento da igreja através da conquista de 
novos adeptos. A igreja católica confiou à companhia de Jesus e aos padres jesuítas, a 
missão de ir a busca de novos fiéis no novo mundo, então conquistado pela coroa 
portuguesa e principalmente pela coroa espanhola, aliada da igreja nesse processo. A 
população indígena que ocupava esses novos territórios foi o foco da igreja através dos 
padres jesuítas, que passaram a catequizar esses povos, primeiramente em meio a tensões e 
conflitos, mas posteriormente desenvolvendo esse processo de catequização com pleno 
êxito. Várias características marcaram a catequização envolvendo os jesuítas e os 
indígenas, pois esses últimos tinham características culturais e religiosas bem próprias e 
diferentes da desenvolvida pela igreja. Esse processo de mistura acabou gerando um 
sincretismo religioso iniciado com a chegada da Companhia de Jesus e resultante numa 
cultura religiosa atual empregada por etnias indígenas diversas. Características próprias e 
distintas desse sincretismo religioso encontram-se atualmente em duas etnias indígenas 
presentes no estado do Rio Grande do Sul, os kaingangs e os guaranis. Os guaranis por 
muito tempo se submeteram ao trabalho tutelar e conversionista de missões 
exclusivamente católicas. Atualmente esse processo envolve além dessas missões, a 
presença de evangélicos e outros grupos pentecostais. Dentro desse contexto, uma 
característica é marcante nessa etnia, ou seja, apesar de conversões tanto ao catolicismo 
quanto a denominações evangélicas, além de exercitar os ensinamentos cristãos, o índio 
guarani permanece crendo e praticando os costumes da religiosidade originária tribal. Já os 
indígenas Kaingangs, se diferenciam dos guaranis, pois, um sincretismo real e evidente faz 
parte da cultura atual desses indígenas, demonstrando uma modificação da religiosidade 
original com a implementação de características católicas ou evangélicas impregnadas e 
misturadas com a cultura tribal, demonstrando uma nova cultura religiosa praticada por 
esses índios no seu dia a dia. Os objetivos são buscar identificar as influências resultantes 
do processo de cristianização nas etnias indígenas, guarani e kaingangs, e a efetiva 
modificação das respectivas religiosidades originárias, frente a influência cristã em uma 
consequente religiosidade encontrada atualmente. Para a elaboração do trabalho foi 
adotada a metodologia de abordagem hipotético dedutivo, tendo como método de 
procedimento o monográfico, e a técnica de pesquisa a ser desenvolvida foi a 
documentação indireta. 

Palavras-chave: Sincretismo Religioso; Indígenas; Cristianismo; Companhia de Jesus; 
Guaranis e Kaingangs.  
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SUJEITO CULTURAL PÓS- MODERNO UMA ANÁLISE DA IDENTIDADE SOB 
A PERSPECTIVA DA GLOBALIZAÇÃO 

Waldicleide de França Santos Gonçalves 

 

O presente ensaio pretende analisar sucintamente o fenômeno da globalização, dentro das 
perspectivas da pós-modernidade apresentadas por Zygmunt Bauman e David Harvey, bem 
como Néstor Garcia Canclini e Stuart Hall, vislumbrando-se as consequências decorrentes 
das transformações sofridas pelo sujeito cultural pós moderno, enquanto construto de um 
fenômeno pós-paradigmático. Este ensaio pretende introduzir algumas questões pertinentes 
sobre o fenômeno da globalização, à luz das perspectivas adotadas por Néstor Garcia 
Canclini, Zygmunt Bauman, David Harvey e Stuart Hall, vislumbrando os aspectos mais 
relevantes para a constituição do sujeito cultural pós moderno nas periferias mundiais. 
Num primeiro momento, a partir do marco teórico-metodológico proposto, pretendese 
trazer a discussão as diversas possibilidades de se conceituar o “formato atual da condição 

moderna”, na medida em que não há consenso no meio acadêmico. Objetiva-se ressaltar 
algumas transformações ocorridas, como forma de resistência, negação, descontinuidade, 
enfim, substituição a imutabilidade moderna. Nesse contexto, o sujeito passa a vivenciar 
mudanças abruptas na forma de perceber o mundo enquanto indivíduo, antes sujeitado 
pelas estruturas dominantes. Posteriormente, este indivíduo vivenciará novas formas de se 
relacionar e negociar, em decorrência do crescimento e da aceleração de redes econômicas 
e culturais desenvolvidas pelos sistemas do mercado mundial. Espera-se que a sucinta 
contextualização histórica elucide alguns impactos da globalização, enquanto fenômeno 
social que tem por escopo uniformizar o mundo num mercado planetário, perpassando as 
relações, onde o dinheiro e a produção de bens e mensagens, desterritorializam, tornando 
sensíveis as fronteiras e as relações sociais. Busca-se com essas reflexões, compreender o 
“sujeito cultural pós moderno ocidental”, analisando quais seriam as verdadeiras 

consequências da globalização nas práticas culturais dos sujeitos “não-ocidentais”, na 

medida em que alguns teóricos entendem que estes estariam sendo homogeneizados. 
Entretanto, restará demonstrado que apesar dos reflexos da globalização nas vidas, nas 
escolhas e por conseguinte, nas identidades e nas práticas culturais dos povos, das nações, 
que utilizam de referências elitistas para se identificarem enquanto sujeitos culturais; a 
modernização efetivamente não ocorre de forma homogênea em todas as partes do globo, 
mas predominantemente, em algumas “culturas ocidentais”, centro do sistema global. Por 

conseguinte, verificar-se-á que a globalização desloca, fragmenta e instabiliza a identidade 
do sujeito cultural pós-moderno, mas não o homogeneíza. Na medida em que acentua as 
diferenças ao mesmo tempo que as ignora; escolhe mercados através de políticas de 
clientelas; não consiste na disponibilidade de todos para todos; diversifica as relações 
sociais, econômicas, políticas; influencia na ocidentalização das identidades periféricas; e 
enfim, tem o poder de pluralizar e interculturalizar as nações, de forma nunca antes 
imaginada. 

Palavras-chave: Globalização; Pós-Modernidade; Sujeito Cultural Pós- Paradigmático. 
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AS REIVINDICAÇÕES DAS POSTURAS PÓS-COLONIAIS E O PROJETO DA 

ÉTICA DO DISCURSO 

Marcio Renan Hamel 
  

Neste trabalho investiga-se a relação existente entre as reivindicações das posturas pós-

coloniais e projeto da ética do discurso, objetivando verificar até que ponto as posturas 

teóricas pós-colonialiais convergem à arquitetônica ético-discursica. Com Boaventura, 

Bhabha, Appiah, Hall e Costa, o pós-colonialismo ganha evidência, ressaltando-se que os 

estudos não constituem em única matriz teórica. Boaventura trabalha uma reconstrução da 

emancipação social a partir do Sul e em aprendizagem com este faz com que o pós-

moderno de oposição possa legitimamente conceber como mais pós-colonial do que pós-

moderno, enquanto Hall argumenta que é na reconstituição dos campos epistêmicos e de 

poder em torno das relações da globalização que a periodização do pós-colonial se torna 

desafiadora. Hall defende a presença do multiculturalismo também no terceiro mundo. A 

fragmentação do Estado-nação, as migrações e a ruptura com uma era dos Impérios 

colocou na agenda dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos o problema da 

diversidade cultura. Bhabha chama atenção ao fato de o trabalho fronteiriço da cultura 

exigir um encontro com “o novo” que não seja parte do contínuo de passado e presente, 

perguntando: “Será que nossa única saída de tal dualismo é a adoção de uma 

oposicionalidade implacável ou a invenção de um contra-mito originário da pureza 

radical?”3. O discurso do nacionalismo é a oposição à certeza histórica e à natureza estável 

que Bhabha busca escrever e viver sobre a localidade da cultura, ao formular estratégia 

para a identificação cultural e interpelação discursiva em nome do povo ou da nação. A 

reivindicação da nação à modernidade como forma autônoma e soberana de racionalidade 

política é particularmente questionável, tendo em vista que o nacionalismo busca 

representar a imagem do Iluminismo e não consegue fazê-lo. Para Bhabha o pós-

colonialismo força repensar as limitações da noção liberal conluiada de comunidade 

cultural, tendo em vista que se atravessa um tempo de signo cultural que desestabiliza a 

ética liberal da tolerância e da moldura pluralista multicultural. A reivindicada matriz 

epistemológica, diálogos com os outros, práticas discursivas e iguais oportunidades de 

cidadania pelo pós-colonialismo requer espaço público e uso público da razão. Defende-se 

muito a necessidade da inter-relação étnica, de discussões morais, mas pouco se argumenta 

a forma pela qual se viabilizam mediações no Estado de Direito. Essas podem ser 

executadas no nível da razão prática, mediante procedimentos discursivos. A reconstrução 

do sistema jurídico e a equalização entre soberania popular e direito humanos, autonomia 

pública e autonomia privada, podem ser pensados a partir do projeto da ética do discurso, 

de onde se trabalhará inclusão, reconhecimento e respeito via diálogo. Habermas não 

rompe com a representação antinômica entre o Ocidente precursor e difusor dos direitos 

https://gweb.unisinos.br/gw/webacc/1e86c5e16f53fd6aeffc1cc35bc8a5998c93848/SOAP/AREF/5436EF59.DUNI2.POPROF.200.200007C.1.D77DB.1%4045%3a5436EF59.DUNI2.POPROF.100.1363730.1.3B7E.1%401%3a7.DUNI2.POPROF.100.0.1.0.1%4016?action=Attachment.View&error=fileview&Item.Attachment.filename=Resumo%5fEvento%5fURI%2edoc&Item.Attachment.id=5436EF59%2eDUNI2%2ePOPROF%2e200%2e200007C%2e1%2eD77DB%2e1%4045%3a5436EF59%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e1363730%2e1%2e3B7E%2e1%401%3a7%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e0%2e1%2e0%2e1%4016&User.context=1e86c5e16f53fd6aeffc1cc35bc8a5998c93848&Item.drn=5436EF59%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e1363730%2e1%2e3B7E%2e1%401%3a7%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e0%2e1%2e0%2e1%4016&Item.Child.id=&Item.Attachment.allowViewNative=1&Item.displayExternalImages=3#footnote3
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humanos e o resto do mundo, receptor de ideais universalistas4, mas rompe com a 

metafísica e a filosofia marxiana em alguns aspectos, ante a guinada filosófica do século 

XX, capaz de empreender um novo espaço da linguagem. 

  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Ética do Discurso; Pós-Colonialismo. 
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FILOSOFIA LATINO AMERICANA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS  

Roseméri Carneiro Grás 

 

O presente trabalho foi baseado sob a ótica da perspectiva filosófica do autor uruguaio 

Yamandú Acosta que analisa a democracia e a questão dos direitos humanos na América 

Latina. A meta prioritária deste projeto é demonstrar a transversalidade entre democracia, 

direitos humanos e filosofia no contexto latino americano. A proposta do trabalho justifica-

se pela relevância social do tema e pela importância em demonstrar que a democracia deve 

e pode ser vista não apenas como um regime político-eletivo, mas como um regime de 

direitos humanos voltado para o bem comum, numa perspectiva social em que todos 

tenham garantidos a sua individualidade sem deixar de respeitar o outro e ter 

responsabilidade com o coletivo, uma democracia de cidadãos atuantes e participativos 

tanto direta quanto indiretamente, respeitadas suas peculiaridades. A pesquisa exploratória 

foi realizada por meio de leituras de livros, artigos e pesquisas, para a sua fundamentação. 

E aponta no sentido de que vivemos em uma democracia cujas configurações são fruto de 

contextos históricos, políticos, sociais e culturais, pós-ditatorial e pós-transicional, vista 

como um ideal, num universalismo substantivo inclusivo, não-excludente, onde todos, 

humanos e natureza,  possam viver bem, em paz, com ética, respeito e responsabilidade, 

num desenvolvimento consciente, onde todos possam exercer sua cidadania 

democraticamente responsabilizando-se pelo hoje com vistas ao futuro. Analisada na 

perspectiva filosófica latino americana a democracia nasceu dos anseios de liberdade e 

igualdade reivindicada pelo seu povo e advém de um período negro de ditadura e 

autoritarismo, encontrando-se, ainda, num período pós-autoritário e pós-transicional na 

busca de um universalismo concreto. Democracia não é a ausência de conflitos, mas uma 

maneira pacífica e dinâmica de lidar com eles de maneira que todos os cidadãos consigam 

participar das decisões e opinar efetivamente sobre elas, procurando resolver as questões 

que lhe são afetas com discernimento, respeito e responsabilidade pelo outro, numa relação 

de poder e contra-poder.  Nesse sentido, não existindo um contra-poder a democracia se 

tornaria vazia e sem sentido, caindo na teia do autoritarismo da velha e temida ditadura. O 

direito ao desenvolvimento local, regional e mundial é um direito de todos os povos, mas 

cabe a todos e a cada um refletir sobre o mesmo, para que a democracia, conjuntamente 

com a cidadania e os direitos humanos, seja desenvolvida de maneira plena, primando pelo 

bem comum, exercitando a “ética da responsabilidade”, levando em conta o sujeito e suas 

relações civis e sociais. Respeitar a cultura e a natureza faz com que o povo latino 

americano prime por um desenvolvimento democrático com ênfase nos direitos humanos, 

na perspectiva da globalização e de um desenvolvimento sustentável, onde o homem seja o 

centro da ordem democrática, como ser humano real e concreto, atual e possível, com 
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respeito a seu habitat natural e suas relações com o meio onde vive. Expressões de 

moralidade emergentes operam na quebra das totalizações e das lógicas de poder, 

encontrando, talvez, fundamento na reivindicação zapatista de “uma sociedade que caibam 

todos” ou “de um mundo que caibam muitos mundos” ou ainda “um mundo em que 

caibam todos os mundos”. 

 
Palavras-chave: Filosofia Latino-Americana; Democracia; Direitos Humanos. 
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A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDENTIDADE SEXUAL: 
REPERCURSSÕES DA TRANSFOBIA 

Paulo Adroir Magalhães Martins 

Ana Laura Weber  

 

Utilizando o método de procedimento sócio-analítico e a abordagem dedutiva, a pesquisa 
visa analisar a condição da agressão aos transexuais, a transfobia, no ordenamento jurídico 
brasileiro. A partir da concepção de que o direito é uma ciência que está constantemente se 
adaptando às necessidades do meio social, certos temas merecem reflexão. Entre eles a 
transexualidade, situação que somente ganhou espaço nas discussões jurídicas nos últimos 
anos e gera enorme sofrimento e discriminação ao indivíduo que assim se expressa. A 
transexualidade é abordada no presente trabalho como uma das identidades sexuais em 
voga na sociedade contemporânea. A identidade sexual refere-se à convicção íntima de um 
indivíduo pertencer a um gênero ou outro, em razão de papéis esteriotipados, e em 
decorrência de alguns indivíduos não se adequarem a um ou outro papel que não aquele 
pré-determinado pela sociedade acaba por não reconhecê-lo ou reconhecê-lo 
equivocadamente. O processo de reconhecimento dos transexuais não é pacífico e gera 
conflito com os discursos fundamentalistas que, infelizmente, ainda permeiam o meio 
social. A partir de grandes discursos de ódio, principalmente os religiosos extremistas, 
cada vez mais ocorrem perseguições à população dos transexuais, uma vez que a 
exteriorização de sua identidade sexual psicológica não condiz com as suas características 
morfólogicas. Ocorre que, a agreção aos transexuais, a chamada transfobia, não ocorre 
somente pela violência física, mas também pelas agressões psicológicas que estes 
indivíduos sofrem no tratamento cotidiano, haja vista a discrepância entre as características 
sexuais anatômicas e psicológicas. Resta, então ao transexual agredido, para haver 
garantidos os seus direitos, a busca da tutela jurisdicional do Estado, e este, em certas 
vezes, por ignorância de parte dos servidores estatais, evidencia ainda mais o tratamento 
dessas pessoas como doentes, pervertidos e marginalizados, ou seja, há uma inversão de 
papéis, quem deveria proteger acaba por agredir ou gerar efeitos maximizadores da 
agressão. Evidencia-se que a proteção de cada indivíduo e à sua identidade sexual, em 
destaque os transexuais, se inicia no direito de intimidade, quando constatada a situação e a 
dificuldade de vivenciá- las sem reconhecimento social equivocado, este quando ocorre 
gera discriminação e marginalização. O Ordenamento jurídico brasileiro se mostra omisso 
quanto a tutela específica nos casos de discriminação em razão da identidade sexual dos 
indivíduos. É necessária a implementação de legislações e políticas públicas para que seja 
possível a inclusão e o reconhecimento pleno dos transexuais, garantindo seu direito de 
liberdade de escolhas pessoais e de sua integridade, que na sua falta gera grande demanda e 
intervenção do poder estatal. Deve-se, também capacitar os servidores públicos para 
respeitar as mais diveras expressões identitárias, em especial as identidades sexuais não 
enquadradas nos padrões heterocentristas da sociedade contemporânea, tornando o Estado 
o protetor destas identidades e não um mero agressor ou perpetuador da agressão.  
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Palavras-Chave: Transexualidade; Discriminação; Direitos Identitários; Transfobia. 
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JUSTIÇA INDÍGENA NA BOLÍVIA: UMA ANÁLISE DA PONDERAÇÃO 
INTERCULTURAL NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

Ivone Fernandes Morcilo Lixa 

Débora Ferrazzo  

 

Na segunda metade do século XX novos e difusos discursos no campo do Direito vão 
apontando a emergência de modelos teóricos inovadores autodenominados “críticos”, 

dentre os quais, os chamados decoloniais. Na América Latina experiências e saberes, até 
então invisibilizados academicamente, mas, presentes nos movimentos populares, ganham 
espaço, sobretudo a partir da década de 80, surgindo então a discussão em torno dos temas: 
póscolonialismo, decolonial e descolonial, surgem então categorias que se referem, em um 
primeiro momento, a uma atitude intelectual de reconhecimento do múltiplo e plural que 
constituem o conjunto da unidade histórica e política (semelhanças, experiências, 
frustrações e destino) da América Latina. Somando-se a estes novos estudos, na primeira 
década do século XXI, com governos progressistas, há um avanço em alguns países latino-
americanos no campo da democratização, das políticas sociais e da integração regional, o 
que veio a exigir novas respostas epistemológicas, sobretudo, no campo do direito. Neste 
marco, no início do século XXI particularmente na Bolívia ocorre um franco 
empoderamento de setores populares do país, em especial, movimentos indígenas. Disto 
decorreram importantes transições políticas e jurídicas, das quais se destacam, desde a 
nova Constituição Política do Estado, de 2009, a concretização do pluralismo jurídico na 
Bolívia e a horizontalização entre as diversas jurisdições do país, inclusive a jurisdição 
indígena originário campesina. Tais transições têm exigido do país práticas inovadoras no 
campo da hermenêutica jurídica, para que os mandamentos constitucionais e, acima de 
tudo, as aspirações democráticas do país, não sejam frustradas. A coexistência de sistemas 
jurídicos com matizes tão diversos, como é o caso da jurisdição ordinária, de inspiração 
positivista eurocêntrica, com jurisdições ancestrais, tem sido administrada pelo Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) mediante a aplicação da “ponderação intercultural” a 

qual será analisada neste trabalho sob o marco das teorias hermenêuticas críticas, 
genuinamente comprometidas com a emancipação popular e a libertação dos oprimidos. 
Para tanto, será feita uma revisão bibliográfica acerca do perfil da justiça indígena na 
Bolívia, com suas similaridades e peculiaridades, bem como das aspirações políticas dos 
movimentos indígenas no mesmo país, uma revisão teórica acerca de teorias críticas no 
campo da hermenêutica jurídica e por fim, sob a orientação destes elementos preliminares, 
será analisada a técnica adotada pelo TCP, o tribunal da “justiça constitucional” naquele 

país, sistematizada sob a denominação de “ponderação intercultural”. Enquanto horizonte 

hermenêutico, a ponderação intercultural busca solucionar os conflitos nos quais está 
envolvida a jurisdição indígena, aplicando elementos legitimados pelos costumes e práticas 
específicas das comunidades onde se instaura a controvérsia, contando com laudos 
antropológicos, sociológicos, historiográficos entre outras contribuições interdisciplinares. 
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Objetiva-se, com este trabalho, elucidar alguns aspectos relacionados aos êxitos e limites 
deste método, desde o ponto de vista da consolidação de um novo sistema de direitos, 
descolonizado e intercultural, tal como preconizam os novos mandamentos constitucionais 
do país e quais as contribuições que este novo sistema podem oferecer para uma reflexão 
sobre os limites da hermenêutica jurídica fundada no positivismo eurocêntrico, inclusive 
em contextos sociais de pluralismo jurídico mais marginal, como é o caso do Brasil.  

