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O Sr. Paulo Sérgio Pinheiro é Diretor do Núcleo de Estudos sobre a Violência da Universidade de 

São Paulo.  É o Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos no Burundi.  É 

professor de Ciências Políticas e autor de vários trabalhos sobre a história social, os direitos humanos 

e a violência.  Recentemente, leciona na École des Hautes Études en sciences sociales, de Paris, no 

Instituto Kellogg da Universidade de Notre-Dame nos Estados Unidos e na School of International 

Affairs da Universidade de Columbia, em Nova York. O  Sr. Pinheiro foi relator do Plano de Ação 

Brasileiro sobre os direitos humanos lançado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em maio 

de 1996.  

 
 
 

Neste fim de século, a América Latina parece estar vivendo um ponto marcante em seu 

desenvolvimento;  tem-se a impressão de que as coisas estão mudando.  Porém, estas mudanças não 



parecem ser tão espetaculares com relação aos direitos humanos.  Após as transições democráticas, 

esperava-se erroneamente que os direitos humanos, à volta dos quais a resistência às ditaduras 

militares havia sido articulada, fossem universalmente respeitados. 

Existe praticamente em todos os países da América Latina uma distância considerável entre a carta 

da lei e o modo como ela é aplicada, apesar da existência de proteções constitucionais em termos de 

direitos humanos.  De fato, pouquíssimos países conseguiram reformar as instituições de modo que 

permitam um efetivo respeito dos direitos humanos.  As profundas desigualdades econômicas entre 

os cidadãos incentivam o índice de criminalidade cuja repressão se caracteriza por comportamentos 

policiais arbitrários dirigidos na maioria das vezes aos grupos mais vulneráveis da sociedade.  Além 

disto, a polícia é muitas vezes considerada como uma ferramenta a serviço dos ricos e não se 

interessa pela repressão do crime organizado que implica as classes líderes.  Além do mais, a maior 

parte da população não tem verdadeiramente acesso à justiça, o que a incita a resolver conflitos de 

uma maneira violenta.  As transições democráticas da América Latina também não conduziram a 

uma melhoria das condições de prisão dos detentos.  

 

O papel do Estado como defensor e promotor dos direitos humanos é mais do que nunca 

necessário, a fim de definir os mecanismos compensatórios destinados a vastas parcelas da população 

cujas condições sociais tendem a se agravar sob os efeitos da globalização.  O Estado não deve 

esperar que leis do mercado venham corrigir por si só os desequilíbrios econômicos e sociais, 

responsáveis pelas desigualdades.  Para isto, o Estado deve favorecer a participação das camadas mais 

pobres, ao mesmo tempo que conta com a cooperação das elites.  Eis a principal contradição e o 

principal desafio lançado para as novas democracias da América Latina na próxima década.  

 
 
 

O  Sr. Rúben  Ignacio Zamora Rivas é deputado na Assembléia Legislativa da República de El 

Salvador.  É licenciado em Ciências Jurídicas pela Universidade de El Salvador.  Tem mestrado sobre 

as políticas e os governos da América Latina, cursado na Universidade de Essex na Inglaterra.  

Depois de ter sido deputado e vice-presidente da Assembléia Legislativa entre 1991 e 1993, foi 

candidato à presidência da República nas eleições de março de 1994.  Foi fundador da Fundação 

para a Paz e presidente do Instituto Salvadorenho para a Democracia (1995).  
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Os direitos humanos têm um caráter histórico, universal e progressivo.  Eles não são inerentes ao ser 

humano, mas resultam principalmente de um processo.  Surgem em um momento preciso da história 

e evoluem de maneira regular e contínua, inserindo-se assim na definição da natureza humana.  

Aliás, sobre este assunto dificilmente poderíamos voltar atrás, já que se trataria de uma séria perda 

para a identidade humana.  Embora eles possam ser adaptados e modificados em função das culturas, 

os direitos humanos são universais.  A título de exemplo, não saberíamos considerar direitos 

humanos ocidentais ou orientais.  

 

A instauração da democracia na América Latina fez com que uma etapa pudesse ser ultrapassada, 

referente à reivindicação dos direitos humanos.  Se as populações se limitam em exigir direitos de 

uma primeira geração quando do processo de estabelecimento da democracia, tais como o direito à 

vida e o direito à integridade de sua pessoa, agora elas exigem direitos que fazem parte de uma 

segunda geração, ou seja, direitos sociais.  Ao contrário dos países industrializados, onde a 

consideração histórica dos direitos humanos foi efetuada em três etapas sucessivas, os países da 

América Latina devem hoje, em um contexto repleto de problemas, conciliar-se com um programa 

acelerado onde se encontram as três gerações de direito.  