 

Palavras-chave: Nova Hermenêutica Jurídica; Ponderação Intercultural; Justiça Indígena 
na Bolívia; Pluralismo Jurídico latino-americano. 
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DIREITOS HUMANOS E RACISMO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DAS 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS 

Patrícia Inês Jablonski  

 Ana Lucia dos Santos 

 

Nos últimos tempos, as discussões em torno de temáticas como direitos humanos, racismo 
ou políticas afirmativas, que visam a reabilitar e/ou proteger grupos sociais discriminados, 
ganharam uma projeção extraordinária, tornando-se muitas vezes, em alguns países, o 
principal eixo do debate público. Portanto, o presente resumo é fruto dessas discussões 
geradas, em especial, as do mundo acadêmico. Este resumo tem como objetivo geral fazer 
uma discussão sobre os direitos humanos e o racismo, bem como os desafios e perspectivas 
das políticas afirmativas instituídas no Brasil. Discorrer sobre direitos humanos é assumir 
uma prerrogativa de direitos e liberdades fundamentais, individuais e coletivos, onde 
prevalece o conceito de dignidade humanas, assegurando a todos os seres humanos. Com 
efeito, os direitos humanos demandam transformações sociais, a fim de que cada pessoa 
possa exercer, em sua plenitude, suas potencialidades, sem violência e discriminação. Com 
efeito, o termo discriminação na categoria de raça já vinha reconhecido na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, como uma falta grave. Porém, o problema do 
racismo estava longe de ser resolvido, colocando-nos até hoje frente a questões como: O 
que fazer para superar o racismo? De certa maneira, a luta anti-racista vem nos brindar 
com respostas através de movimentos em prol de uma política de revalorização das 
diversas manifestações culturais, buscando a construção de um reconhecimento dessa 
identidade através do olhar do outro. Isso porque, o olhar é passível de ser educado, como 
os demais sentidos, pois revela para a imagem daquilo que é olhado um pouco da pessoa 
que olha, transportando para a imagem a relação entre o que vê e o que é visto. Assim, 
podemos dizer que numa perspectiva em longo prazo, as políticas afirmativas em torno da 
questão racial, parecem nos mostrar um resultado positivo, já que buscam integrar um 
grupo ou membros desse grupo ao sistema, afastando algumas barreiras que lhes impediam 
o acesso. Dessa forma, as cotas raciais instituídas no nosso país e que, demasiadas vezes 
elevamos ao status de solução para combater os efeitos sociais do racismo, não 
demonstraram ainda de maneira efetiva, ser capazes de combater as desigualdades sociais 
de forma global. Contudo, isso não significa que as políticas afirmativas de cotas raciais 
não sejam de suma importância no combate ao racismo e às desigualdades, ao contrário, 
talvez elas sejam efetivamente as únicas medidas factíveis em termos de perspectivas para 
engajar o Estado no combate à discriminação racial. Para concluir, podemos afirmar que a 
implementação do direito à igualdade, é decisiva para que se intensifiquem e se aprimorem 
as ações em prol do alcance de políticas afirmativas. Isto é, os Estados não tem o dever 
apenas de adotar medidas que proíbam a discriminação racial, mas, também, o dever de 
promover a igualdade, mediante a construção da igualdade racial. A metodologia utilizada 
neste resumo é a dedutiva e bibliográfica. 
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“NEM TODA A FEITICEIRA É CORCUNDA, NEM TODA A BRASILEIRA É 

BUNDA [...]”: DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES E CORPOS FEMININOS 

Rosângela Angelin 

   

A partir do método de procedimento sócio-histórico-analítico e da abordagem dedutiva, o 

objetivo desse trabalho é analisar como a ideia dos corpos das mulheres vem sendo 

culturalmente construída de forma estereotipada, aprisionada e subjugada, a fim de se 

justificar violências contra as mesmas, reproduzindo, ainda no século XXI, ideias 

patriarcais retrógradas, opressoras e totalmente contra os valores de dignidade apregoados 

pelos Direitos Humanos. Num país onde mais da metade da população acredita que 

a Mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar, que se as mulheres se 

comportassem adequadamente, não sofreriam violência sexual e, ainda, que dependendo 

do tipo de roupa que usam, no caso de estarem expondo partes de seu corpo, as mulheres 

merece ser estupradas2, revela-se uma ideologia na qual se compreende que os homens, 

por natureza, não conseguem controlar seus instintos sexuais e, portanto, seriam as 

mulheres que os provocamatravés de seus corpos, sendo essas as verdadeiras responsáveis 

pelos estupros. Isso acaba por justificar a violência contra as mulheres, uma vez que não se 

enquadram aos comportamentos patriarcais esperados para uma mulher de respeito. O 

argumento de que as mulheres que mostram partes de seus corpos provocam o estupro, 

revela a tentativa incessante de controle e submissão dos corpos femininos a uma cultura 

patriarcal e machista. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico brasileiro, até pouco 

tempo, se encarregou de reforçar tais estereótipos, como nos seguintes casos: a) no Brasil, 

até a entrada em vigor do Código Civil, em 2002, previa-se a anulação do casamento 

quando a mulher tivesse sido deflorada antes do casamento, colocando-a na condição de 

simples mercadoria; b) o Código Penal brasileiro previa, na seara dos crimes contra os 

costumes (delitos sexuais), a extinção de punibilidade em virtude do casamento do agente 

agressor com a vítima ou do casamento da vítima com terceiro, afrontando, dessa forma, o 

princípio da dignidade da pessoa humana em favor da honra da família patriarcal, o que, 

felizmente, foi modificado pelo legislador. Embora essas condições jurídicas das mulheres 

relatadas tenham sido alteradas, a subjetividade desta ideologia perdura nas manifestações 

da sociedade brasileira, quando respondem a pesquisa do IPEA. Mesmo sendo o Brasil 

signatário de acordos internacionais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres(CEDAW) e a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Plataforma de Ação de 

Pequim, e tendo desenvolvido políticas públicas e criado legislações que vão ao encontro 

da igualdade isonômica de gênero, a partir da pressão dos Movimentos Feministas e de 

Mulheres, muito tem ainda que avançar a fim de que as mulheres não sejam mais 

consideradas as agentes provocadoras dos mais variados tipos de violência. A apropriação 

https://gweb.unisinos.br/gw/webacc/1e86c5e16f53fd6aeffc1cc35bc8a5998c93848/SOAP/AREF/5435AD13.DUNI2.POPROF.200.200005D.1.A6937.1%4045%3a5435AD13.DUNI2.POPROF.100.1363730.1.3B38.1%401%3a7.DUNI2.POPROF.100.0.1.0.1%4016?action=Attachment.View&error=fileview&Item.Attachment.filename=RESUMO+URI+UNISINOS+2014+2%2edocx&Item.Attachment.id=5435AD13%2eDUNI2%2ePOPROF%2e200%2e200005D%2e1%2eA6937%2e1%4045%3a5435AD13%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e1363730%2e1%2e3B38%2e1%401%3a7%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e0%2e1%2e0%2e1%4016&User.context=1e86c5e16f53fd6aeffc1cc35bc8a5998c93848&Item.drn=5435AD13%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e1363730%2e1%2e3B38%2e1%401%3a7%2eDUNI2%2ePOPROF%2e100%2e0%2e1%2e0%2e1%4016&Item.Child.id=&Item.Attachment.allowViewNative=1&Item.displayExternalImages=3#footnote2
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dos direitos humanos pelas mulheres é primordial e, segue sendo uma meta a ser alcançada 

e construída a partir de ações concretas que irão transformando a atual cultura opressora. 

  

Palavras-chave: Direitos Humanos das Mulheres; Corpos Femininos; Violência Sexual; 

Pesquisa do IPEA. 
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FEMINISTAS QUE OUSARAM E OUSAM “VOAR” EM BUSCA DA 

EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS NO BRASIL 

Rosângela Angelin 

Angelita Maria Maders 

 

Incontestáveis são os avanços da sociedade a partir da ação de Movimentos Feministas e 

de Mulheres no mundo, que ousaram tentar mudar o rumo da história patriarcal e opressora 

em que viviam. Em meio aos referidos movimentos e durante as lutas por reconhecimento, 

não foram ou não são poucas as mulheres “queimadas”, algumas literal, outras 

simbolicamente, nas fogueiras da hipocrisia e do desrespeito em busca de equidade nas 

relações de gênero. Assim, utilizando-se do método de procedimento sócio-histórico-

analítico e da abordagem dedutiva, a presente pesquisa tem como escopo apresentar alguns 

avanços no ordenamento jurídico brasileiro, a partir das ações organizadas dos 

Movimentos Feministas e de Mulheres, que, além de lutarem por reconhecimento social de 

identidades emancipadas, buscaram e ainda buscam a positivação e efetivação de direitos 

humanos das mulheres, através do reconhecimento e da distribuição de gênero. Como fonte 

de alerta e mecanismo de modificação desta condição feminina, os Movimentos Feministas 

e de Mulheres tiveram uma decisiva contribuição, pois denunciaram as barbáries cometidas 

contra as mulheres, resistiram, enfrentaram o poder patriarcal e desafiaram a ordem vigente 

em busca do acesso aos direitos humanos negados às mulheres e da construção e 

reconstrução da identidade feminina. Pode-se afirmar que estes foram e, continuam sendo 

movimentos que movem as mulheres na busca do ‘direito de ter direitos’. Resultado dessa 

brava batalha em busca da equidade nas relações de gênero no Brasil é a garantia de 

direitos humanos das mulheres apregoada na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), nas 

demais legislações e nas políticas públicas estatais que estão sendo efetivadas, mas que 

ainda necessitam ser ampliadas. Assim, a começar pela luta pelo direito ao sufrágio 

feminino, alcançado somente em 1934, podem ser citados inúmeros avanços jurídicos, a 

exemplo da criação do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121/1962), que serviu como 

marco referencial de conquistas de reconhecimentos e direitos para as mulheres, em 

especial de poderem trabalhar fora de casa; a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que igualou os direitos civis das mulheres aos dos homens, tanto na vida pública 

quanto na privada; o artigo 226, § 5º, CF/1988, que garantiu igualdade de direitos e 

deveres na sociedade conjugal; o artigo 7º, caput,CF/1988, que transformando as mulheres 

agricultoras em portadoras de direitos trabalhistas e previdenciários, bem como o artigo 7º, 

XXX voltados para igualdade salarial e a não discriminação do trabalho. A partir de então, 

muitos avanços puderam ser constatados no que se refere à situação das mulheres no 

mundo jurídico, repercutindo na legislação infraconstitucional e alterando dispositivos que 

contradiziam esse status, como no caso do Código Civil de 2002, que retirou a previsão 
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de devolução da mulher deflorada à família; a supressão do Código Penal da previsão da 

extinção de punibilidade em virtude do casamento do agente agressor com a vítima ou do 

casamento da vítima com terceiro, afrontando, dessa forma, o princípio da dignidade da 

pessoa humana em favor da honra da família patriarcal, o que, felizmente, foi modificado 

pelo legislador. Ocorre que, embora a condição jurídica das mulheres preveja a igualdade 

isonômica, a subjetividade da ideologia patriarcal perdura, acenando para que os “voos” 

das lutas feministas sigam, em especial para que o mundo jurídico se aproxime mais do 

mundo da vida. 

  

Palavras-chave: Movimentos Feministas; Conquistas Jurídicas das Mulheres; Mulheres na 

Constituição Federal. 
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CRIMINALIZAÇÃO DA INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ E A 
VIOLAÇÃO DO DIREITO HUMANO À AUTONOMIA 

 Rosângela Angelin 

  

Embora a sociedade tenha evoluído em muitos aspectos, existem alguns temas que seguem 

sendo tabus e requerem um olhar mais apurado de pesquisadores que se atém a estudar os 

direitos humanos, como é o caso da interrupção voluntária da gravidez, que tem suscitado 

debates acalorados na sociedade civil e, também no mundo jurídico, por se tratar de uma 

temática complexa, envolvendo muitos valores e princípios ético/morais. A história da 

humanidade foi sendo construída a partir de relações de poder que acabaram por 

hierarquizar a vida em sociedade. Neste contexto, nos últimos milênios, as mulheres foram 

excluídas e suas identidades construídas e reconstruídas de forma que gerou uma profunda 

desigualdade nas relações de gênero, situação essa, “naturalizada” no seio social e jurídico. 

Ao estudar os corpos das mulheres e seu direito de autonomia nas decisões sobre os 

mesmo, impera-se a necessidade vislumbrá-los como importantes receptáculos das 

experiências humanas, os quais são moldados a partir de valores, simbologias, linguagens. 

Assim, foram sendo construídos os corpos e as sexualidades das mulheres, moldados e 

colonizados a partir de padrões patriarcais, com redefinições dentro do capitalismo. Não se 

pode olvidar a influência das instituições religiosas e do próprio Estado no controle das 

sexualidades humanas. Na busca por uma compreensão mais consistente, no que se refere a 

discussão da corporeidade e do direito humano das mulheres decidirem sobre seus próprios 

corpos, a presente pesquisa busca trabalhar a interrupção voluntária da gravidez sob a 

perspectiva dos direitos humanos das mulheres. Dessa monta, destaca-se que, ao serem 

impedidas de decidir sobre seus próprios corpos, lhes é violado o direito humano da 

autonomia e a dignidade. Os princípios patriarcais/religiosos acabam norteando o Estado 

no que se refere a proibição da interrupção voluntária da gravidez, decidindo sobre a vida 

dessas mulheres. A criminalização do abortamento é uma concretização da ideia de que as 

mulheres são seres voltados, obrigatoriamente à reprodução, não importando suas vontades 

ou desejos. Descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez não significa ser a favor 

do aborto, mas sim, a favor da vida de milhões de mulheres que morrem por não ter acesso 

a clinicas seguras, bem como ser a favor do direito das mulheres decidirem se querem ou 

não levar a termo uma gravidez. Vale destacar que, nenhuma mulher, deliberadamente 

interrompe a gravidez para experimentar como é retirar um feto do corpo; existem outros 

motivos, que a levam a tal decisão e, o Estado precisa garantir a autonomia para tanto. Ao 

que pese o posicionamento conservador e machista de muitos segmentos sociais, o 

Supremo Tribunal Federal brasileiro avançou na construção de um Estado onde a liberdade 

de escolha e o respeito à decisão das mulheres sobre seu próprio corpo, está mais presente. 

Agora é preciso que o Poder Legislativo faça sua parte. Esse debate necessita tomar as 
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praças e realizar um diálogo intercultural voltado para os direitos humanos tão apregoados 

nas legislações e nos círculos da sociedade civil. 
 

Palavras-chave: Criminalização do aborto; Interrupção voluntária da gravidez; Dignidade 
humana; Autonomia.  
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O PAPEL DO PROFESSOR COMO MEDIADOR: EDUCANDO PARA A 
CIDADANIA E OS DIREITOS HUMANOS 

Alini Bueno dos Santos Taborda 

Camila Silveira Stangherlin  

 

Tendo em vista que a atuação do professor como mediador dos conhecimentos escolares, é 
primordial face às transformações sociais ocorridas, visando contribuir para a formação de 
uma sociedade verdadeiramente pensante. O presente trabalho tem como objetivo analisar 
de que forma a compreensão da importância da mediação no âmbito escolar, considerando 
a idéia de cidadania e direitos humanos, afetam a promoção do processo pedagógico. 
Considerando a ideia de dignidade como base para a compreensão dos direitos humanos, e 
as transformações ocorridas na sociedade, delineia-se uma meta a ser alcançada, que o 
professor deixe de ser um mero transmissor de conhecimentos para ser mais um orientador, 
um estimulador de todos os processos que levam os alunos a estabelecerem seus conceitos, 
valores, atitudes e habilidades, para que estes lhes permitam crescer como pessoas, 
cidadãos e futuros trabalhadores, desempenhando uma influência verdadeiramente 
construtiva. Visto que a cidadania se associa, sobretudo, à vida em sociedade e esta deve 
estar ligada aos direitos humanos, é fundamental associá-los ao processo de ensino-
aprendizagem, uma vez que este possui como principal desafio contribuir com a educação 
e formação do cidadão. Portanto, os direitos humanos e a cidadania existem para 
consolidar as bases humanas da sociedade, buscando evitar todas as formas de desrespeito, 
preconceito e violência aos seres humanos. Considerar que a escola na função de ensinar e 
aprender proporciona mudanças nos sujeitos sociais e que a cidadania efetiva exige um 
alcance de direitos materializados, de reais práticas de igualdade e participação na justiça 
social, envolvimento com os processos de construção, e principalmente a satisfação de 
condições necessárias ao desenvolvimento humano, mostra que a mediação pedagógica é 
fundamental para dirimir conflitos e principalmente reelaborar conceitos, sendo capaz de 
melhorar o ambiente escolar, fortalecendo o respeito entre os envolvidos, e também o 
papel do aluno. Portanto, se faz necessário destacar a importância do papel mediador do 
professor no processo de ensino-aprendizagem para toda a sociedade, bem como a 
consciência de que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim possibilitar a 
construção do mesmo de forma crítica e ativa, enfatizando que o educador atuando desta 
forma possibilita que os alunos aprendam os saberes escolares em interação com o outro, e 
não apenas mantendo-se passivamente, desenvolvendo assim, seu senso crítico e podendo 
cada vez mais participar ativamente como sujeitos em meio à sociedade.  

 

Palavras-chave: Educação; Mediação; Cidadania; Direitos Humanos. 
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DESAFIOS DA AMÉRICA LATINA: O EXERCÍCIO DO PODER DE CIDADANIA 
E OS NOVOS PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

Rachel Cardone 

 Thaís Silveira  

 

A modernidade da sociedade de risco desencadeou o nascimento de um novo modelo de 
estado, onde a preocupação com o meio ambiente e a busca pelo exercício da cidadania são 
apresentados como a melhor forma para reverter os paradigmas impostos pelo sistema 
capitalista. Nessa senda, é mister o despertar de uma sociedade ativa nos países da América 
latina em prol do exercício de poder do cidadão. Na constituição brasileira a população 
representa seu dever através do voto, iniciativas populares para projetos de leis, audiências 
públicas, ação popular, entre outros. A Constituição do Equador de 2008, também inovou 
nesse sentido, através dos princípios do bem viver e Sumak kawsay, que requer a igualdade 
como princípio de justiça.  

 

Palavras-chave: Cidadania; Novos Paradigmas; Princípios Constitucionais. 
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PERSPECTIVAS DESCOLONIAIS E O DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS AO 
CONSENTIMENTO PRÉVIO 

Cecilia Vieira de Melo 

 

Os estudos descoloniais latino-americanos descortinam ferramentas teóricas, analíticas e 
metodológicas que contribuem para pensar o debate sobre o direito dos povos indígenas ao 
consentimento livre, prévio e informado a respeito de projetos de exploração econômica 
que os estados pretendam realizar em terras ancestrais. Ao propor a tarefa de evidenciar 
que conceitos e categorias sobre os quais se construiu a regulação dos direitos dos povos 
originários – como “estado-nação”, “soberania” e “autodeterminação” – possuem 
configurações históricas e geográficas específicas, os estudos descoloniais revelam o 
truque da “epistemologia do ponto zero” utilizado por teóricos europeus e estadunidenses 

modernos para estruturar discursos universais por meio do apagamento do seu lugar de 
enunciação e, assim, “incluir” e gerir territórios e populações racializadas, constituídas 

como “exterioridades” (MIGNOLO, 2011). Utilizando metodologias desobedientes 

propostas pelo fazer/pensar descolonial, podemos problematizar os “cânones” para pensar 

o tema do consentimento prévio e explorar a construção unilateral e monologal do próprio 
direito internacional (ANGHIE, 1996), de fundamental importância para compreender o 
status jurídico e a luta dos povos indígenas em toda a parte mas, ao que nos interessa 
particularmente, na América Latina. Os estudos descoloniais nos permitem olhar 
criticamente (e de um determinado lugar, que não é universal e desencarnado) para a 
legislação, a jurisprudência e a doutrina construídas no âmbito latinoamericano para 
questionar supostos avanços e demandar que a avaliação política do discurso jurídico seja 
feita efetivamente da perspectiva indígena, desde seu lugar de enunciação. Para além da 
superficialidade do debate sobre “reconhecimento” de direitos, estão em jogo a disputa de 
visões de “desenvolvimento” e a produção de outros mundos possíveis, “pluriversais”, cuja 

noção de “totalidade” da universalidade moderna ocidental, excludente de outras 

realidades, sentidos e formas de reprodução da vida, consistentemente nega (QUIJANO 
apud. MIGNOLO, 2010). Assim, olhando para exemplos de ativistas e autores indígenas e 
descoloniais latino-americanos (FERNANDÉZ OSCO apud. MIGNOLO, 2011; TZUL 
TZUL apud. CELENTANI, 2014), percebemos que a indianidade oferece uma perspectiva 
fundamental para (re)pensar os limites dos conhecimentos ocidentais modernos e de teorias 
políticas que presumem a necessidade de “inclusão” desses povos a uma sociedade 

dominante e a instituições de cuja criação eles não participaram. No escopo do presente 
trabalho, os estudos descoloniais são trazidos para buscar abordagens que ajudem a pensar 
o direito ao consentimento prévio como mais um aspecto da luta indígena por direitos 
epistêmicos, como já vêm indicando experiências latinoamericanas resultantes de 
mobilizações indígenas articuladas em torno dos quatro eixos principais tratados ao longo 
do presente trabalho: identidade, territorialidade, autonomia e uma visão própria de 
“desenvolvimento”. Inserir essas perspectivas “outras” no debate sobre consentimento 
prévio possibilita diálogos inter-epistêmicos (WALSH, 2006), mas tem o potencial de 
reconfigurar e horizontalizar o relacionamento entre povos indígenas e o estado? 
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Palavras-chave: Estudos Descoloniais; Direitos Epistêmicos; Direitos dos Povos 
Indígenas; Consentimento Prévio; América Latina. 
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O REPUDIUM - DIVÓRCIO PELA VONTADE DE UM SÓ CÔNJUGE PELA 
ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
Ana Carolina Voges de Campos 

Bianka Adamatti 

 Débora Bós e Silva 

  

 
O presente trabalho se insere no Grupo de Trabalho 2 (Integração Cultural, Solução de 
Conflitos e Interlegalidade) do evento “Conversações Interculturais” e possui o condão de 

analisar de que forma a jurisdição brasileira recepciona a homologação de sentença 
estrangeira relativa ao divórcio no islamismo, denominado como “divórcio por repúdio”. 
O repudium - divórcio pela vontade de um só cônjuge é preponderante em países 
muçulmanos contemporâneos. Este instituto alienígena encontra uma maior adesão no 
Alcorão, no âmbito de formação das famílias muçulmanas. O divórcio também pode ser 
entendido como o direito do marido ao repúdio, o qual pode ser exercido de modo quase 
absoluto, representando, para a sociedade ocidental, um sistema patriarcalista opressor que 
não confere a mulher o mesmo grau de dignidade e respeito enquanto ser humano e sujeito 
de direitos. A grande questão que se coloca é: a sentença estrangeira que decreta o divórcio 
por repúdio pode ser homologada pelo Brasil? A problemática, portanto, reside na 
possibilidade (ou não) de homologação de sentença estrangeira, contemplando o divórcio 
por repúdio, considerando a contradição existente entre soberania e limites territoriais a 
essa mesma soberania. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar como o tema é 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a ser competente para homologar 
sentenças estrangeiras, por força da emenda constitucional nº 45/04 (antes desta alteração, 
a competência era do Supremo Tribunal Federal), considerando as formalidades essenciais 
para o reconhecimento das decisões judiciais estrangeira, a forma e o conteúdo, para a 
salvaguarda dos interesses concernentes à ordem pública brasileira (art. 5 e 6 da Resolução 
nº 9/2005 do STJ).  Como bem se sabe, a sentença estrangeira que não viola a soberania 
nacional, os bons costumes e a ordem pública e que preenche as condições legais deve ser 
homologada. Seria o caso da sentença de divórcio por repudium? Ou tal sentença violaria 
algum dos requisitos exigidos? É o que buscaremos analisar. A decisão proferida pelo 
Poder Judiciário de um país não produz, necessariamente, efeitos em outro Estado 
soberano, porque uma das manifestações da soberania reside justamente na possibilidade 
do Poder Judiciário do próprio país ser o responsável pela resolução dos conflitos de 
interesses. Daí porque se fala que, para que uma decisão proferida pelo Poder Judiciário de 
outro país possa ser executada no Brasil é essencial que passe por um processo de 
“reconhecimento” pela Justiça Brasileira, pois o processo de homologação visa aferir a 

possibilidade de decisões estrangeiras produzirem efeitos dentro da ordem jurídica 
nacional. Há de se referir, ainda, a relevância do tema, tendo em vista que há uma 
importância fulcral em analisar a questão sob a perspectiva do choque entre cultura Para o 
desenvolvimento da pesquisa, partiremos para uma reflexão sofisticada sobre o 
tema, problematizando-o por meio do método fenomenológico, que consiste na revisão 
crítica do tema, através de pesquisa bibliográfica, na medida em que se faz um cotejo entre 
diversos estudiosos em direito internacional, direitos humanos, processual civil e direito 
civil, tendo em vista que se pretende avançar na discussão acadêmica. Para tanto, a 
pesquisa tomará como base autores consagrados como Boaventura de Sousa Santos, Daniel 
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Mitidiero, Flávia Piovesan, Negi Calixto, Paulo Portela, Raimundo Panikkar e Vicente de 
Paulo Barretto. 
 

  
Palavras-chave: Homologação de Sentença Estrangeira; Repudium; 
Ocidentalismo; Cultura Islã. 
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O DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL E O PAPEL DA COMUNIDADE DOS 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

Pedro Bastos de Souza 

 

A formação de blocos de países tendo como pano de fundo uma identidade cultural comum 
pode ser vista como um contraponto aos efeitos nocivos da globalização econômica e 
cultural. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa insere-se neste contexto. O 
presente estudo discute em que medida uma identidade cultural lusófona pode servir como 
instrumento de afirmação de direitos fundamentais no espaço da CPLP e, ao mesmo 
tempo, respeitar as identidades locais. Analisa-se a importância geopolítica da CPLP no 
âmbito das relações Sul-Sul. Neste ponto, a cooperação entre os países membros pode 
funcionar como um movimento de globalização contra-hegemônica. Contudo, é preciso 
que se afirme uma Lusofonia plural e inclusiva, para que as ações de Portugal e Brasil não 
se convertam em uma modalidade de neocolonialismo. É possível considerar que a 
Lusofonia é o conjunto de características sócioculturais que remetem a uma matriz comum 
de origem ibero-portuguesa, envolvendo não só a língua, mas a religião, costumes, 
manifestações folclóricas e artísticas, instituições juspolíticas, arquitetura e antroponímia. 
Tal remissão à matriz comum não significa plena identidade, mas a comunhão de alguns 
destes traços e sua ressignificação de acordo com as vicissitudes históricas e as 
contribuições de outras culturas. Em sentido mais amplo, a Lusofonia pode ser vista ainda 
como o conjunto de identidades culturais existentes em regiões onde se fala a língua 
portuguesa. Fatores de natureza cultural, como a religião, a linguagem e o modo de 
produção econômico moldam o modo de ser de um povo e a própria produção normativa. 
As normas jurídicas, por sua vez, devem ter uma relação de harmonia com tais fatores. 
Quando isto não ocorre, há um déficit de legitimidade do próprio Estado e um sentimento 
de não pertencimento pelos cidadãos. No caso da CPLP, maior será a legitimidade das 
políticas públicas produzidas em seu âmbito se estiverem em sintonia com as realidades 
locais. Devem servir para avivar as semelhanças e as manifestações culturais em comum e, 
ao mesmo tempo, respeitar o que há de peculiar em cada ambiente. A par da promoção de 
direitos fundamentais tendo como base os laços históricos e culturais, aponta-se a 
importância de se garantir o direito à diversidade étnico-cultural das minorias nos espaços 
não-lusófonos da CPLP. Aborda-se o direito ao idioma como integrante da identidade 
cultural e analisa-se os aspectos jurídicos dos mecanismos de cooperação entre os países 
lusófonos no âmbito da CPLP. Para tanto, além de pesquisa bibliográfica, foram 
selecionados quatro eixos temáticos para análise de políticas públicas : circulação de 
pessoas e cidadania; saúde; educação/cultura e desenvolvimento econômico. No campo 
normativo, o discurso da CPLP é de respeito às manifestações culturais locais e à 
autodeterminação, propugnando pela horizontalidade no âmbito das relações Sul-Sul. Na 
concretude de sua a atuação, este viés emancipatório e de horizontalidade pode ser 
evidenciado especialmente em matéria de políticas de saúde. Contudo, no campo da 
educação concentram-se as maiores críticas aos mecanismos de cooperação lusófona, com 
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a exportação de modelos luso-brasileiros que nem sempre levam em conta a diversidade 
cultural e as peculiaridades dos PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.  

 

Palavras-chave: Identidade Cultural; CPLP; Lusofonia; Pluralismo. 
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CONFLITO ENTRE FONTES NORMATIVAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS: A FRUIÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM XEQUE 

Felipe Sartório de Melo 

Nevitton Vieira Souza 

 

É cediça a importância que os diplomas internacionais desempenham no arcabouço legal 
que visa a proteção da dignidade humana, destacando-se os esforços multilaterais, nos 
planos global e regional, envidados nos pós-Guerras Mundiais, os quais delinearam 
prestigiados sistemas de promoção e proteção dos Direitos Humanos. Observa-se, dessarte, 
ser intrínseca aos Direitos Humanos a origem internacional de suas fontes normativas, 
ainda que, sob a égide da promoção de tais direitos, os Estados vivenciem processos de 
incorporação de algumas dessas normas em seus respectivos textos constitucionais. Nesse 
cenário, torna-se frequente o problema do conflito entre normas de origem interna com as 
alcançadas no plano externo, a cuja discussão o legislador constitucional se omitiu, 
legando ao Supremo Tribunal Federal (STF) a tarefa de estabelecer o status hierárquico 
dos tratados internacionais no Brasil, o que repercute diretamente na fruição dos Direitos 
Humanos assegurados no plano abstrato. Objetivos Analisar, de forma atualizada, os 
debates doutrinários e jurisprudenciais em torno do posicionamento hierárquico dos 
tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos no Brasil, cotejando-o com seus 
reflexos na fruição de tais direitos por brasileiros e estrangeiros residentes no país quando 
em face de conflitos normativos entre os planos interno e externo. Apresentar princípios e 
critérios lógico-normativos para a resolução desse imbróglio. Reconhecendo que os 
Direitos Humanos ocupam posição privilegiada na investigação científica hodierna, com 
vistas a garantir a proteção internacionalmente adequada à personalidade humana, esse 
trabalho buscará compreender, no contexto do diálogo entre a ordem jurídica nacional e a 
ordem jurídica internacional, qual é o posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre a 
ocupação hierárquica das convenções internacionais em matéria de Direitos Humanos na 
atualidade do sistema jurídico pátrio. É de salutar importância prática a perfeita 
compreensão sobre o posicionamento dos diplomas internacionais que versam sobre os 
Direitos Humanos, uma vez que dessa alocação dependerá a sua preferência ou não em 
face de outras normas de aplicação aparentemente concorrente. Consequentemente, a 
eficácia e a própria utilidade do tratado internacional dependerão de uma posição 
hierarquicamente superior no sistema normativo, com vistas a assegurar aos residentes no 
Brasil o pleno gozo das garantias alcançadas no plano externo. Quanto mais elevados se 
acharem os tratados internacionais de Direitos Humanos em um determinado sistema, 
maiores serão as garantias sociais deles decorrentes. Da mesma forma, quanto maior a 
dignidade e importância que um Estado conferir às suas obrigações assumidas no plano 
internacional, menores serão as chances de ser demandado em tribunais pertencentes aos 
sistemas regionais e internacional de proteção e promoção dos Direitos Humanos, bem 
como sua consequente responsabilização internacional. O tema será abordado sob um 
enfoque doutrinário-jurisprudencial, através da análise de casos concretos e da legislação 
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internacional em matéria de Direitos Humanos, empregando-se o método dedutivo-
comparativo. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Conflitos de Normas; Hierarquia dos Tratados 
Internacionais.  
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A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL POR MEIO DA 
CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

Marina Saleme de Menezes 

Renan Caseiro de Almeida 

 

Os conflitos internacionais contemporâneos trazem à tona questionamentos a respeito dos 
órgãos legitimados para as suas resoluções. Tal problemática tem raiz na ausência de força 
obrigatória e vinculante entre os sujeitos internacionais, ensejando o debate acerca da 
necessidade de uma Constituição formal, à feição dos Estados Nacionais. Com o propósito 
de elucidar a temática, teóricos como Dupuy e Fassbender elegem a Carta das Nações 
Unidas como potencial Constituição internacional, discutindo a respeito dos conflitos 
teóricos que englobam a questão, principalmente no que tange à teoria pura do direito 
kelseniana. O objetivo deste trabalho é explorar a possibilidade de assunção da Carta das 
Nações Unidas (1948) como Constituição formal e material da comunidade internacional. 
Elucidar, ainda, se o termo “Constituição”, historicamente atrelado aos Estados Nacionais 

é possível de ser aplicado no âmbito internacional. Cabe, também, debater sobre a 
legitimidade desta Carta enquanto Constituição. A teoria pura do direito de Kelsen 
influenciou na construção da ideia contemporânea de Constituição. Em suma, o autor 
defende que a Carta Magna deve ditar as regras de criação de outras normas, estando, 
portanto, acima de todas as demais. Não obstante, essa é uma teoria aplicável a um Estado 
Nacional. Hoje, observa-se um mundo cada vez mais conectado e um fluxo cada vez mais 
intenso de relações transnacionais, estabelecendo, assim, uma comunidade internacional. 
Isso, por sua vez, fez com que surgisse o Direito Internacional Público, cujas principais 
características são a fragmentação e a descentralização. Esses aspectos dificultam a 
regulação de fato das relações internacionais, pois esta é limitada pela soberania dos 
Estados, os principais sujeitos desse ramo do Direito. Nessa seara, notam-se algumas 
correntes doutrinárias defensoras de que a comunidade internacional deva ser regida por 
uma Constituição, e que esta seria a Carta das Nações Unidas. Segundo essa concepção, 
findaria a problemática a respeito da legitimação de órgãos internacionais para a resolução 
de conflitos. Cabe, todavia, pontuar algumas ressalvas perante essa afirmação, dentre as 
quais frisam-se as questões da necessária homogeneidade ideológico-cultural entre os 
Estados e de como vincular tal Carta aos Estados não signatários. Evidente, pois, que a 
doutrina ainda precisa avançar na matéria e solucionar essas problemáticas, de modo que 
não há sustentações teóricas para afirmar que a Carta das Nações Unidas se traduz em uma 
Constituição internacional. Contudo, reconhece-se sua legitimidade, e, mais, sua 
importância na propagação de direitos fundamentais, atribuindo competências a órgãos a 
fim de dirimir os conflitos internacionais. A questão é enfocada em debate teórico acerca 
do Direito Internacional, sendo analisadas diferentes correntes doutrinárias, valendo-se dos 
métodos hermenêutico e dialético. 
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LOS ESTEREOTIPOS COMO UNA BARRERA PARA LA PROFUNDIZACIÓN 
DE LAS RELACIONES ÁFRICA-LATINOAMÉRICA EN LO POLÍTICO Y 

SOCIAL 

Raimundo Gregoire Delaunoy 

 

En el marco de la cooperación Sur-Sur, los nexos entre África y Latinoamérica parecen ser 
claves. No sólo por el hecho de estar en la periferia político-social, sino que también por su 
ubicación geográfica. Más allá de estos asuntos, que son meramente formales, la 
cooperación Sur-Sur debe basarse en la profundización de las relaciones entre los países, 
los gobiernos y las sociedades involucradas. Por tal motivo, es urgente que los nexos vayan 
más allá de lo tradicional (diplomacia, convenios universitarios y encuentros literarios) y 
se busquen nuevas formas de contacto. Sin embargo, esto último no será posible en la 
medida que los estereotipos, por lado y lado, sigan dominando los paradigmas políticos y 
sociales. Es así que es momento de derribar estas barreras y, para eso, serán primordiales 
los nexos de ambas regiones (África y Latinoamérica), pero también aquellos de las 
subregiones (Sudamérica, Magreb, África Occidental, Caribe, etc). Al respecto, el mundo 
académico tiene una gran oportunidad, mientras que la diplomacia debe modernizarse y 
aunarse.  

 

Palabras claves: África; Latinoamérica; Estereotipos; Sur-Sur; Integración. 
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A VEIA COLONIAL-RACISTA DO NAZISMO E A AFIRMAÇÃO DA NÃO-
DISCRIMINAÇÃO 

Bianka Adamatti 

 

O trabalho visa demonstrar que o antissemitismo praticado no Regime Nazista possuía a 
lógica operante do colonialismo moderno europeu, pois ambos sistemas significaram a 
expressão do racismo, repercutindo desta maneira, na consolidação do princípio da não-
discriminação no Direito Internacional dos Direitos Humanos, no pós Segunda Guerra 
Mundial. A partir do resgate histórico, observa-se que perseguições aos judeus existem desde 
a Antiguidade culminando com o regime nazista, que escancarou o antissemitismo latente em 
sua ideologia. Posteriormente, a investigação aborda as raízes moderno-coloniais do 
fenômeno do racismo e da eugenia, demonstrando os traços eurocêntricos do discurso 
racista, baseado no estereótipo do "homem branco europeu". Trata-se de um fenômeno 
ocorrido na dominação colonial europeia nos países periféricos, que se repetiu no Terceiro 
Reich, onde a estratégia de exclusão do judeu assemelhou-se a dos "selvagens" nativos 
encontrados nas terras conquistadas. Abismada diante das atrocidades da II Guerra 
Mundial a humanidade uniu esforços no pós Guerra para criar mecanismos, como a ONU e 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, capazes de evitar a sua repetição. A título 
de conclusões parciais, pode-se mencionar que tanto as violações de direitos humanos 
cometidas no colonialismo moderno europeu, quanto o holocausto ocorrido na II Guerra 
Mundial tiveram consequências diretas na consolidação do direito internacional dos 
Direitos Humanos e na afirmação do princípio da não-discriminação, que representa uma 
reação lógica excludente do racismo. A pesquisa é de cunho bibliográfico. O levantamento 
de dados procurou traçar uma linha histórica acerca do fenômeno do antissemitismo desde 
a Antiguidade e do domínio nazista. Utilizou-se o método comparativo para estudo do 
pensamento descolonial no regime racista do Terceiro Reich. O desenvolvimento do 
método analítico-sintético foi empregado no estudo das consequências do fenômeno do 
antissemitismo para o Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 

Palavras-chave: Holocausto; Colonialismo; Nazismo; Princípio da Não-discriminação. 
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A NARRATIVA HEGEMÔNICA DA HISTÓRIA MUNDIAL E A REPRODUÇÃO 
DA COLONIALIDADE 

Paulo Víctor Silva Schroeder  

Bruno da Cruz Borges 

 

A compreensão sobre a transição do feudalismo para o capitalismo está diretamente 
relacionada com o ponto de vista que se adota em relação à história mundial. Podemos 
assumir uma narração parcial da história, contada a partir da perspectiva hegemônica, na 
qual se admite que uma “teoria do capitalismo” começou a surgir a partir da possibilidade 

de organização do trabalho, da produção e da apropriação de terra em torno do capital, 
resultando na transição do mercantilismo para a economia de livre comércio, por meio de 
práticas que, posteriormente, foram articuladas por autores como Adam Smith. 
Paralelamente a essa narrativa, percebemos, conforme a tese de Quijano e de Wallerstein, 
que o capitalismo (como conhecemos atualmente) teve origem e ganhou forma através da 
apropriação de terra e da exploração da mão de obra na América. Ou seja, o capital social 
que possibilitou a formulação do sistema capitalista é, na verdade, o resultado de praticas 
coloniais calcadas no racismo. Não foi o descobrimento que integrou a América a uma 
economia capitalista pré-existente, pelo contrário: capitalismo é o próprio resultado do 
processo de subjugação e exploração da América e, ainda hoje, preserva diversas 
características de sua concepção original, com a associação das identidades historicamente 
produzidas (com base na raça) às posições na estrutura global de distribuição de riqueza. A 
história hegemônica, que apresenta o capitalismo como um processo histórico de transição 
natural, invisibiliza a articulação de todas as formas de trabalho e de controle de trabalho 
em torno das necessidades de acumulação de capital de uma parcela minoritária da 
população, através de práticas como a escravidão. Assim, as sociedades contemporâneas 
encontram-se diante de um dilema: não percebendo as origens históricas do capitalismo, 
não conseguem identificar o real fator da distribuição de capital, adotando uma concepção 
equivocada quanto ao suposto livre arbítrio que rege a localização das pessoas entre a 
miséria e o privilégio. Dessa forma, torna-se fundamental identificar os desdobramentos de 
elementos falaciosos da narrativa da história mundial, como, por exemplo, o relato 
predominante acerca do processo de transição do feudalismo para o capitalismo, tendo em 
vista que essas passagens históricas incompletas contribuem para a ocultação da 
colonialidade - o lado mais perverso da modernidade. Portanto, demonstrar o papel da 
história mundial preponderante e tendenciosa na construção do senso comum acerca da 
legitimidade da distribuição de privilégios entre os cidadãos do globo no sistema capitalista 
é necessário quando se tem em vista desarticular a manipulação ocidental sobre o passado, 
presente e futuro dos países colonizados. 
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O DESCOLONIZAR DOS DIREITOS HUMANOS: DA INSUFICIÊNCIA 
DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA CLÁSSICA 

 
Paulo Víctor Silva Schroeder 

 
Bruno da Cruz Borges 

  
Thaís Salvadori Gracia 

 
 
A presente exposição tem por intuito relatar a insuficiência de se pensar os Direitos 
Humanos apenas por uma fundamentação teórica clássica do tema. Muitas discussões, 
nesse ínterim, restringem a história e a origem dos direitos humanos às teorias liberais e 
burguesas do período da modernidade, deixando de lado o caráter de lutas populares e de 
libertação que carregam no decorrer dos séculos, inclusive nas no esforço de povos que 
foram subjugados pelo lado obscuro da modernidade, a colonialidade. A partir desse 
pensamento dominante, reconhecido pelo projeto emancipatório da modernidade, há um 
empoderamento do indivíduo, através de uma perspectiva antropocêntrica. Entretanto, o 
sujeito da modernidade é abstrato, ou seja, o mesmo não parte de uma perspectiva de que 
está inserido em lugar ou período de tempo, mas sim, de uma abstração que postula uma 
universalidade, que não se coaduna, uma vez que cada sujeito se constitui não só de si 
mesmo, mas de suas relações interpessoais, de meio onde habita e de período histórico em 
que vive. Resta insuficiente pensarmos que a fundamentação clássica dos direitos humanos 
e a Filosofia do Direito resolvem todos os problemas de teorização como afirma Norberto 
Bobbio no livro A Era dos Direitos, esperando apenas que os mesmos sejam efetivados, 
uma vez que além de apenas valorar o indivíduo, a teoria tradicional, além de ser 
antropocêntrica, é mercadocêntrica; por esse fator, alguns indivíduos têm mais direitos que 
outros. Atentar para os problemas da fundamentação clássica de direitos humanos resta no 
intuito de proporcionar um melhor entendimento sobre fenômenos de exclusão por raça, 
gênero, religião e classe social na contemporaneidade, assim como fenômenos de 
manutenção de poder. 
 

Palavras-chave: Teoria Clássica; Direitos Humanos; Descolonização. 
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CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADOS, CIÊNCIA NÃO HOLISTA 
E O MONOPÓLIO DAS FORMAS DE VIDA: AMBIENTE PARA A 

TRANSPOSIÇÃO PARADIGMÁTICA AO SOCIOAMBIENTALISMO? 
 

José Renato de Oliveira Barcelos 
 
 
 
Este artigo apresenta uma análise teórico-prática sobre a importância dos conhecimentos 
tradicionais para a preservação da biodiversidade – em especial da biodiversidade agrícola 
– brasileira, alertando para a necessidade de sua proteção a fim de que asseguradas a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético e cultural brasileiro, bem como a 
preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais. Nesse sentido, aborda aos 
riscos representados pelo uso da biotecnologia na engenharia genética que, em muitos 
casos, apresenta-se como “panacéia” para remediar os males da agricultura e resolver o 
problema da fome do mundo, ao oferecer um o eu se denomina um “sentido genético” ao 

“caos” criado pela natureza. As questões sempre presentes da apropriação da natureza pelo 

homem e o pensar sobre a adequação das políticas públicas para a agricultura e o meio 
ambiente que considerem as (in) consequências intervencionistas da chamada “ciência 

reducionista” – no que se refere ao monopólio das formas de vida – é objeto de reflexão 
logo a seguir no exame dos desdobramentos ocasionados no meio ambiente pela 
denominada “Revolução Verde”, enquanto modelo de base tecnológica para a agricultura, 

adotado em escala mundial a partir do segundo pós-guerra. Na sequência, a investigação 
traz a lume o problema da biopirataria e do patenteamento das formas de vida enquanto 
lógicas de apropriação da natureza que produz riscos aos povos tradicionais e seus 
conhecimentos. A pesquisa que orientou este texto objetivou destacar e publicizar a 
importância dos conhecimentos associados às populações tradicionais e a necessidade de 
preservação e proteção destes saberes para a preservação da biodiversidade agrícola, 
revelando o campo de disputa pela hegemonia deste patrimônio biológico e cultural. Em 
um cenário de transposição paradigmática, conclui apontando os limites e possibilidades 
do Socioambientalismo, forjado nas lutas sociais da década de 1980 a partir da noção de 
que as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente devem ser orientadas e 
referenciadas pela conexão direta e concreta com as comunidades envolvidas, em uma 
concepção avançada de sustentabilidade ambiental e social. Oferecendo subsídios para que 
se estabeleça o debate com base em uma nova visão da realidade ambiental, de viés 
agrícola e agrário socioambiental, sobretudo de proteção das comunidade tradicionais, sua 
cultura e seus saberes agregados, sugere um agir e uma prática tecnocientífica apropriada a 
proteção do homem e da natureza, porque orientada a partir de uma responsabilidade que 
supere a dimensão temporal presente e coloque, sob perspectiva, as gerações vindouras.  
 
 

Palavras-chave: Conhecimentos Tradicionais; Patentes; Transgenia; Biopirataria; 
Agrobiodiversidade; Sementes. 
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A TUTELA JURÍDICA DAS SEMENTES E A PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE E 
DA INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E CULTURAL BRASILEIRO 

À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL 

José Renato de Oliveira Barcelos 

 

 O presente trabalho objetiva a análise e discussão acerca da questão das sementes 
tradicionais e sua importância para a manutenção e preservação da biodiversidade. O 
legado dos povos tradicionais, seu conhecimento agregado, seu saber e sua cultura são a 
expressão viva daquilo que podemos definir como agrobiodiversidade, possivelmente em 
sua definição mais autêntica. Esse saber, em toda a sua extensão e viva complexidade, 
assegurou e ainda tem assegurado às populações tradicionais, através dos tempos, não só a 
sobrevivência, mas a própria evolução. Garantiu também à natureza e a nós, seres 
humanos, que dela tanto dependemos, a continuidade através da história e a experiência 
própria da vida, impregnada de cultura e saberes biodiversos. Por outro lado, busca agregar 
informações e comentários, na medida do possível aprofundados, acerca dos principais 
textos normativos em vigor hoje no Brasil, revelando o quanto ainda é tênue em nosso 
arcabouço normativo a proteção das sementes tradicionais. Também as Convenções e 
Tratados Internacionais aplicados às sementes são objeto de identificação e análise, 
revelando de forma imediata no mínimo dois pontos antagônicos a merecer amplo debate, 
estudo e reflexão por parte dos legisladores e da sociedade. O primeiro deles refere-se ao 
inquestionável avanço trazido por estes instrumentos normativos no que respeita à tutela 
ambiental, em especial no que se refere às sementes tradicionais e o “saber” a elas 

agregado. Este conhecimento é fruto da compreensão dos povos tradicionais quanto à 
importância da proteção e preservação deste riquíssimo material genético nativo em toda a 
sua diversidade e plenitude. Tal perspectiva aponta, sobretudo, para a dimensão da 
segurança e soberania alimentar, além do acesso a alimentos de baixo custo pelas 
populações carentes e pequenos agricultores familiares descapitalizados. Em segundo 
ponto, remete aos riscos e ameaças representados pela busca incessante do lucro – na 
forma do hoje denominado Agronegócio – por parte dos grandes conglomerados 
multinacionais do ramo da biotecnologia, além do uso desmedido desta alta tecnologia 
como “panacéia” para remediar os males da agricultura e a fome do mundo. No que se 

refere à biotecnologia, a questão da apropriação da natureza pelo homem e a reflexão 
sempre presente a respeito da adequação das políticas públicas para a agricultura e o meio 
ambiente, propõe o debate e analisa as consequências, em regra desastrosas, causadas à 
natureza pela denominada Revolução Verde, oferecendo subsídios para que se estabeleça o 
debate com base em uma nova visão da realidade ambiental, agrícola e agrária.  Esta nova 
abordagem paradigmática passa a ser representada pelo denominado socioambientalismo, 
forjado que foi nas lutas sociais a partir da noção de que as políticas públicas relacionadas 
ao meio ambiente devem ser orientadas e referenciadas pela conexão concreta – e direta – 
com as comunidades envolvidas, em uma concepção clara de sustentabilidade ambiental, 
além de alargada sustentabilidade social. Por fim, situa a temática das sementes – em 
especial das sementes tradicionais – enquanto expressão de patrimônio genético brasileiro. 
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Partindo da noção de meio ambiente enquanto bem de “natureza difusa” elevado à 

condição de direito fundamental constitucional por força do Art. 225 da Constituição 
Federal, “jusfundamentalidade” essa amparada na chamada “abertura material” do catálogo 

de direitos fundamentais do Art. 5°, § 2°, da Lei Fundamental, sustenta ser o patrimônio 
genético brasileiro, em sua concepção pura, autêntica expressão que abrange a unidade 
biológica denominada “semente”, considerada enquanto unidades funcionais de 

hereditariedade, com valor potencial significativo não só para as presentes, mas sobretudo 
para as futuras gerações. E este patrimônio genético denominado semente recebe o 
tratamento constitucional de Bem Ambiental – e por via de consequência de Direito 
Fundamental – visto que, devidamente posicionado no Capítulo VI da Carta Fundamental, 
passa a integrar o conceito de meio ambiente. Dotado, portanto, este patrimônio genético 
denominado “semente” – em especial a semente tradicional – de qualidades intrínsecas que 
o categorizam como direito fundamental constitucional, a sua integridade encontra-se 
igualmente resguardada pelo denominado Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental, 
o qual, vinculando não só o legislador, mas o próprio Estado, impede a denominada 
retrogradação ou retrocesso ambiental para patamares inferiores a um mínimo existencial 
ecológico verificado atualmente. E esta proibição impede, sob os pontos de vista biológico 
e cultural, a violação das deste patrimônio genético denominado “semente tradicional” 

enquanto expressão viva da biodiversidade e do saber nativo a elas agregado, concebido 
como forma singular de expressão genuína do patrimônio genético e cultural Brasileiro, 
patrimônio este que a Constituição Federal quer preservado. 

 

Palavras-chave: Conhecimentos Tradicionais; Proibição de Retrocesso; Transgenia; 
Agrobiodiversidade.  
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ETNODIVERSIDADE: POLÍTICA DE RECONHECIMENTO À LUZ DO 
UBUNTU 

  
Edna Raquel Hogemann 

  
  

Propõe um estudo das conexões principais entre o conceito africano de Ubuntu – palavra 

que vem das línguas dos povos Bantus; na África do Sul nas línguas Zulu e Xhosa – e um 

modelo mais includente de democracia. Procura aprofundar a compreensão do respeito à 

etnodiversidade como base de uma democracia ampliada. Identifica procedimentos da 

hermenêutica diatópica, entendida por Boaventura de Sousa Santos como forma 

fundamental de realizar a tradução entre saberes – notadamente aqueles produzidos em 

“regiões” do Norte e do Sul - e proposta por Raimon Panikkar como metodologia de 

diálogo intercultural. Desenvolve um exercício de hermenêutica diatópica promovendo a 

aproximação entre a filosofia político-jurídica ocidental e a concepção 

de Ubuntu, apontado na máxima Zulu umuntu ngumuntu ngabantu (uma pessoa é uma 

pessoa através de outras pessoas). Sublinha a relevância da acolhida dessa noção axial por 

parte de Nelson Mandela, associando-a a seus esforços no sentido de se concretizarem 

experiências democráticas na África do Sul. Com base no trabalho de tradução aqui 

proposto, busca definir algumas políticas de reconhecimento na perspectiva de responder 

ao desafio contemporâneo de democratizar a democracia. 
 
  

Palavras-chave: Democracia; Alteridade; Ubuntu; Tradução; Etnodiversidade.   
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O PENSAMENTO DESCOLONIAL COMO VETOR DE DESCONSTRUÇÃO DO 
IMAGINÁRIO OCIDENTAL SOBRE O CIGANO 

Alex Sandro da Silveira Filho 

 

Este trabalho tem o intuito de compreender, mediante a análise de várias obras literárias 
clássicas, o imaginário que o Ocidente criou sobre os povos ciganos, bem como uma 
possibilidade de sua desconstrução, neste caso, o pensamento descolonial. Para isso, 
estudar-se-á como surgiu o imaginário ocidental imputado ao cigano, que vem se 
reproduzindo ao longo dos séculos, negando aos povos Romani a condição de sujeitos de 
direitos humanos, bem como o pensamento descolonial, desenvolvido pelo grupo de 
pesquisa Modernidade/Colonialidade no início dos anos 90, composto por pesquisadores 
como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, entre outros, que 
tem como objetivo principal mostrar que a Modernidade não foi apenas um fenômeno 
intra-europeu, que teve uma face ocultada por seus idealizadores, qual seja, a 
colonialidade. A metodologia usada neste trabalho foi a revisão bibliográfica, em obras da 
literatura clássica moderna, como “Madeláine Ferat”, de Émile Zola, “Orlando”, de 

Virginia Woolf, “Farsa das Ciganas”, de Gil Vicente, e “Romancero Gitano”, de Federico 

García Lorca, bem como em obras que versem sobre a perspectiva do pensamento 
descolonial, em especial, “Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina”, de 

Aníbal Quijano, “Geopolitics of Knowledge and Colonial Difference”, de Walter Mignolo, 

e “1492”, de Enrique Dussel. Os resultados deste trabalho apontam para uma vital 

colaboração da literatura para que surgisse (e fosse reproduzido) um imaginário de 
preconceito com os povos ciganos, onde o pensamento descolonial se mostra capaz de 
desmistificar os estereótipos trazidos por esse imaginário, tendo em vista a busca dessa 
linha epistemológica de elucidar outros sujeitos, outras formas de pensar. 

 

Palavras-chave: Ciganos; Imaginário ocidental; Literatura clássica; Pensamento 
Descolonial. 
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MOBILIDADE HUMANA, FRONTEIRA E DIREITOS SOCIAIS 

Marcia Andrea Bühring  

 

O foco principal é a identificação de que o fenômeno da mobilidade humana, 
migrantes/deslocados/refugiados, não é novo, e no contexto da globalização, a questão da 
vulnerabilidade desses, resta ainda mais evidente. Tem por objetivo, a verificação da 
‘riqueza globalizada’, e a ‘pobreza localizada’, pode ser percebida especificamente na área 

de fronteira, pois a globalização não produziu uma unificação social, cultural, os cenários 
locais são antes: dois mundos, tão próximos e tão distantes, tão diferentes. Para tanto, se na 
percepção tradicional a fronteira é o limite, o corte, a descontinuidade, a barreira entre 
Estados Nacionais, na perspectiva da integração fronteiriça surge um novo espaço 
conjunto, ganha uma redefinição, de espaço-lugar, de sentimento de pertença, um lugar que 
possa chamar e reconhecer como seu, que lhe seja próprio, a fim de que possa estabelecer 
relação de identidade, firmando vínculos coletivos e afetivos. A problemática abordada é a 
fronteira que passa a ser redefinida contemporaneamente enquanto não lugar ou lugar 
incomum, um vazio fronteiriço, que separa e que une ao mesmo tempo, e que tem, na 
Convenção Internacional de 1951 e no Mercosul a expectativa da efetivação dos direitos 
sociais, exarados no artigo 6º da Constituição Federal brasileira de 1988, e que mudou uma 
concepção legislativa, pois são hoje, tanto prestacionais (portanto positivos) como 
defensivos (portanto negativos), em prol da dupla fundamentalidade desses na ordem 
constitucional nacional, e que por vezes, são relegados a segundo plano, e que têm também 
nos Acordos e Ajustes fixados, em nível internacional, a visualização concreta dos direitos 
sociais, como o Acordo e o Ajuste para Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios. Por fim, a utilização do método dedutivo, com a 
revisão bibliográfica e pesquisa de campo.  

 

Palavras-chave: Mobilidade Humana; Migrantes/deslocados/refugiados; Déficit Social; 
Fronteira. 
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A REVOLUÇÃO CRISTÃ: FÉ E PRÁXIS NA AMÉRICA DO SUL 

 Pablo Homercher 

 

O ano de 2014 marca o cinquentenário do episódio mais degradante a que foi submetida à 
sociedade brasileira, a instauração do regime militar, fato que pode ser comparado, no 
aspecto desumanidade, com a prática colonial imposta pelos portugueses aos povos 
originários que aqui habitavam a época do descobrimento (por certo “en-cubrimiento” na 

feliz expressão de Enrique Dussel). Em ambos os acontecimentos uma personagem se fez 
presente e agindo numa e noutra em lados opostos, pela participação na última, faz jus ao 
nome de batismo da escola que lhe deu suporte ideológico. Fala-se da Igreja Católica e da 
Teologia da Libertação. O momento político experimentado pela América do Sul na 
década que se seguiu ao segundo armistício mundial era de tendências extremas ligadas 
por um elo em comum: as armas. Um a um os países do continente foram sendo engolidos 
por regimes militares. Aqueles que não o foram, como a ilha de Cuba ou ruminaram como 
a Nicarágua, o fizeram pela revolução. O sentido da revolução na perspectiva de Amílcar 
Cabral, líder da luta pela libertação de Cabo Verde e Guiné Bissau do jugo português, 
assimilou o ideal fanoniano, o qual converge com o caráter 
desideologizante/descolonizante da teologia da libertação. Recorda-se que o autor africano 
concebeu como determinante a emergência de um homem novo. O mesmo método é 
utilizado por Gustavo Gutiérrez. O significado da teologia da libertação está muito 
próximo da funcionalidade burguesa para a queda da Bastilha, porém desloca-se do 
sistema absolutista de poder para a verticalidade hierárquica da Cúria Romana. Se na 
França revolucionária uma das grandes virtudes foi separar a divindade do Estado, o 
principal papel da teologia da libertação foi desconstruir a espacialidade do sacramento. 
Trata-se de imprimir outra leitura ao Evangelho, como pontifica Michel Löwy ao discorrer 
sobre a práxis de Gutiérrez baseada na compreensão do Êxodo Bíblico. Na prática, essa 
nova predisposição cristã voltada ao pobre como “sujeito” e não mais reduzido a “objeto 

de cuidado”, como enfatiza Clodovis Boff, conforma a nova identidade da Igreja de rosto 
social. Quando essa prerrogativa é posta em cheque perante o ambiente hostil dos governos 
despóticos na América do Sul, a tradição romana de ficar do lado dos mais fortes é 
rompida. Pela primeira vez se enfrenta a “aliança constantiniana” baseada no poder elitista 

e opressor e assume-se a causa política como fundamento da justiça divina. Esta práxis 
emancipatória tem em comum com os demais movimentos de resistência o fato de se 
caracterizar como um trabalho de educação político-cultural, processo visto por Amílcar 
Cabral como meio de conscientizar a sociedade oprimida do dever-direito de reescrever 
seu próprio caminho, em consonância com o lema da Ação Católica (ver, julgar e agir), 
mesmo que para ser atingido exigisse a tomada de partido pela oposição armada. Como 
aceitar qualquer crítica que desabone a cumplicidade desses movimentos quando sobram 
evidências da comunhão de práticas em favor dos oprimidos?  

Palavras-chave: Regime Militar; Igreja Católica; Teologia da Libertação; Homem Novo. 
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO JURÍDICO E SUAS IMPLICAÇÕES SOB A 
LENTE DA EPISTEMOLOGIA DO PONTO ZERO 

Cecilia Vieira de Melo  

Marcela Münch de Oliveira e Silva 

Mariana Gomes Peixoto Medeiros 

 

Este trabalho foi estruturado para ser o primeiro de três, que juntos têm como objetivo 
fazer uma análise exploratória de categorias dos estudos descoloniais para refletir 
criticamente a respeito da construção doutrinária de conceitos e princípios do Direito 
Administrativo por acadêmicos que atuam simultaneamente como advogados do Estado e 
de corporações privadas, influenciando diretamente na gestão do desenvolvimento urbano 
e produzindo segregação socioespacial. Neste primeiro trabalho, inicialmente, o objetivo é 
explorar o conceito de “epistemologia do ponto zero” (MATURANA apud MIGNOLO, 

2011), que aparece como um dispositivo/truque metodológico que produz um apagamento 
das configurações biográficas e localizações geo-históricas do enunciador para lhe permitir 
afirmar neutralidade e objetividade, e gerir uma universalidade à qual são submetidos os 
sujeitos historicamente silenciados e tratados como “objeto de pesquisa” na academia. Em 

seguida, esta categoria será abordada no âmbito do ensino jurídico. O direito, como regra, 
produz sentidos que legitimam a ordem e perpetuam relações de poder e sujeição na 
sociedade de classes, como se vê na construção doutrinária e jurisprudencial do conceito de 
“supremacia do interesse público”, utilizado na remoção de comunidades populares auto-
urbanizadas, iniciadas às margens da lógica de produção do território imposta pelo 
mercado imobiliário e da dita formalidade/legalidade. Nesse tipo de intervenção jurídica 
sobre a reprodução da vida nos bairros precarizados da cidade, o “universalismo a-
histórico” do direito, produzido pelo que Miaille chama de “idealismo dos juristas”, 

permite que ideias, conceitos e princípios sejam criados unilateralmente (sob uma retorica 
do “consenso”) e se absolutizem, tornando-se a justificativa para a adjudicação e negação 
de direitos e gradualmente se descolando do contexto geográfico e histórico no qual foram 
produzidos (MIAILLE, 2005). A produção monológica e excludente de um conjunto de 
noções alçadas ao status de universalmente válidas e desencarnadas é alimentada por uma 
visão fragmentada, descontextualizada, unidisciplinar e dogmática do saber jurídico que 
pretende (e por vezes consegue) invisibilizar as disputas por trás da formação desse aparato 
conceitual. Estudantes, juristas e operadores do direito são cegados a respeito da 
mobilidade e historicidade de seus conceitos-base, cumprindo um importante papel na 
manutenção de uma hegemonia que sustenta o status quo. Não por acaso, a própria seleção 
de profissionais por meio de concursos públicos impõe a leitura de extensos textos legais e 
jurisprudência majoritária, sob uma metodologia de estudos que exige o isolamento e a 
dedicação exclusiva, geralmente apenas possibilitados aos egressos da graduação que já 
pertençam à classe dominante. O que se busca neste trabalho, portanto, é: i) utilizar a 
epistemologia do ponto zero para analisar o formato atual do ensino jurídico e as opressões 
por ele legitimadas, especialmente no contexto urbano do Estado do Rio de Janeiro; ii) 
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fazê-lo sob o olhar local, de forma original/autêntica, não por negar ferramentas 
epistemológicas formuladas em outros pensamentos filosóficos, mas por acomodá-las a 
problemáticas determinadas, que exigem soluções localizadas, até agora ofuscadas pela 
crença em soluções únicas e universais (ZEA, 1969). 

 

Palavras-chave: Epistemologia do Ponto Zero, Academia, Ensino Jurídico. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DESCOLONIAIS NO ÂMBITO DA 
AMÉRICA LATINA PARA A (RE) LEITURA DO DISCURSO DOS DIREITOS 
HUMANOS A PARTIR DA VISĀO DE FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA 

Lívia Sallon Dias Gonçalves  

 

Para se debater os Direitos Humanos e buscar uma “nova fase de direitos” que se adeque e 

proteja a sociedade atual é necessário voltar ao seu passado, à afirmação histórica de tais 
direitos. A evolução dos Direitos Humanos ficou conhecida mundialmente através de 
movimentos socais europeus e lutas políticas que deram origem à ideia de Direitos 
Humanos e, posteriormente, a sua consolidação através de declarações e tratados 
produzidos no contexto europeu moderno. Todavia não somente o pensamento europeu 
influenciou o debate acerca dos Direitos Humanos. Ainda que não possua uma 
significativa visibilidade mundial, o contexto histórico da América Latina trouxe muitas 
contribuições para a construção do discurso dos Direitos Humanos. O período de 
colonização latino-americano despertou ideais de igualdade e humanização. Nesse 
contexto, destaca-se o pensamento de Felipe Guaman Poma de Ayala, autor Inca que no 
século XVII propôs ideias de igualdade, comunidade e uma reestruturação política 
democrática para que houvesse uma coexistência entre os povos, apresentando discussões 
filosóficas e debates políticos em defesa de povos que foram colonizados. Para desafiar o 
discurso eurocêntrico é necessário se redescobrir a história escondida na colonização da 
América Latina e propor um novo pensamento para se interpretar o tema. Definindo como 
objetivos específicos para a presente pesquisa: a) expor o pensamento e obra de Felipe 
Guaman Poma de Ayala; b) identificar, em seu pensamento, ideias que tenham relação 
com a construção histórica dos direitos humanos; c) relacionar o princípio da não 
discriminação do direito internacional dos direitos humanos como princípio 
contemporâneo oriundo do segundo pós-guerra, e as ideias desenvolvidas pelo autor; d) 
destacar a contribuição do pensamento de Poma de Ayala para uma possível 
fundamentação descolonial dos direitos humanos. Diante disso, o presente estudo tem 
como objetivo analisar a contribuição do pensamento de Guaman Poma de Ayala para a 
releitura do discurso contemporâneo de Direitos Humanos no âmbito da América Latina, 
por meio da metodologia de análise bibliográfica, utilizando-se dos estudos descoloniais 
como referencial teórico.  

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Pensamento Descolonial; Pensamento Outro; 
América Latina; Poma de Ayala. 
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DIREITOS HUMANOS E EMANCIPAÇÃO: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES 
ENTRE MARXISMO E DESCOLONIALISMO 

Enzo Bello 

Marcela Münch de Oliveira e Silva 

 

O presente trabalho almeja delinear as possíveis aproximações entre as linhas de 
pensamento do marxismo e do descolonialismo, tendo como eixo de articulação as suas 
críticas à concepção liberal hegemônica de direitos humanos e algumas propostas para a 
sua superação em termos de “emancipação”. O ponto de partida consiste em uma breve 

exposição das principais características do conceito de “direitos humanos” construído pelo 

pensamento liberal, no contexto estrutural de formação e expansão da sociedade capitalista 
e de seus correlatos instrumentos superestruturais de operação (Estado, Direito, cultura, 
religião etc.). Como elementos centrais desse sistema de direitos calcado nas liberdades 
civis, tem-se: individualismo, universalismo, constitucionalismo, homogeneização, 
abstração, formalismo, inalienabilidade, entre outros. A partir do método do materialismo 
histórico e dialético, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels e desenvolvido por seus 
seguidores (Antonio Gramsci, Gyorgy Lukacs, David Harvey, Ellen M. Wood, John B. 
Foster, entre outros) para a análise da sociedade capitalista, tem-se uma série de categorias 
historicamente referenciadas forjadas e atualizadas que permitem uma crítica aos direitos 
humanos e oferecem uma proposta de superação, quais sejam: concreto/realidade, 
totalidade, metabolismo social entre homem e natureza, ideologia, alienação, fetichismo, 
emancipação, cidadania plena, humanismo. Por seu turno, o pensamento descolonial 
consiste em uma sistematização internacional de contribuições de autores que, apesar de 
não reivindicarem o status de uma escola ou tradição teórica unívoca, partem de um 
humanismo focado nos sujeitos oprimidos e oferecem perspectivas críticas calcadas numa 
análise da modernidade como paradigma de expansão em termos de uma “colonialidade do 

poder e do saber” (Anibal Quijano). A partir de um fundamento sócio-histórico orientado 
por uma “práxis da libertação” e uma visão da sociedade como espaço de alteridade 

(Alejandro Rosillo Martínez), formula-se uma crítica ao universalismo preconizado pelo 
hemisfério norte, calcado em elementos epistemológicos como “leis naturais”, neutralidade 

e objetividade científicas, que atuam como instrumentos de ideologização (Alejandro 
Rosillo Martínez) para a opressão dos povos colonizados, a supressão/ocultação dos seus 
saberes. A pesquisa qualitativa é baseada em revisão bibliográfica, numa linha de 
raciocínio dedutivo, adotando um perfil interdisciplinar que articula contribuições de 
autores das áreas de sociologia, filosofia, teoria política e epistemologia das ciências. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Emancipação; Marxismo; Descolonialismo. 
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CONCEPÇÃO DECOLONIAL DE ACESSO À JUSTIÇA 

Cláudia Cinara Locateli  

Daiane Vidal Graduanda em Direito  

 

O estudo identifica, no contexto do novo constitucionalismo latino-americano, 
manifestações de uma juridicidade decolonial, produzida fora da concepção do Direito 
tradicional, por sujeitos historicamente negados, os povos indígenas. O método adotado é o 
hipotético-dedutivo. O acesso à justiça tornou-se um dos importantes temas jurídicos 
discutidos nos últimos anos, contudo, a participação efetiva dos povos indígenas no 
sistema de justiça é assunto pendente. Além das dificuldades gerais de acesso, as 
comunidades indígenas enfrentam a marginalidade econômica, política, social, e ainda, da 
ausência de educação jurídica e para exercício da cidadania. Torna-se necessário 
reformular os fundamentos do acesso à justiça. Atentar para as novas práticas, sugeridas 
pelo pluralismo jurídico comunitário participativo, que objetivam superar o paradigma 
jurisdicional obsoleto, indissociável do Estado, e elaborar um modelo de administração 
fundamentado na participação e descentralização surgidas por iniciativa dos grupos sociais. 
(ANTUNES, 2010, p. 242-253). A justiça comunitária possibilita a formação de redes de 
comunidades e movimentação social pelos sujeitos historicamente excluídos que lutaram 
pela eficácia dos seus direitos, para que sejam reconhecidos como agentes promotores da 
sua história, através da participação na construção e condução dos mecanismos que lhe 
garantam autonomia fática, e uma educação política crítica para a inclusão em outra 
realidade, transformada pelas práticas sociais (FAGUNDES, 2011). Este é o caminho que 
está sendo trilhado na Bolívia pelos povos indígenas. O movimento do novo 
constitucionalismo latino-americano demonstra ser um campo fértil para a promoção e 
institucionalização da proposta da justiça comunitária. Este movimento, marca as linhas de 
um rompimento com a cultura monista latino-americana, ao acolher o pluralismo jurídico 
por meio da democratização da justiça pela descentralização da sua administração. Os 
povos indígenas insurgem, tendo a oportunidade de impor suas demandas num processo 
participativo, por meio de suas práticas de juridicidade alternativa. Depois de mais de 
quinhentos anos de subordinação e resistência, inicialmente frente aos países colonizadores 
e posteriormente frente aos estados nacionais criados no continente latino-americano, os 
povos indígenas, na Bolívia, evidenciam-se no campo jurídico, através do movimento do 
novo constitucionalismo latino-americano. O novo marco epistemológico permite que as 
comunidades indígenas conquistem o direito de promover o acesso à justiça por meio da 
administração, condução e reconhecimento estatal dos métodos tradicionais utilizados nos 
espaços territoriais comunitários. A justiça comunitária indígena apresenta como uma 
proposta descolonizadora na medida que supera o monismo jurídico. 

 

Palavras-chaves: Acesso à Justiça; Justiça Comunitária; Novo constitucionalismo 
latinoamericano. 
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NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: SUPERAÇÃO DO 
PARADIGMA TRADICIONAL DO DIREITO 

Cláudia Cinara Locateli  

Daiane Vidal  

 

O estudo pauta-se na superação da dicotomia clássica, delineada pelo paradigma 
eurocêntrico que ao longo dos quinhentos anos inspiraram o Direito, e adoção de uma 
epistemologia fundada no novo constitucionalismo latino-americano, com perspectiva 
decolonial. O método de pesquisa é o hipotético-dedutivo. A colonialidade/modernidade 
demarca o advento da razão lógica-positivista, inserida como única forma de conhecimento 
válido. Orientada pelo modelo de racionalidade dominante, a ciência jurídica é absorvida 
pela concepção instrumental de conhecimento, configurada por um único modelo 
epistemológico, monocultural, eurocêntrico. Este foi o alicerce do Direito na América 
Latina, construído afastado da realidade, incapaz de compreender a complexidade do 
"outro", distante dos anseios sociais e interculturais. Transforma-se em metalinguagem, 
cujo objeto não é o Direito, mas o próprio discurso sobre o Direito. A ciência jurídica 
consolida-se como instrumento de dominação a serviço de uma totalidade excludente, 
desencadeando uma práxis de dominação ainda acorrentada aos esquemas formalistas e ao 
juspositivismo. (ALMEIDA, 2004, p. 48). O modelo eurocêntrico e hegemônico, com 
ideais europeus, não reconhece as diferenças, deve ser reexaminado. Lyra Filho (1982) 
propõe repensar o Direito, não como ordem estagnada, como positivação de luta, dos 
princípios libertadores, na totalidade social em movimento. O Direito deve ser 
compreendido como processo histórico, não algo perfeito e acabado. Deve formar-se nos 
movimentos de libertação das classes e grupos minoritários, ascendentes, e que, por vezes, 
definha nas explorações e opressões que o contradizem. Na América Latina, o Direito foi 
implantado sem adequar-se às realidades multiétnicas, interculturais. O método decolonial 
possibilita repensar a ciência jurídica para além do desdobramento teórico/científico. 
Possibilita construir uma nova concepção de Direito, dinâmica, intercultural, que celebre a 
pluralidade de saberes e modos de vida, eis o contexto da proposta do novo 
constitucionalismo latino-americano (WOLKMER, 2006). O movimento do 
constitucionalismo latino-americano surge como epistemologia, pautada na valorização do 
outro, na promoção da isonomia intercultural. Tem origem nas bases populares, por elas é 
influenciado, e prioriza construções teóricas que contemplem as pretensões histórico-
jurídicas do continente latino-americano. Pretende dar voz aos povos historicamente 
oprimidos, rompendo com a figura de uma única epistemologia universalizante e 
dominante. O novo constitucionalismo latino-americano promove uma ressignificação da 
epistemologia jurídica tradicional. Propõe operacionalizar mudanças sistêmicas, com 
alcance teórico-prático, que permitem romper as estruturas hegemônicas de saber e de 
representação social impostas, que têm mantido a cultura da dominação. O movimento 
constitucional latino-americano propõe subsídios para articular uma teoria crítica capaz de 
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contribuir para se repensar uma cultura político-jurídica latinoamericana, na perspectiva 
decolonial. 

 

Palavras-chaves: Decolonial; Epistemologia; Novo constitucionalismo latino-americano. 
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A INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE ARMAS NÃO 
LETAIS SOB A ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

Nevitton Vieira Souza 

Tiago Leonardo Lucero 

 

A finalidade da presente pesquisa é analisar a questão da inserção do Brasil, por meio de 
empresas privadas, no cenário do comércio internacional de armas não letais e sua forma 
de atuação. Atento às mudanças sociais e econômicas, o Brasil passou a ser uma referência 
na exportação de armas não letais. Foi uma iniciativa empreendedora e que tem gerado 
muitos lucros à iniciativa privada, haja vista que, a princípio, se amolda melhor ao novo 
ethos do Direito internacional. Isto é, à obrigação contida no princípio da Responsabilidade 
de Proteger, reconhecido amplamente pelos Estados membros da Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU), segundo o qual “cada país tem a responsabilidade primária de 

proteger seu povo contra violações massivas de direitos humanos”, sendo tal 

responsabilidade estendida à comunidade intencional quando o primeiro se mostrar 
insuficiente. Desse modo, haja vista que o Estado não deve se omitir em sua missão de 
pacificação social, a substituição das armas letais por outras que alcancem o mesmo fim, 
mas que diminuam a exposição das pessoas ao risco de morte ou grandes lesões, torna-se 
atraente. Ressalte-se, ainda, que no Oitavo Congresso das Nações Unidas para a Prevenção 
do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, recomendou a utilização destas armas não 
letais em detrimento das tradicionais, rompendo ainda mais as barreiras para esta inovação. 
Com vistas a terem maior poder de convencimento, os empreendedores desse ramo têm 
contado com o auxílio do governo brasileiro para iniciar negociações com outros Estados. 
O país tem se tornado uma referência internacional, e já em 2008 era o líder absoluto, entre 
os países da América Latina, na exportação de armas pequenas. Posicionamento que 
levantou muitas críticas e retomou as questões relativas à infração aos Direitos Humanos, 
vez que tais armas são utilizadas para reprimir e oprimir. As atenções se deslocam da 
ameaça à vida, antes foco das principais críticas às armas letais, para as contenções 
desmedidas, o impedimento à livre expressão e manifestação. Portanto, cumpre ao Brasil 
repensar tais investimentos, afinal é sua responsabilidade evitar que em seu território sejam 
realizados atos que violem ou que contribuam para a violação dos Direitos Humanos em 
outros Estados. A proposta deste estudo adquire especial relevo em face dos conflitos e das 
manifestações sociais pró-democracia em ocorrência na contemporaneidade. Ademais, 
importa destacar que foi empregado o método dedutivo-comparativo neste trabalho 

 

Palavras-chave: Comércio Internacional de Armas; Armas não Letais; Direitos Humanos.   
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DIREITO E MULTICULTURALISMO: DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DA 
EDUCAÇÃO (JURÍDICA) PARA OS DIREITOS HUMANOS – DO RESPEITO ÀS 
DIFERENTES CULTURAS A UM DIREITO DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO 

Bárbara Silva Costa 

 

Falar em direitos humanos no contexto de um mundo globalizado remete a uma série de 
concepções. É possível considerá-los através de uma perspectiva liberal igualitária, 
universal, teórica e abstrata. Em contrapartida, pode-se ainda, interpretá-los através da 
defesa da diversidade cultural e de grupos minoritários. Por meio do surgimento de novas 
complexidades, riscos e paradoxos, esse debate remete a um dos grandes desafios do 
direito e consequentemente do seu ensino: de que modo os direitos humanos são 
concebidos pelos estudantes dos Cursos jurídicos e de que forma as Faculdades promovem 
uma formação comprometidos com a promoção e a concretização desses direitos em sua 
realidade circundante, visando o combate à discriminação? Para que seja possível abordar 
a temática em tela e responder aos problemas de pesquisa indicados, este estudo objetiva 
apresentar as concepções de direitos humanos desenvolvidas ao longo da história, bem 
como identificar de que modo os alunos concebem esse ramo do saber. Para tanto, as 
técnicas de investigação utilizadas serão pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa de 
campo será realizada por meio de um questionário aplicado aos alunos do primeiro e 
último anos da Faculdade de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões (URI), no campus de Santo Ângelo/RS. O método empregado será o 
monográfico. Por meio de pesquisa descritiva, almeja-se apresentar as características de 
determinada população e suas concepções acerca dos direitos humanos. Embora em estágio 
embrionário, é possível concluir que o tema dos direitos humanos não deve ser reduzido a 
um rol de direitos estabelecidos abstratamente em Declarações de Direitos desde o século 
XVIII. O mundo mudou e cada vez mais são frequentes cenas de discriminação e violação 
aos direitos humanos. As preocupações excessivas em definir um rol de direitos pautado 
em abstrações não apresentam soluções para os problemas. Fruto das modificações 
ocorridas no cenário nacional e internacional no modo de compreender esse tema surge a 
necessidade de se repensar as abordagens adotadas pelos cursos jurídicos no Brasil e 
concebidas pelos discentes a respeito dos direitos humanos no que tange ao respeito às 
diferentes culturas e ao problema envolvendo práticas discriminatórias. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação Jurídico; Multiculturalismo; 
Discriminação. 
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O DIREITO AO LAZER NAS CIDADES E O SUMAK KAWSAY: REFLEXÕES 
SOBRE A NECESSIDADE DE GARANTIA DE UM, PARA O ALCANCE DE 

OUTRO 

Karina Borges Rigo 

 Karen A. Mello Santos  

Gabriele Borges Rodrigues  

 

Desde os primórdios o homem sonha com tempo livre para fazer tudo aquilo que o 
trabalho não o permite. Este ideal, acompanhado da necessidade de viver bem, é a base 
para o instituto do direito ao lazer, o qual adquire, na Constituição Brasileira, status de 
fundamentalidade. No entanto, o que constata-se na sociedade sul-americana 
contemporânea, a falar-se principalmente na brasileira, ainda colonizada e repetidora dos 
mesmos erros de alhures, é a corrida capitalista pelo consumo, pela alienação do trabalho e 
ausência do tempo livre. Esta conjuntura torna-se completamente incongruente diante do 
ideário socialista do novo constitucionalismo latino-americano, principalmente no que 
atine ao instituto do bemviver, consolidado principalmente na Constituição Equatoriana de 
2008, mas que é amplamente debatido em outras constituições, a exemplo de Bolívia e 
Venezuela. Neste ínterim, este trabalho propõe-se a demonstrar a importância do acesso ao 
lazer e aos espaços de convivência dentro das cidades para a garantia de uma cultura de 
bem-viver que seja, senão igual, ao menos próxima ao ideário exaltado por estas 
Constituições sobreditas, inovadoras nesta temática. A concepção do bem viver converge 
para um ideal global e pluricultural. O pensamento ocidental já contou com este conceito 
desde Aristóteles. Em suas reflexões, o filósofo afirma que o fim último do ser humano é a 
felicidade e esta só pode ser alcançada em uma cidade feliz. Para ele, a felicidade se realiza 
dentro de uma comunidade política, não individualmente. A finalidade da cidade, portanto, 
seria propiciar, aos cidadãos que a integram, felicidade. No entanto, esta concepção 
aristotélica não leva em conta o ser humano com a natureza, nem as dimensões espirituais 
ou as relações com os antepassados, ao contrário da cultura indígena equatoriana, por 
exemplo, que assim o faz, e que muito tem a contribuir para a discussão do direito e acesso 
ao lazer dentro do ambiente urbano. Esta abordagem da necessidade do lazer dentro das 
cidades vai de encontro à ideologia do bem viver neste novo pacto de convivência a que se 
propõem as novas tendências latino- americanas para o constitucionalismo, eis que as 
mesmas desejam construir novos mundos vitais diferentes da proposta civilizatória do 
ocidente atual, que, como já dito, se baseia principalmente no consumo economicista. A 
necessidade de acesso ao lazer dentro das cidades vislumbra uma perspectiva ampla das 
relações sociais, num sentido emancipador, liberando tempo para o ócio criador, para a 
arte, o artesanato, descobrimento pessoal e indagação existencial, para o estudo, a viagem, 
para a participação democrática, para a festa e a celebração, sejapara o cuidado das pessoas 
e da natureza (GALLEGOS, 2010). Assim, em uma proposta reflexiva, este trabalho 
pretende trazer os instituto do direito e do acesso ao lazer nas cidades como atores 
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principais para o alcance do bem – viver (sumak kawsay) proposto pelo novo 
constitucionalismo latino-americano.  

 

Palavras-chave: Direito ao Lazer; Cidadania; Bem Viver. 
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O DESAFIO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM PROMOVER A CIDADANIA E 
PRESERVAR A CULTURA DOS IMIGRANTES ESTRANGEIROS 

Angélica Chechi Walczak  

Thiago Roberto Gebert Garcia  

 

Conforme facilmente se percebe ultimamente, principalmente por meio de entrevistas e 
reportagens nos mais variados meios de comunicação, o Brasil está recebendo um grande 
número de imigrantes, provenientes principalmente de países latinos e também africanos. 
Este processo de aumento da imigração se intensificou mais precisamente após o ano de 
2010. Dentre os imigrantes latinos destaca-se os provenientes do Haiti, país que foi 
devastado por um terremoto no ano de 2010, mas que também sofre com graves problemas 
sociais, principalmente com a extrema pobreza. Muitos imigrantes fogem da extrema 
pobreza, violência, tragédias naturais, perseguições políticas, falta de empregos, buscam no 
Brasil uma oportunidade de recomeço na vida, vislumbrando oportunidades neste país 
principalmente em razão do crescimento econômico e das grandes obras relacionadas às 
Olimpíadas, Copa do Mundo, hidrelétricas, programas governamentais como o PAC e a 
construção civil em geral, mas também em razão de uma imagem de suposto país 
acolhedor aos estrangeiros. Pretendemos analisar a situação destes estrangeiros, 
primeiramente o processo de deslocamento até o Brasil, como ocorreu a entrada no país, 
bem como o processo de regularização ou não da situação destes imigrantes, analisaremos 
a adaptação ao novo país, a adaptação a nova cultura, como tem sido a busca de vagas de 
emprego, em que ramos os imigrantes mais conseguem vagas, qual a remuneração média, e 
como conseguem se manter com dignidade. Inevitável e indispensável também é a análise 
de como tem sido a recepção aos imigrantes pelos nativos, ou seja, pelos próprios 
brasileiros. Pretendemos também demonstrar se o Brasil está tomando as medidas 
necessárias para promoção da cidadania aos migrantes, bem como a preservação de suas 
culturas, além de promover um processo de estímulo interação intercultural. Além disso, 
queremos demonstrar se a legislação brasileira atual é suficiente neste processo de inclusão 
do imigrante, ou se há uma necessidade de reforma legislativa neste quesito, buscando a 
preservação e promoção da cidadania, lembrando sempre que a Lei 6.815, popularmente 
conhecido como Estatuto do Estrangeiro, é datada de 19 de agosto de 1980, período em 
que estávamos em pleno regime militar, quando o estrangeiro era visto como um inimigo à 
segurança nacional. Na realização do trabalho buscamos utilizar o método indutivo, 
partindo da análise de casos particulares de grupos de imigrantes chegando a respostas e 
possibilidades aplicáveis à universalidade dos estrangeiros, principalmente por meio de 
políticas públicas e alterações legislativas. Também faremos uso do método comparativo 
para buscarmos similitudes e divergências entre os grupos de imigrantes e suas situações, 
além do método monográfico com o estudo aprofundado de grupos de estrangeiros a fim 
de obtermos dados generalizados sobre a imigração.  
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O INTERCULTURALISMO COMO MECANISMO EMANCIPATÓRIO 

Francis Rafael Mousquer 

 

Este breve estudo tem o objetivo principal de apresentar o interculturalismo como um 
instrumento de diálogo entre as diferentes culturas inseridas na sociedade globalizada, 
proporcionando o reconhecimento e o diálogo cultural como forma de emancipação dos 
povos frente ao imperialismo jurídico etnocêntrico. O interculturalismo tem como proposta 
fundamental a convivência democrática entre as diferentes culturas. Procura agregá-las 
sem anular a sua diversidade (SORIANO). Nesse aspecto, é primordial a existência de uma 
interação cultural que aponte para um programa político capaz de desenvolver um diálogo 
como forma de rompermos com a globalização hegemônica. Para o Interculturalismo não 
há hierarquia entre as culturas, todas possuem inestimável significado. Cuida-se de erigir 
um ponto intermediário para vencermos o etnocentrismo que resiste a enfrentar o discurso 
cultural em igualdade de condições. A concepção aqui introduzida elabora uma pequena 
correção da ética comunicativa habermasiana, apontando como método do discurso o 
intercâmbio nas relações externas das culturas. Evidencia duas regras para legitimação do 
discurso intercultural: a regra subjetiva de cooperação, em que todas as culturas possuiriam 
a mesma capacidade de fala, podendo replicar e propor, sendo que toda proposta deveria 
ser argumentada; e a regra objetiva externa do discurso, na qual os discursos não poderiam 
sofrer coações (SORIANO). Nesse mister, a igualdade entre as culturas é o eixo 
estruturante para um novo caminho nas relações culturais. O interculturalismo é a 
concepção garantidora dos direitos pertencentes às diversas culturas - em especial as 
desfavorecidas -, pois em tempos de osmose e simbiose cultural, o interculturalismo tem a 
capacidade de superar as limitações do liberalismo e do comunitarismo, convergindo para 
uma reconceitualização cultural em direção a emancipação das nações periféricas. Assim, 
para rompermos com o etnocentrismo, a globalização hegemônica e o consequente 
imperialismo jurídico, é preciso que se estabeleça uma dialética intercultural conduzida de 
maneira transversal, isto é, a partir de outros lugares, utilizando-se para isso da 
hermenêutica diatópica (SANTOS), que consiste sucintamente na reciprocidade de 
compreensão dos distintos universos aos quais pertencem as diferentes culturas. Como 
possibilidade libertadora, a ética da libertação (DUSSEL) oportunizaria a redução das 
desigualdades, comprometendo-se com o reconhecimento dos excluídos. Por último, a 
filosofia intercultural (BETANCOURT) implicaria em dilatar nossos recursos 
hermenêuticos, epistemológicos e metodológicos, articulando-se a partir das deliberações 
inter-culturais. Logo, sob a guarida do método de abordagem procedimental dedutivo e 
monográfico, concluiu-se através de pesquisas bibliográficas, que todas as culturas devem 
ocupar a mesma posição no discurso intercultural, apresentando idêntica capacidade de 
manifestação e oportunidade. Nesse sentido, no intuito de edificarmos um patrimônio 
comum de valores e de direitos igualitários, o diálogo intercultural, no nosso sentir, parece 
ser a alternativa viável para realizarmos uma metamorfose epistêmica ante a forma de 
pensar dominante. É o desafio que precisamos assumir, buscando transcender o discurso 
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filosófico ocidental, ideológico e colonizador, que refuta a alteridade, consolida o 
monologismo e não procura a dialogicidade. 

 

Palavras-chave: Interculturalismo; Emancipação. 

  



69 
 

DIREITOS HUMANOS E TECNOLOGIA: O EXAME DE DNA NAS AÇÕES DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

Ana Laura Weber 

 Paulo Adroir Magalhães Martins 

 

Utilizando o método de procedimento sócio-analítico e a abordagem dedutiva, a pesquisa 
visa analisar a necessidade de revisão das ações de investigação de paternidade julgadas 
antes do advento do exame de DNA, para que sejam garantidos os direitos fundamentais da 
pessoa humana. Com o surgimento do exame de DNA, vislumbra-se que as ações de 
investigação de paternidade julgadas antes do seu surgimento e baseadas em provas 
insuficientes ou frágeis devem ser revistas, ainda que transitadas em julgado, tendo em 
vista a necessidade de que o Estado garanta a todo e qualquer ser humano os direitos 
fundamentais da pessoa humana, o direito à identidade genética e o direito ao estado de 
filiação. O exame de DNA, surgido em 1984, é uma prova de alto grau de confiabilidade, 
já que garante mais de 99% de acerto. Dessa forma, diante da alta probabilidade de certeza 
do referido exame, este começou a ser realizado por terras brasileiras no ano de 1988 e a 
embasar julgamentos de ações de investigação de paternidade posteriores a esse período. A 
problemática aqui abordada é com relação às ações de investigação de paternidade julgadas 
antes do surgimento do exame de DNA, nas quais a decisão de mérito fez coisa julgada 
baseada na insuficiência de provas ou em provas frágeis, como acontecia na maioria dos 
casos. Ainda que essas ações estejam cobertas pelo manto da coisa julgada, ou seja, não 
podem mais ser revistas, a coisa julgada, nesses casos, deve ser relativizada para que sejam 
garantidos os direitos fundamentais da pessoa humana, o direito à identidade genética e o 
direito ao estado de filiação. Por direitos fundamentais entende-se os direitos dos 
indivíduos que advêm da própria natureza humana e estão objetivamente vigentes em uma 
ordem jurídica concreta. Essa ordem jurídica concreta é a Constituição da República 
Federativa do Brasil, a qual, em seu artigo 227, dispõe que é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar, dentre outros. Esse dispositivo assegura aos filhos e seus pais o 
natural e constitucional direito de saber a sua origem, a ancestralidade, de conhecer a sua 
identidade, com base nas garantias constitucionais da igualdade, da cidadania, da dignidade 
da pessoa humana, da informação e da prevalência dos interesses do filho. Além disso, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu artigo 27, que o reconhecimento do 
estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser 
exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição. Dessa forma, pode-se 
afirmar que, em que pese a coisa julgada ser considerada imutável e uma espécie de dogma 
incontestável, por gerar segurança jurídica e estabilidade aos julgados, ela não pode 
prevalecer diante do direito de todos de acesso à identidade e à origem biológica, direitos 
esses fundamentais, inerentes ao ser humano e necessários à sua formação como indivíduo.  
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A GARANTIA DO DIREITO HUMANO À INFORMAÇÃO ATRAVÉS DO 
PREGÃO ELETRÔNICO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Jocelito Zborowski 

Rosângela Angelin 

 

As transformações do Estado brasileiro demonstraram que a cada dia a Administração 
Pública busca adequações às novas necessidades da sociedade. Na trajetória histórica, o 
atual modelo de gestão administrativa contempla uma série de atividades e serviços que 
busca, cada vez mais, uma gestão da res publica, voltada à satisfação dos interesses 
coletivos. A partir do método de procedimento sóciohistórico-analítico e abordagem 
dedutiva, o objetivo desse trabalho é demonstrar como o Direito Humano à informação 
pode ser viabilizado na Administração Pública através da implementação do pregão 
eletrônico nos processos licitatórios. Para isso, destaca-se o incipiente princípio da 
transparência, decorrente da edição da Lei nº 12.527/2011, denota uma nova visão sobre os 
atos dos administradores sobre o direito à informação nos processos licitatórios, como 
forma de garantir a aplicação dos direitos fundamentais. Os avanços tecnológicos e a 
velocidade da comunicação instantânea alteraram as rotinas individuais, aumentando a 
competição industrial e causando transformações na sociedade. Informação e tempo 
passaram a ser considerados sinônimos de produtividade e poder. Vive-se em uma nova 
sociedade predominantemente informacional, denominada de sociedade da informação. 
Um maior acesso às informações produzidas pelo Poder Público e a possibilidade de 
participação do cidadão na tomada de decisões públicas são exemplo de implicações 
positivas para os sistemas democráticos e para os direitos individuais. Na esteira de utilizar 
a tecnologia da informação, o governo Federal implementou a modalidade pregão 
eletrônico. Trata-se de uma licitação realizada através do portal Comprasnet, onde 
licitantes e população possuem acesso a todos os atos realizados. Ressalta-se que o simples 
uso das website nas esferas governamentais para o atendimento ao cidadão, 
necessariamente não confere cidadania, mas pode contribuir para o seu avanço, 
considerando que a construção da cidadania é um processo de permanente renovação e 
ampliação de suas frentes e possibilidades. O direito ao acesso a informação surge como 
um direito humano fundamental para a vida em sociedades democráticas, pois o seu 
fundamento reside no fato de que a autoridade administrativa exercer atividades delegadas 
pelo cidadão decorrente da eleição, sendo que tais atividades públicas são mantidas pelo 
contribuinte através dos impostos. Dessa forma, o cidadão e o público em geral devem 
possuir o direito de saber como o poder está sendo usado e como o dinheiro está sendo 
gasto. Mais do que isso, o cidadão tem o direito de influenciar e participar nos processos 
decisórios sobre matérias de interesse público. Como direito fundamental, a informação 
vem a ser um dos alicerces da noção de democracia e cidadania, pois ausência do direito à 
informação em uma sociedade sentencia a população à ignorância, à alienação, limitando 
sua capacidade de formar a sua opinião ou mesmo acompanhar e fiscalizar os atos 
públicos. A utilização da modalidade pregão eletrônico, pelas suas diversas inovações no 
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ordenamento jurídico e, especialmente das peculiaridades de ampla divulgação nos meios 
de comunicação e acompanhamento em tempo real dos atos administrativos, em matéria de 
transparência, é o instituto que melhor representa a concretização do direito à informação 
nos processos licitatórios como forma de garantir a aplicação dos direitos fundamentais.  

 

Palavras-chave: Licitação; Direitos Fundamentais; Direito Humano à Informação. Pregão 
Eletrônico. 

  



73 
 

A PERSPECTIVA DA INTERCULTURALIDADE DA CIDADANIA NO BRASIL E 
AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

Candice Nunes Bertaso 

 

A pesquisa tem como substrato a perspectiva da cidadania intercultural no Brasil e as 
relações de Gênero. Propõe-se a observar em que medida a cidadania de materialidade 
intercultural, possui potencial emancipatório frente à realidade das sociedades complexas e 
multiculturais, repercutindo sobre as relações de gênero, ensejando o reconhecimento da 
igual dignidade a todos. Por meio de uma exploração bibliográfica, o texto utiliza o método 
monográfico. A pesquisa constata a possibilidade da cidadania de viés intercultural 
propiciar o reconhecimento igualitário de todos os grupos sociais, e repercutir de forma 
positiva nas relações de gênero pelo fato de se fundamentar na dignidade humana, 
especialmente naqueles direitos de materialidade cultural e interconectados à democracia e 
à categoria de reconhecimento social.  

 

Palavras-chave: Cidadania; Interculturalidade; Gênero. 

  



74 
 

DIREITO E HUMANIZAÇÃO POR INTERMÉDIO DO LETRAMENTO 

LITERÁRIO: UMA ANÁLISE DO PROJETO “REMIÇÃO PELA LEITURA” NAS 

UNIDADES PRISIONAIS DE LONDRINA 

 Débora Maria Proença  

Leandro de Proença Lopes  

 
 

O processo de escolarização é garantido por políticas públicas, cujos direitos são 

assegurados pela Constituição Federal, inclusive para as pessoas que se encontram em 

privação de liberdade nas penitenciárias de todo o país. Um dos pressupostos para a 

garantia à escolarização como direito humano é o fato de que a educação é fundamental no 

processo de humanização. Desta forma, a luta pela institucionalização educacional em um 

espaço social tão opressor e desumano como o cárcere caracteriza-se como compromisso 

para que as práticas pedagógicas da educação formal estejam ao alcance de todos os 

apenados como forma de reconhecimento do direito, respeito e compromisso político de 

luta contra todo e qualquer processo de repressão daqueles que são custodiados pelo 

Estado para cumprirem suas penas de acordo com a justiça.  A Lei Federal 12.433, de 29 

de junho de 2011, impôs aos Estados Brasileiros o Projeto de Remição pela Leitura. No 

Paraná, a Assembleia Legislativa sancionou e aprovou a Lei 17.329, de outubro de 2012, 

instituindo o referido Projeto em todos os estabelecimentos penais no Estado. O Projeto 

Remição pela Leitura proporciona ao encarcerado alfabetizado a oportunidade de remir o 

tempo de pena, permitindo o acesso à cultura e ao desenvolvimento da capacidade crítica 

por intermédio de alfabetização. Dessa forma espera-se que as leituras literárias realizadas 

pelos alunos ampliem seu letramento literário, contribuindo para a restauração de sua 

autoestima, na perspectiva de sua reintegração social como uma política social de direito 

humano. O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise crítica deste Projeto nas 

penitenciárias de regime fechado e no CRESLON – Centro de Reintegração Social de 

Londrina, que atende educandos privados de liberdade em regime semiaberto. Para tanto, 

consideramos as contribuições de Paulo Freire, para quem a leitura da palavra deve 

relacionar-se com a leitura do mundo, e de Antônio Cândido, para quem a literatura 

contribui na busca de equilíbrio humano, sendo, por isso, fator indispensável nos processos 

de humanização. Também realizamos uma análise da violência e de suas consequências a 

partir da teoria do bode expiatório de Renè Girard, com o objetivo de compreender a 

resistência de parte significativa da sociedade à educação e reintegração social de 

apenados. A partir desses referencias que permitiram a fundamentação teórica da pesquisa, 

procuramos analisar quais os impactos do Programa Remição pela Leitura na formação e 
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reintegração social dos apenados. Para tanto, realizaremos uma pesquisa qualitativa por 

meio da técnica de entrevistas abertas com professores e alunos participantes do projeto. 

 

Palavras-chave: Escolarização; Educação e Direitos Humanos; Educação e Humanização; 

Violência; Projeto Remição pela Leitura. 
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DO BOLSA FAMÍLIA AO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO QUANTI-

QUALITIATIVO SOBRE TRAJETÓRIAS DE  UNIVERSITÁRIOS ORIUNDOS 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E ACESSO À 

EDUCAÇÃO 

Leandro de Proença Lopes  

Vera Regina Rodrigues da Silva 

  

Programas de Ação Afirmativa e Programas de Transferência de Renda são, 

constantemente, alvo de pré-conceitos que criticam, dentre outras coisas, seu caráter 

assistencialista. Muitos desses programas têm sido estudados sob diversos aspectos, o que 

tem servido para demonstrar seu impacto nas melhorias de condições sociais de grupos 

historicamente discriminados. O Programa Bola Família foi criado como uma das formas 

de superação da fome e da pobreza, procurando articular três dimensões essenciais para 

alcançar esse objetivo: “promoção do alívio imediato da pobreza”, “Reforço ao exercício 

de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação” e a “coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários [...] consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza” 

(Controladoria-Geral da União). Após doze anos de implementação do programa, temos 

dados suficientes para avaliar se seus objetivos declarados estão sendo alcançados. O 

objetivo deste trabalho é realizar um estudo que, partindo das trajetórias de estudantes da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira oriundos de 

famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, analise aspectos como: relação entre 

políticas de combate à pobreza e acesso à educação; impacto de programas de transferência 

de renda no acesso ao ensino superior; (re)configuração da universidade pública à partir do 

ingresso de novos sujeitos; valorização da diversidade e trajetórias de vida no ensino 

superior. Nesse sentido, a pesquisa pretende analisar em que medida o benefício do 

programa Bolsa Família impacta o acesso ao ensino superior em nível de graduação em 

uma universidade pública. A primeira parte da pesquisa consiste em análise quantitativa, 

que permitirá a coleta dos dados necessários para a análise qualitativa que se seguirá, por 

meio das técnicas de entrevistas abertas e grupo focal, com estudantes selecionados dentro 

do perfil pré-definido. 

 

Palavras-chave: Programa Bolsa Família; Políticas Públicas; Ensino Superior; Ações 

Afirmativas.  
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MARCO CIVIL DA INTERNET LEI N. 12.965/14: UMA CONQUISTA CIDADÃ E 

DEMOCRÁTICA 

Ana Laura Weber  

Bárbara De Cezaro  

Thami Covatti Piaia  

 

Utilizando o método de procedimento sócio analítico e a abordagem dedutiva, a pesquisa 

visa analisar a Lei n. 12.965/14 que trata do marco civil da internet. A Lei n. 12.965/14 se 

fez a partir de grande participação social através da plataforma da web 2.0. Este projeto 

surgiu em 2009 e teve aprovação na câmara dos deputados na data de 25 de março de 

2014. No senado o projeto foi aprovado em 23 de abril de 2014, sendo posteriormente 

sancionado pela presidente da república, tendo o deputado Alessandro Molon como seu 

relator. O primeiro texto elaborado por parte do Ministério da Justiça objetivou 

questionamentos essenciais para uma possível preparação de um texto legal. Após, um 

anteprojeto teve seu texto integralmente acessível aos cidadãos para estes tecerem 

comentários a respeito. Os comentários públicos aprimoraram o projeto, posteriormente 

encaminhados à análise de outros órgãos de governo e conduzido pela presidente da 

república ao Congresso Nacional como projeto de lei n. 2126/2011. Em uma rápida 

pesquisa quantitativa a respeito do tema, constata-se que o debate que fora aberto ao 

público sobre o Marco Civil, (de 2009 e junho de 2010) contou com aproximadamente 

2.000 colaborações e 18.500 visitas. Como visto a sociedade juntamente com o ministério 

da justiça se uniram e, por meio da realização de uma popular consulta pelo do site 

culturadigital.br/marco civil a proposta do Marco Civil da Internet, atual Lei n. 12.965, 

para trocar ideia a respeito da Lei com raízes nos direitos e também responsabilidades 

contidos na Constituição de 1988. A elaboração da lei do marco civil da internet buscou a 

todo o momento proteger e preservar a internet e todos os direitos humanos para 

transformar este espaço aberto em um local de troca de colaboração e liberdade 

responsável. Entre os pontos de destaque temos a neutralidade da rede, a privacidade e a 

proteção judicial. A lei ainda permite um elo para conversa entre a cultura digital e indica 

muitos direitos dos usuários da internet e também deveres de quem provê o seu acesso, 

assim como os deveres de participação do poder público. Este estudo acadêmico da Lei nº 

12.965, é de suma importância ao estudante e operadores do direito, uma vez que fora 

construída pela sociedade brasileira para garantir a liberdade na internet para todos os 

brasileiros que precisam dela para garantir seu direito à cultura, a informação, também 

liberdade de expressão, uma comunicação mais democrática e cidadã, que não retome a 

exclusão digital, que não crie uma internet para ricos e outra para pobres em que só tenha 
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acesso a uma internet plena os quem puder pagar a mais por isso. Portanto, a discussão e 

criação acadêmica em torno do marco civil da internet é um importante campo a ser 

instigado pelo pesquisador hodierno, pelo fato de ser um tema de relevante importância 

social, estando enraizado na democracia e cidadania e tendo seu objetivo primordial a 

ampliação de direitos com a sociedade e pela sociedade.  

 

Palavras-chave: Marco civil; Conquista cidadã; Democracia. 
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NEUTRALIDADE DA REDE UMA CONQUISTA PARA A CIDADANIA 

BRASILEIRA 

Bárbara De Cezaro 

Thami Covatti Piaia 

 

Utilizando o método de procedimento sócio analítico e a abordagem dedutiva, a pesquisa 

visa analisar a neutralidade da rede, tendo como base a lei n. 12.965/14 que trata do marco 

civil da internet especificamente seu artigo 9º. Este princípio da neutralidade da rede prima 

pelo acesso livre e isonômico a todas às informações contidas na rede através de uma 

navegação com a mesma velocidade, sendo vedado ao provedor de internet oferecer 

velocidade de transmissão diferente segundo o tipo de conteúdo acessado e respeitando a 

velocidade de Mbps contratada para qualquer conteúdo como, e-mails, downloads, etc. No 

caput do artigo 9º da Lei n. 12.965/14 se garante: Art. 9º O responsável pela transmissão, 

comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de 

dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. No 

Brasil a gestão deste tráfego ficou a cargo de provedores de acesso e a regulamentação do 

princípio da neutralidade da rede ainda aguarda regulamentação através de decreto do 

governo federal, tendo a ANATEL como o órgão que regulamentará, o comitê gestor da 

internet aqui no Brasil na figura de órgão consultivo, empresas de telecomunicações e 

provedores da rede também serão ouvidos. O princípio em pauta defende a inexistência de 

“pedágios” na internet, não podendo para isso nenhuma empresa dificultar o acesso a 

qualquer conteúdo por interesse econômico. Como exemplo é vedado aos provedores 

cobrar determinado valor mensal para acesso restrito de e-mail, redes sociais e filmes numa 

espécie pacote de serviços como nos planos de TV por assinatura. Tal fato vedaria a 

isonomia do serviço, distinguindo usuários pelo seu poderio econômico e diferenciando o 

acesso à informação e cultura nos ciberespaços de forma discriminatória, limitada e 

hierárquica. Desta forma os provedores são obrigados a tratar de maneira acessível a todos 

a informação contida na rede, sem proibições e diferenciações em razão do pacote de 

dados contratado. Impede-se ainda que grandes provedores criem discriminação entre os 

usuários da rede, se assegurando ainda que a internet neutra faça com que as operadoras de 

telecomunicações não criem pedágios de acesso por interesses comerciais. Portanto, a 

neutralidade da rede é uma importante conquista do cidadão brasileiro que está cada vez 

mais inserido na sociedade em rede e necessita ter seus direitos e deveres assegurados pelo 

Estado democrático.  
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O PAPEL DO MEDIADOR NO TRATAMENTO DE CONFLITOS NO ESTADO 
DE DIREITO 

Juliane Luft Caye 

Janete Rosa Martins 

 

O presente trabalho tem como objetivo pesquisar o papel do mediador no tratamento de 
conflitos no estado de direito. Da mesma forma, busca-se analisar a função do mediador 
com base no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, que desde logo instituiu/referiu a 
solução pacífica das controvérsias. Assim como, será demonstrado como o mediador 
desenvolve sua função fora do ambiente Judiciário, de forma extrajudicial. Os objetivos 
são: a) Estudar as formas de solução de controvérsias; b) Analisar a função do mediador a 
partir do preambulo da Constituição Federal; c) Demonstrar como se dará a inclusão do 
mediador na resolução dos conflitos de forma extrajudicial. A sociedade atual demonstra 
sinais de complexidade no que se refere à demasia de conflitos que ininterruptamente se 
instalam. Nesse contexto que as novas formas de tratamento de conflitos são essenciais e 
buscam atender a essas aspirações, proporcionando um tratamento diferenciado ao 
problema, buscando pacificamente resolvê-lo e não impor-lhe uma decisão. Para tanto, 
observa-se que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 trouxe essa inovação ao 
referir que o Estado Democrático de Direito fundar-se-ia na harmonia social com a solução 
pacífica das controvérsias, bem como pela busca da paz social. Uma dessas formas de 
solução pacífica de controvérsias é o instituto da mediação. Essencial para a solução dos 
conflitos entre relações pessoais. Por outro lado, sabe-se que o que gera o conflito é a 
ausência de diálogo entre os envolvidos, sendo esse uma forma de transformar o conflito 
em uma solução para o problema que se apresenta. É nesse sentido que surge o papel do 
mediador, criando um canal de comunicação entre as partes. Facilitando o diálogo, sem de 
forma alguma sugerir a solução. A finalidade e a função do mediador tem o intuito de que 
as próprias partes proponham entre si uma solução pacífica para o conflito. Dessa forma, o 
papel do mediador, muito antes de apresentar fins jurídicos, destaca-se pela função social, 
ao provocar a resolução conjunta dos problemas e a prevenção de novos conflitos, assim 
como a inclusão e a paz social, componho as partes de forma a restabelecer o diálogo. 
Nessa perspectiva, o ofício do mediador não precisa ser judicializado, ou seja, sua atuação 
pode dar-se tanto de modo formal, como também de modo informal, na própria sociedade, 
de forma extrajudicial, bastando que se estimule o diálogo e instigue a uma solução, 
conquistada pelas próprias partes em conflito. O método de abordagem é o hipotético 
dedutivo; método de procedimento: monográfico e histórico; tipo de pesquisa: 
documentação indireta (livros e leis, com o auxílio das técnicas de fichamento). 

 

Palavras-chave: Conflitos; Mediação; Solução. 
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A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Gabriela Gomes Klassmann  

 

A dignidade da pessoa humana é o fundamento axiológico dos direitos humanos, é um 
atributo inerente a todo ser humano e possui status de fundamento do Estado Democrático 
de Direito, integrante da categoria dos princípios fundamentais insertos na Constituição 
Federal. Em face das cargas valorativas atribuídas aos princípios constitucionais, estes 
passam por direcionamentos na resolução de conflitos à luz do que demonstra cada caso 
concreto, nem sempre prevalecendo o princípio norteador do Estado Democrático, a 
dignidade humana. No enfoque do presente estudo, percebe-se que a dignidade da pessoa 
humana pode ser relativizada diante de determinado princípio, quando há evidente colisão 
entre eles. A dignidade da pessoa humana como supra-sumo do Estado Democrático e 
como princípio norteador na aplicação das normas pátrias, defende a proteção do mínimo 
existencial, de integridade física, moral e psicológica dos indivíduos, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, assim como os direitos humanos. O trabalho 
propõe uma análise a respeito da ponderação do princípio da dignidade da pessoa humana 
e os demais princípios fundamentais, como o ponto central do equilíbrio no ordenamento 
jurídico pelas cargas valorativas atribuídas a cada princípio, que não raras vezes colidem 
entre si, acabando por relativizar o princípio considerado como supremo diante do caso 
concreto na solução de conflitos. O presente trabalho tem por escopo demonstrar que nem 
sempre o princípio da dignidade humana é absoluto e possui carga valorativa suprema. 
Quando se depara com o caso concreto, pode ser relativizado, posto que, se vê em conflito 
com outros princípios, mesmo sendo tido como princípio colorário dos direitos humanos. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Em que pese haver uma nítida 
prevalência da supremacia da dignidade da pessoa humana, como cerne da proteção aos 
direitos humanos a outros princípios constitucionais, há que verificar o caso concreto, para 
conferir qual princípio prevalecerá e se poderá ser atribuída carga valorativa superior ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. A hierarquização da dignidade humana perante 
outros princípios poderá ser sopesada frente ao caso concreto em que houver colisão de 
direitos e princípios. Dessa forma, ao caso concreto poderá ser atribuída soluções diversas 
a cada conflito. A importância dada a cada princípio na verificação de valores que cada um 
carrega na resolução do conflito, deve partir da analise acerca de qual princípio deverá 
prevalecer sobre o outro diante de circunstâncias específicas. O que reclama soluções 
diversas, principalmente em situações excepcionais frente a necessidade de proteger o 
direito de todos os indivíduos e os direitos humanos. Ao modo de uma pesquisa dedutiva, a 
metodologia utilizada empregou critérios para apresentar o conteúdo de maneira coerente, 
para atingir o objetivo geral do trabalho.  
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RELIGIÃO, CASAMENTO CIVIL, CASAMENTO RELIGIOSO E UNIÃO CIVIL 
HOMOAFETIVAS 

Carmine Kochhann Scheeren 

 

O artigo intitulado “Religião, Casamento Civil, Casamento Religioso e União Civil 

homoafetivas”, dispõe sobre a visão da religião em geral, com pinceladas na Igreja 
Católica, Evangélica, Espírita, de matrizes Afras, como Umbanda e Candomblé, além da 
tradição judaica perante os homoafetivos. E a diferença entre casamento civil, casamento 
religioso e união civil para os casais homoafetivos. O objetivo do presente trabalho é 
demonstrar a realidade das religiões, entender as diferenças do casamento civil, casamento 
religioso e união civil homoafetivas e verificar a inclusão dos homoafetivos nas igrejas. É 
possível afirmar que com a inclusão dos homoafetivos nas igrejas resolvese soluções de 
conflitos como preconceito e discriminação? É da religião que provem o maior preconceito 
contra o homossexualismo. Onde estão entrelaçadas cultura e religião. Para a Igreja 
Católica o homossexualismo sempre foi uma perversão, uma aberração da natureza. Assim 
como é pecado toda atividade sexual com uma finalidade diversa da procriação. A religião 
nem sempre foi contra a relação entre pessoas do mesmo sexo. “Foram encontrados textos 

na região do Próximo Oriente, datados de antes da era Cristã, em que havia registro de 
pedidos de bênção, para uniões entre pessoas do mesmo sexo [...]”. (FARIAS e MAIA, 

2009, p.32-33). Fato este que, nos dias atuais é inadmissível pela Igreja, sendo considerado 
um atentado a sua doutrina. Há uma tendência dos membros dos diversos coletivos LGBT 
de enxergarem as posições religiosas como homofóbicas. Há uma busca por parte dos fiéis 
homossexuais por um espaço de aceitação da homossexualidade no interior das Igrejas, 
com a presença de estratégias mais claras para enfrentar o preconceito na vivência 
religiosa. A criação de grupos e mesmo de “igrejas inclusivas”, assim como à busca por 

“acolhimento” e a expectativa de virem a ser aceitos em suas tradições religiosas. Nos dias 
atuais as paróquias e igrejas contam com lideranças religiosas mais receptivas aos 
homossexuais. Sobre o Casamento religioso, é preciso respeitar a convicção religiosa de 
cada um, e cabe a cada religião discutir se deve ou não reconhecer casais homoafetivos. 
Não é o casamento religioso que LGBT’s buscam. O que se busca é o casamento civil, e 

isto quem pode garantir é o Estado, e não as instituições religiosas. O Casamento civil é 
um tipo de União civil em que o Estado concede direito e impõe obrigações ao casal. A 
diferença que as pessoas possuem em mente é de que heterossexuais “se casam” e 

homossexuais “se unem”, o que reafirma a discriminação pura e simples. O método de 

abordagem utilizado no presente trabalho é o dialético e o procedimento utilizado o 
analítico-descritivo. Quanto a metodologia, foi utilizada pesquisa bibliográfica e 
documental. 
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TRATAMENTO DOS CONFLITOS: UMA NOVA PERSPECTIVA A PARTIR 
DA MEDIAÇÃO E OUVIDORIA 

   

 Maisa Machado Saldanha 
                                     

                                                

O presente artigo analisa os institutos da ouvidoria e da mediação, bem como a relação 

entre o trabalho do ouvidor e do mediador para o restabelecimento do diálogo entre as 

partes e, consequentemente, para a resolução dos conflitos. A partir desses institutos 

procura-se demonstrar uma mudança de paradigma, ou seja, o abandono da cultura do 

litígio a favor da cultura do diálogo, devendo esses institutos caminhar juntos para o 

tratamento dos conflitos, pois incentivam o diálogo, a busca de caminhos mais 

satisfatórios, almejando a paz e o exercício da cidadania. 
 
  

Palavras-chave: Mediação; Ouvidoria; Conflitos; Diálogo; Cidadania. 
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A FUNÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA FRENTE AO PODER 
JUDICIÁRIO 

 Angélica Chechi Walczak  

Thiago Roberto Gebert Garcia 

 

Com o crescimento do acervo de processos judiciais e a consequente ineficiência do Poder 
Judiciário, resultou a crise desse Poder perante a sociedade. Assim, através da Emenda 
Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, foi criado o Conselho Nacional de 
Justiça, com sede em Brasília, Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, com 
atribuições de planejamento à coordenação, ao controle administrativo e ao 
aperfeiçoamento do serviço público na prestação da Justiça. Órgão voltado à reformulação 
de quadros e meios no Judiciário, referente ao controle e à transparência administrativa e 
processual, conforme disposto no artigo 103, B, da Constituição Federal vigente, sendo 
responsável pelo controle administrativo e financeiro, além das atribuições previstas no § 
4º, do mencionado artigo. Este estudo tem como objetivo, verificar se a Política Nacional 
de Conciliação criada pelo mencionado Conselho está sendo devidamente desenvolvida 
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a repercussão da utilização dessa 
prática.Presume-se que o referido órgão tem legitimidade e credibilidade para criar e 
implementar as referidas políticas públicas e os benefícios sociopolíticos advindos 
justificam o estudo.A metodologia utilizada é qualitativa, dedutiva e descritiva. Por meio 
de seus programas de ação comunitária, como Doar é Legal, Advocacia Voluntária, 
Começar de Novo, Justiça Aberta, Justiça em Números, Movimento pela Conciliação, 
Prêmio Innovare, Proname, Mutirão Carcerário, entre outros de gestão administrativa 
judicial, este órgão tem estimulado e ampliado o protagonismo do Poder Judiciário no 
controle e eficácia de políticas públicas regionais. Entre estas, se destaca a prática do 
BacenJud, InfoJud, Justiça em números, Movimento pela Conciliação, Mutirão Carcerário, 
Começar de Novo. Editou o Conselho, a Resolução n° 125, em 29 de novembro de 
2010,que trata da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de 
Interesses visando tornar efetivo o princípio constitucional do acesso à Justiça (artigo 5º, 
inciso XXXV, Constituição da República) viabilizando a solução dos conflitos através de 
técnicas e procedimentos mais simplificados e a redução da demanda judicial. 
Padronizados em todos os Tribunais brasileiros, os procedimentos de mediação e 
conciliação, determinam a implantação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania, com resultados positivos de redução de demandas com as técnicas de 
conciliação. A mediação exige uma maior preparação do mediador, fomentando o diálogo 
para que as partes encontrem a solução do problema. Verifica-se que poucas comarcas do 
interior do Estado a utilizam, talvez por falta de estrutura e  certa resistência cultural, por 
parte dos servidores, advogados e da população, caminhando em passos lentos. A atuação 
deste Conselho administrativo tem gerado uma maior credibilidade ao Poder Judiciário 
buscando maximizar a prestação jurisdicional e oferecer uma justiça mais célere e justa à 
população. 
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A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODO NÃO 
ADVERSARIAL DE GESTÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Keila Sim do Prado 

 

Devido a fundamentações existente, o presente trabalho é resultado de um estudo teórico e 
bibliográfico, que através de uma abordagem dedutiva e sócioanalítica visa observar a 
aplicabilidade das práticas restaurativas, identificando seu potencial de efetividade no que 
diz respeito a promoção da paz social dentro do âmbito escolar e até que ponto pode ser 
um método não adversarial de solução de conflitos, analisando também a importância de 
políticas públicas que incitem a resolução de conflitos de forma pacífica. Dessa forma, 
observa-se que nos dias atuais as escolas possuem responsabilidades que ultrapassam o 
conteúdo didático programado sendo chamadas a assumirem responsabilidades como as de 
repassar aos alunos informações que possam ajudá-los a conduzirem suas vidas e seu 
desenvolvimento social da melhor maneira possível. É nesse contexto, que se insere a 
resolução dos conflitos no ambiente escolar através da Justiça Restaurativa. A essência da 
prática restaurativa encontra-se na colaboração dos participantes. Os círculos restaurativos 
proporcionam aos indivíduos a oportunidade de expressarem seus sentimentos através do 
diálogo, promovendo o encontro entre ofendido, ofensor e colaboradores da comunidade 
escolar que auxiliam na conversação entre as partes, oportunizando ao ofensor a reparação 
do dano causado e permitindo a reestruturação do convívio entre as partes. Assim, diante 
da implementação da prática restaurativa nas escolas, questiona-se: a implementação da 
Justiça Restaurativa nas escolas pode trazer benefícios a comunidade escolar? Até que 
ponto pode ser viável a sua aplicação? Sabe-se que os pilares de formação da Educação 
para o século XXI segundo Delors consistem em: aprender a conhecer, aprender a ser, 
aprender a fazer e aprender a viver juntos. No ambiente escolar destacam-se uma série de 
relações que envolvem alunos, professores, funcionários e comunidade em geral, formando 
assim, uma rede de relações bastante complexa e forte onde a diferença de interesses dá 
ênfase ao surgimento dos mais diversos tipos de conflitos. A Justiça Restaurativa trás para 
o ambiente escolar uma nova maneira de se encarar tais conflitos, consistindo em um 
processo onde as partes envolvidas se encontram para solucionar de forma pacífica e de 
maneira coletiva como reagir diante das consequências do ato ofensivo. Assim, diante dos 
inúmeros casos de violência que ocorrem dentro do ambiente escolar torna-se de extrema 
importância o estudo referente a políticas públicas que incentivem a resolução pacífica dos 
conflitos. Dessa forma, a aplicação da prática restaurativa pode ser considerada uma 
importante inovação da justiça atual. 
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UTILIZAÇÃO DE PERÍODOS LABORADOS EM DIFERENTES PAÍSES: 
QUESTÃO DE CIDADANIA INTERNACIONAL 

Jane Lucia Wilhelm Berwanger  

Osmar Veronese 

 

O objetivo deste texto é fazer uma abordagem sobre a utilização para fins previdenciários 
do tempo de trabalho despendido em países distintos, a partir do interesse geral e 
internacional de que o labor seja sempre valorado, onde quer que tenha se efetivado, 
respeitando, todavia, a soberania e, portanto, a legislação de cada país. A matéria é 
interessante porque a migração é um fato cotidiano do mundo moderno e globalizado. Por 
sua vez, a proteção securitária é essencial no decorrer da vida economicamente ativa e, em 
especial, na velhice, de modo a garantir o mínimo de dignidade na idade avançada. O texto 
será construído com dois enfoques: a extraterritorialidade da legislação pátria e a 
incidência dos acordos de reciprocidade bilaterais e multilaterais. O amplo 
reconhecimento, não apenas com a consequência imediata da remuneração pelo trabalho, 
mas seus efeitos futuros, é fundamental para garantir a cidadania internacional e, ao 
mesmo tempo, soluciona conflitos decorrentes da necessidade social comum aos 
trabalhadores incapazes real e presumidamente para as suas atividades laborais.  
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OS PARADIGMAS RESTAURATIVOS NA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS NA 
SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Aline Ferreira da Silva Diel 

Luane Flores Chuquel 

Charlise Paula Colet Gimenez 

 

Este ensaio aborda a aplicação dos mecanismos restaurativos no tratamento dos conflitos 
sociais em uma sociedade plural e complexa como a pós-moderna. Trata-se de um novo 
modelo que pretende atender as necessidades da vítima e do infrator, onde a comunidade 
local poderá participar coletiva e ativamente na construção de soluções para os conflitos 
com o fim de curar feridas, traumas e perdas ocasionados pelo crime. A partir dessa 
prática, a vítima tem a oportunidade em descrever sua experiência e o impacto que o crime 
lhe causou, e o infrator apresentar sua justificativa cerca dos motivos que o levaram a 
prática da conduta. Dessa forma, incumbe à Justiça Restaurativa oportunizar e encorajar a 
tríade [vítima, ofensor e comunidade] a dialogar e chegar a um consenso, para que o 
respeito e a cura sejam alcançados. O processo restaurativo somente é possível quando 
ambas as partes consentirem em participar, sendo que o acusado deverá assumir a autoria 
do ato delituoso. A simples punição não basta para a resolução dos fatores emocionais e 
sociais, deve-se, portanto, restaurar esses traumas, o que pode ser alcançado através da 
prática da restauração, objetivando diminuir o impacto dos crimes sofridos pelos cidadãos 
do que reduzir a porcentagem da criminalidade. Ainda que não reconhecido, pois ausente 
os princípios, valores, especificidades, procedimentos e resultados nos termos definidos 
pela ONU, há participação da justiça restaurativa no âmbito da Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais, além do Estatuto da Criança e do Adolescente. No âmbito do Direito 
Penal, o modelo restaurativo pode ser compreendido como “uma síntese dialética”, em 

razão da potencialidade de eficácia do sistema em “responder às demandas da sociedade”, 

sem esquecer o amparo à vítima, o infrator e a comunidade. Neste ínterim, o presente 
conclui que os mecanismos restaurativos buscam restabelecer as relações entre os atores 
sociais envolvidos, buscando efetivar o respeito pelos Direitos Humanos e fundamentais. 
Para efetivar esta pesquisa, utilizou-se o método científico hipotético-dedutivo, ou 
dedutivofalseável, de Karl Popper, por entendê-lo mais apropriado à pesquisa pretendida, 
na medida em que se acredita que toda pesquisa já parte de um conhecimento prévio, 
baseado na observação dos fenômenos ou no acúmulo de conhecimentos que se processa 
ao longo da vida do cientista, conjuntamente ao método de procedimento monográfico.  
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A MEDIAÇÃO COMO PARADIGMA SOCIOCULTURAL NA REALIZAÇÃO DA 
CIDADANIA E DA CULTURA DE PAZ 

 João Martins Bertaso  

Ana Paula Cacenote  

 

Tendo em vista as insuficientes respostas do Poder Judiciário no atendimento a 
conflitualidade das sociedades complexas e multiculturais, como também na realização das 
práticas de cidadania, dos direitos fundamentais e de pacificação social, torna-se necessário 
a mudança paradigmática dos mecanismos de tratamento da conflitualidade 
contemporânea. Nesta pesquisa, a proposta é projetada a partir do paradigma sociocultural 
da Mediação Extrajudicial, pela qual se substancializam os meios e processos permanentes 
de escuta do Outro. Decorre na construção de uma base cultural sustentável de natureza 
dialógica, onde a sensibilidade, o amor e o reconhecimento, enquanto prática social 
repercute sobre as condições de possibilidades da autonomia individual e coletiva, da 
realização ampla da democracia, da inclusão social e realização da cidadania para todos. 
Embora existam vários modelos de mediação, o presente estudo tem como base, o modelo 
“terapia do amor” ou “terapia do reencontro mediado” (TRM). Tal modelo parte da 

psicoterapia do reencontro, em que a mediação sustentada na sensibilidade, na compaixão 
e no direito de outridade, busca através das próprias identidades o que cada um precisa, 
ocasionando assim, a transformação dos conflitos. Deste modo, o modelo sociocultural 
empregado na mediação, deve ser compreendido como uma prática participativa, que 
busca o fortalecimento dos vínculos sociais/culturais e a construção de uma identidade 
calcada em elementos comuns/comunitários, contudo, sem desrespeitar a diversidade 
cultural. A realidade atual desperta a necessidade de uma nova forma de viver da 
humanidade, que permita atitudes responsáveis perante suas ações, sem sujeição a 
pretensões irreais e valores irrealizáveis. Contudo, busca-se o amadurecimento de uma 
consciência livre do normativismo como forma única de garantia dos direitos 
fundamentais, e aberta para as práticas que atribuem ao próprio ser humano a realização de 
seus direitos. No tocante aos direitos fundamentais, a mediação apresenta-se como meio de 
realização da cidadania, da autonomia, da democracia, da inclusão social e dos direitos 
humanos. O exercício da cidadania configura-se nas práticas de mediação, no momento em 
que se estabelece uma comunicação que facilita o reconhecimento as diferenças e a 
concretização de decisões, sem a intervenção de terceiros para decidir o conflito. No 
campo da pacificação social, a mediação atinge tal pretensão no momento que atinge um 
diálogo viável, com o envolvimento de todos os protagonistas, contribuindo assim, para a 
construção de um consenso. Cumpre ressaltar, que o reconhecimento mútuo das partes, 
como também, a sua participação nas mudanças/crescimentos de suas vidas e de sua 
comunidade, é o caminho para a realização da paz social e do sentimento de inclusão e 
responsabilização social. Através de pesquisas bibliográficas e da aplicação dos métodos 
fenomenológico e comparativo se concluiu que a adoção da Mediação no tratamento dos 
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conflitos é uma forma de realização dos valores da cidadania, da democracia, dos direitos 
humanos, da solidariedade, da autonomia e da pacificação social.  

 

Palavras-chave: Conflito; Sociedades Complexas e Multiculturais; Cidadania; Cultura de 
Paz; Mediação. 
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A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

  
Jaime Roberto Amaral dos Santos  

  
Cherlise Paula Colet Gimenez 

 

Este ensaio aborda a aplicabilidade da Justiça Restaurativa no ordenamento jurídico 

brasileiro, a partir da realidade que nos é apresentado frente a atual situação da justiça 

tradicional, retributiva e punitivista, em que o Estado concentra o monopólio da justiça e 

fracassa no controle da criminalidade e na ressocialização dos infratores. Não é de hoje que 

o sistema de justiça vem apresentando falhas, pois tem-se notícias todos os dias do 

aumento da criminalidade, o cidadão acaba sendo prisioneiro em sua própria residência e, 

mesmo assim, não está totalmente seguro. Temos aqui uma ilusão apresentada pelo próprio 

direito penal e pela criminologia, no momento em que faz o cidadão acreditar que com 

penas mais severas, com o endurecimento da lei, e com a própria e pena em abstrato, será 

capaz de reduzir e controlar a criminalidade. O que a realidade os apresenta é que pessoas 

que cometem um crime hoje e é presa pela polícia, amanhã ou no mesmo dai já está nas 

ruas praticando novos delitos, e ainda os que são encarcerados, ficam amontoados nas 

celas dos presídios sem as mínimas e dignas condições de sobrevivência, sendo as cadeias 

consideradas “depósitos de lixo humano”, pois normalmente os encarcerados quando são 

libertados voltam para as ruas com sede de vingança pela forma que foram e serão tratados, 

pois ficam expostos a estigmatizados, a rotulação, e isso se estende para toda família, 

causando um reflexo negativo principalmente nos filhos. Com a intenção de complementar 

o atual sistema de justiça, e contrapondo-se a ele, a Justiça Restaurativa, surge como um 

novo modelo de tratamento de justiça, com um novo foco, um novo olhar sobre o crime, 

buscando de uma forma participativa e colaborativa, envolver todas as partes responsáveis 

pelo conflito, para que juntas construam uma solução que seja favorável a todos. A Justiça 

Restaurativa procura estabelecer um diálogo entre os envolvidos (vítima, infrator e 

comunidade), para que possam se expressar, demonstrar seus medos, traumas, sequelas, 

desejos, explicações, para que o infrator reconheça o mal que causou buscando o 

arrependimento e reparação dos danos, e a vítima exponha suas necessidades, procurando 

estender o perdão, e dessa forma através da comunicação não violenta, de um direito 

fraterno, da empatia, que ambos cheguem a um consenso, mas não apenas naquele 

momento, mas que a pessoa do infrator esteja consciente e se sinta responsável pelos seus 

atos e pelo efetivo reestabelecimento da paz. Assim, a justiça restaurativa pretende 

estabelecer a inclusão da vítima no processo, reconhecendo-a como parte legítima e não 

meramente uma peça do processo. Também fortalecer a inclusão social dos envolvidos, 
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objetivando a diminuição da criminalidade e a quebra do ciclo da violência. O 

ordenamento jurídico brasileiro não contempla explicitamente formas alternativas de 

tratamento de conflito, tampouco práticas restaurativas, pois a lei se apresente 

abstratamente e infelizmente não alcança a todos, pois o que se vê são as classes menos 

privilegiadas indo para as cadeias, que não apresentam condições mínimas para que uma 

pessoa se ressocializem, conforme o objetivo da própria Lei de Execução Penal. A esse 

turno, as novas formas de tratamento de conflito, como a Justiça Restaurativa, pode ser 

aplicada em alguns dispositivos legais, como nas infrações envolvendo consumo de 

drogas, em alguns delitos tipificados no próprio Código Penal ou nos crimes de menor 

potencial ofensivo, nas infrações cometidas por adolescentes em que são abrangidos pelo 

ECA, até mesmo nos casos de dissolução conjugal, e também as práticas restaurativas 

podem perfeitamente ser aplicadas nos conflitos escolares inclusive servindo como medida 

preventiva de cometimento de delitos. Assim, reafirma-se a eficácia da efetivação da 

Justiça Restaurativa como forma alternativa de tratamento ao conflito, frente à situação em 

que se encontra o sistema de justiça, sendo que apresenta-se baseada no resgate da 

dignidade da pessoa humana, na valorização dos direitos humanos, na inclusão social, na 

não estigmatização e rotulação, no diálogo como forma de compreensão e entendimento 

entre as pessoas, e na construção de uma cultura de paz social. 

 

Palavras-chave: Sistema de justiça; Crime; Justiça Restaurativa; Vítima; Infrator. 
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O DIRIGISMO ESTATAL NOS CONTRATOS AGRÁRIOS 

Jonathan Dalla Rosa Melo 

 

O presente trabalho visa estudar o que se entende por dirigismo estatal dos contratos 
agrários. Respeitando às características próprias de um trabalho de pesquisa 
essencialmente doutrinário, monográfico e dialético, conceitua a intervenção do Estado e 
os contratos agrários, buscando classificar estes últimos e investigar alguns dos efeitos 
contratuais, nos avanços atuais no direito agrário brasileiro, concluindo-se que, realmente 
há o dirigismo estatal nos contratos agrários por meio de cláusulas obrigatórias impostas 
pela Lei, tendo como prevalência o interesse público sobre o privado. 

 

Palavras-chave: Dirigismo Estatal; Contratos Agrários; Princípio da função social; 
autonomia de vontade. 

  



96 
 

A INFLUÊNCIA SÓCIO-ECONOMICAS NA CULTURA DO LAZER 

Eleeldo Osdisnei de Oliveira Braga 

 Florisbal de Souza Del’Olmo 

 

O direito ao lazer sob a ótica dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal da 
Republica do Brasil de 1988, está condicionado somente a possibilidade financeira e 
econômica? Podemos destacar que para se efetive o lazer, seja como livre escolha, ou 
induzido pelo mercado, deve se ter em mente que o lazer tem custos, que merecem a 
previsão orçamentária das pessoas e em outro aspecto que o lazer, mesmo sem custo deve 
satisfazer o consumo que varia conforme a cultura. Nesse contexto destacamos que não 
adianta implantarmos políticas de lazeres sem analisarmos o envolvimento cultural do 
lazer para determinadas regiões como fato social. Este entendimento que cruza o tempo por 
meio de pesquisa realizadas na frança desde décadas passadas nos demonstra que não 
adianta uma atividade de lazer gratuita se estas não estiverem nas atividades de consumo. 
Nesse entendimento suscitamos o exemplo, onde as fábricas em Paris disponibilizaram 
gratuitamente o uso de quadras de tênis. Contudo o pequeno número de operários que 
frequentaram logo deixou de fazer por não sentir-se a vontade. Interessante destacar que 
não apenas os valores são determinantes para o lazer, mas o lazer deve estar dentro do 
consumo cultural local. Para concluirmos devemos nos deter que a busca por lazer está 
cada vez mais programada e condicionada à cultura e a condição financeira e econômica 
das pessoas, sendo que a mídia exerce uma influencia poderosa sobre as necessidades das 
pessoas. Contudo não podemos concordar que o lazer somente está condicionado a pessoas 
que possuem condições financeira e econômica, pois existem lazeres que independem dos 
valores financeiros e econômicos, pelo menos de grande porte, como é o caso de um 
passeio na praça, uma visita aos amigos. A metodologia foi elaborada por meio da 
interpretação sistemática, doutrinária e estudos de casos, demonstrar que o lazer na sua 
grande parte não está condicionado apenas aos limites financeiros e econômicos. 

 

Palavras-chave: Influência; Economia; Lazer; Cultura. 

  



97 
 

DIGNIDADE HUMANA E RECONHECIMENTO SOCIAL DA 

IDENTIDADE FEMININA 

 
Thaís Kerber De Marco 

 
Robson Esequiel Teichmann 

 

Durante longos tempos, a mulher lutou por direitos e igualdades sociais e pelo 

reconhecimento como sujeito na sociedade. Muito se conquistou e ainda se vem 

conquistando, por tal motivo é que, o estudo referente a identidade e a diferença 

constituem-se como essenciais e elementares na abordagem que trata dos direitos da 

mulher, ao passo que.  É ressaltado com o presente estudo como as questões que dizem 

respeito a direitos da mulher contemporânea obtiveram avanços que trouxeram benefícios 

a vida social da mulher e à identidade feminina.  

Cabe destacar que ao abordar questões referentes a relações de gênero, aos direitos 

da mulher, diante do que era possível analisar a tempos atrás, de uma cultura totalmente 

patriarcal, pode-se falar em muitas conquistas em relação à proteção e a efetivação da 

dignidade humana e dos direitos humanos das mulheres. Muitas políticas públicas com 

intuito de igualizar direitos e trazer maiores oportunidades para a mulher estão sendo 

realizadas e oportunizando direitos que antes não eram almejados.   

A própria dignidade humana da mulher foi sendo transformada e modificada para 

que dessa forma houvesse maior respeito e consideração a condição de ser humano, que é 

elementar para preservação e respeito dos direitos humanos. Atentar para o ser humano 

como detentor de dignidade é respeitar a diferença, reconhecer sua identidade e seus 

valores como indivíduo.     

Temas como igualdade, reconhecimento e identidade são relevantes e centrais, que 

buscam transformação, e ao mesmo tempo constituem as sociedades multiculturais, em que 

juntamente com o conceito de dignidade humana formam um conjunto de discussões 

pertinentes contendo as mais variadas problemáticas trazidas pela sociedade moderna, tais 

como as questões de gênero referente aos direitos humanos da mulher. 

Compete ao Estado de Direito garantir e assegurar o reconhecimento da dignidade 

humana, prescrita como fundamento de validade de toda a ordem jurídica e da mesma 

forma proteger os Direitos Humanos que são inerentes a todo e qualquer ser humano, não 

interessando sua origem, raça, cor, etnia, sexo e muito menos o gênero.  



98 
 

Nesse sentido, é que o reconhecimento da mulher em sociedades multiculturais é 

um assunto que suscita relevantes discussões e abordagens, tendo em vista ser um tema 

que dispõe de constantes injustiças sofridas por seres humanos, no caso, mulheres, que a 

principio detém proteção igualitária a direitos fundamentais, porém que, ainda necessitam 

de ações e medidas que assegurem igualdade de direitos e reconhecimento social, diante de 

uma sociedade que por diversas vezes se mostra machista e preconceituosa. 

É de suma importância o Estado realmente garantir igualdade de direitos a mulher, 

através de ações Estatais, tais como políticas públicas no sentido de viabilizar direitos de 

cidadania a mulher, e que possam proporcionar mecanismos que consigam de forma 

gradual igualizar direitos e dessa forma tornar uma sociedade mais justa e igualitária para 

todos.   

 

Palavras-Chave: Identidade; Mulher; Reconhecimento. 
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POLÍTICAS DE REDISTRIBUIÇÃO E/OU RECONHECIMENTO PARA 

IMIGRANTES EM BUSCA TRABALHO NO BRASIL 

 

                   Rosângela Angelin    

   Thaís Kerber De Marco 

                                                           
 

O tema sobre as diferenças culturais detém relevância nas discussões envolvendo o 

diálogo intercultural, como também é indispensável para que ocorra o reconhecimento 

social das distintas identidades que compõem a diversidade cultural na sociedade. Tal 

temática é discuta num momento em que diferenças de gêneros, raciais, sociais e étnicas 

estão cada vez mais produzindo novos olhares a temas tão importantes. Diante disso, o 

próprio Estado Democrático de Direito, responsável por ações que venham a solucionar 

desigualdades e exclusões sociais, tem se ocupado com mais ênfase, nessas questões.  

Vale destacar, que a globalização é um processo que modificou e alterou 

identidades de diversos povos e culturas, ao mesmo tempo que foram constituindo-se 

mesclas culturais, denominadas por Néstor Garcia Canclini, como hibridação cultural. 

Cabe referir que, ao lado do processo global de interconexão mundial, adveio também 

consequências negativas, principalmente para países menos desenvolvidos, onde parte de 

sua população precisa migrar para outros países mais desenvolvidos, a fim de buscar 

melhores condições de vida e uma renda que os permita fugir da pobreza e da miséria, 

fazendo com que essas pessoas se deparem com mundos e culturas diferentes. Mas como 

essas pessoas são recebidas e vivem nesses países que as acolhem? Que tipo de políticas 

são ideias para garantir direitos de cidadania para imigrantes que buscam trabalho no 

Brasil? 

Para analisar essas questões, se parte de duas teorias distintas: a primeira, através 

do reconhecimento identitário defendida por Axel Honneth e, a segunda, através do 

reconhecimento social a partir da redistribuição, proposta por Nancy Fraser. Honneth 

dispõe que os indivíduos necessitam reconhecer primeiramente, a sua própria identidade 

para que, a partir disso, suas identidades sejam reconhecidas na sociedade de direitos. O 

indivíduo ao ser reconhecido pelo outro e pela sociedade consegue obter reconhecimento 

do Estado, que é quem detém mecanismos aptos à proteção dos direitos de identidades 

distintas. Já Fraser aduz que, mais importante que o reconhecimento identitário é a 
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redistribuição de renda e bens, para que as pessoas possam participar paritariamente nas 

decisões da sociedade e, com isso, realmente aja o reconhecimento social.  

Portanto, ao referir-se sobre os imigrantes que buscam trabalho no Brasil, cabe 

destacar que, a partir das duas teorias acima expostas, pode-se afirmar que não basta 

somente a sociedade reconhecê-los como diferentes e reconhecer suas identidades 

distintas. É necessário também viabilizar, através do Estado, mecanismos que garantam a 

essas pessoas os direitos mínimos de sobrevivência, tais como moradia, trabalho, renda, 

educação e saúde, para que, assim possam ter garantido direitos de cidadania em um país 

que prescreve em sua Constituição Federal, direitos iguais a brasileiros e a estrangeiros. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa é o estudo hipotético dedutivo com a pesquisa em 

fontes primárias e secundária. 

 

Palavras-chave: Diferença; Identidade; Globalização; Migração; Reconhecimento Social. 
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PEDAGOGIA CRÍTICA DE PAULO FREIRE E PETER MCLAREN: EDUCANDO 
PARA CONVIVER COM AS DIFERENÇAS E COMBATER AS 

DESIGUALDADES DE GÊNERO 
 

Karine de Souza 

Thaís Kerber De Marco 

 

A escola tem importante papel na reprodução dos sistemas sociais e políticos, e 

tem, ainda hoje, ajudado a reproduzir uma linguagem de desigualdades, por meio de 

formas ideológicas e materiais que estruturam os estudantes em grupos de classe, etnia e 

gênero. É preciso que a docência se projete com base em uma pedagogia crítica e se 

transforme em um espaço de integração multicultural.  

Para Paulo Freire, a construção do saber deve acontecer através da curiosidade 

epistemológica, que só aparece quando o ato de ensinar/aprender se dá de maneira crítica, 

atenta à realidade e consciente. Ainda, para Freire (1996), tanto educador quanto educando 

devem se reconhecer como sujeitos, sem que um reduza-se à condição de objeto do outro, 

além disso, a construção de uma educação emancipatória ou crítica, deve perpassar a esfera 

de assunção das identidades dos educandos e educadores. Deve-se levar em consideração 

as lutas históricas que permeiam as construções de suas identidades e estimular os debates 

acerca disso, revisando criticamente a história.  

Partilhando da mesma luta, Peter McLaren (1997), defende uma pedagogia crítica 

que se proponha a estudar criticamente a linguagem enquanto tradutora de uma cultura 

dominante. Para ele, a tradição escolar branca, ocidental, cristã e machista, reproduz-se nos 

textos didáticos e nas práticas de ensino. A reinvenção dessa linguagem retirando-lhe o 

conteúdo discriminador, sexista, racista, pode ser um dos caminhos para construção de 

uma educação libertadora.  

 Analisa-se o quão necessária se torna a discussão escolar em relação a desigualdade 

de gênero, ao passo que, são as escolas, muitas vezes, que reproduzem, constroem e 

modificam o pensar e a realidade até então constatada pelo aluno e reconhecida como 

corriqueira e normal. Tendo em vista que, as desigualdades de gênero são reproduções por 

vezes realizadas até mesmo por mulheres, que sem perceber, são propulsoras de uma 

discriminação que ainda é constante em sociedade.  

   Nesse sentido também questiona-se o papel da escola em relação a eliminação de 

desigualdades de gênero contra a mulher. Faz parte da educação escolar eliminar todas as 

formas de discriminação, assim, é possível observar que a escola detém todos os 
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mecanismos propulsores e que possam auxiliar na construção de uma nova sociedade em 

que as desigualdades de gênero não se mostrem presentes e que seja possível conviver 

efetivamente em condições igualitárias.    

 


	Página 1