 

Um processo em três etapas deve servir de base para o desenvolvimento e o respeito dos direitos 

humanos na América Latina.  A primeira etapa consiste em romper com a herança das décadas 

passadas e permitir aos cidadãos o acesso a instrumentos legais eficientes, possibilitando-lhes reagir 

diante do Estado.  A segunda etapa consiste na consolidação da aplicação dos direitos sociais da 

segunda geração no contexto ideológico neoliberal, onde toda intervenção do Estado nas questões 

sociais é julgada inútil e improdutiva.  A terceira consiste na aplicação dos direitos de terceira 

geração, que se inserem em um contexto mundial, mais particularmente no contexto das relações 

norte-sul, tais como o direito à paz e o direito dos imigrados.  

 

Ao contrário das décadas anteriores, o papel do Estado e dos parlamentares é absolutamente 
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fundamental para a promoção e o desenvolvimento dos direitos humanos.  O Sr. Zamora Rivas 

propõe então uma aliança entre os parlamentares do hemisfério e as organizações internacionais dos 

direitos humanos, visando a elaboração em comum de um programa que poderá contribuir para a 

humanização das nossas sociedades.  
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O Sr. Diego García-Sayán é diretor-executivo da Comissão Andina de Juristas e membro do Conselho 

de Administração do Instituto Interamericano dos Direitos Humanos (IIDH).  Leciona na Faculdade 

de Direito da Universidade do Peru, onde é titular da cadeira de Direitos Humanos.  Desde 1988,  

representa países da América Latina no grupo de trabalho sobre os desaparecimentos forçados ou 

involuntários, da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas.  Desde 1989, é membro do 

Conselho Consultivo do International Human Rights Law Group, e membro do Inter-American 

Dialogue.  

(Na ausência do Sr. García-Sayán, sua apresentação foi lida pela Sra. Nancy Thede, do CIDPDD)  
 
 

Durante a segunda metade do século XX, a evolução internacional dos direitos humanos no plano 

normativo e institucional não sofreu nenhuma consequência concreta em determinadas partes do 

mundo, especialmente na América Latina.  Como resultado da ignorância desta evolução normativa 

e institucional, o direito internacional referente aos direitos humanos foi sistematicamente deixado 

de lado por certos Estados.  

 

Este ramo do direito internacional evolui constantemente, tanto do ponto de vista substantivo como 

do ponto de vista dos mecanismos de proteção.  Alguns mecanismos "clássicos" contêm limites que 

poderiam ser revistos, especialmente no que se refere aos processos de investigação.  Surgem 

também novos mecanismos, como as operações para manutenção da paz, lançadas pela ONU em 

situação de guerra ou conflito armado.  Tais operações também foram realizadas em outras 

circunstâncias em alguns países da África, por ocasião do puro e simples desmantelamento do 

Estado e de suas instituições públicas.  
 

Em um contexto de globalização, os mecanismos protetores devem ser solidificados, a fim de atingir 

diretamente as raízes dos problemas, ou seja, a pobreza, a deterioração do meio ambiente, o 

crescimento demográfico e a concentração urbana da população.  Além disto, a abertura econômica 

deve coincidir com uma maior liberdade de movimento para as populações.  Finalmente, o incentivo 

e a consolidação da cooperação econômica e política entre os países do hemisfério passam por uma 

reforma de organizações, como a OEA e a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos.  A 

solidificação destas organizações é necessária, com o objetivo de permitir-lhes aumentar sua 

capacidade de proteger a democracia e os direitos humanos.  
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SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  
 

Foi mencionado que qualquer tratado econômico de livre comércio deveria ter uma cláusula que 

prevê expressamente o respeito dos direitos humanos pelos países signatários, uma vez que o 

desenvolvimento econômico e o respeito dos direitos humanos são interdependentes.  Porém, se o 

desenvolvimento econômico não for lucrativo para o conjunto das populações, ele não levará a um 

maior respeito dos direitos humanos.  Um tratado de livre comércio poderia também conter uma 

cláusula que visa assegurar o respeito de certas normas internacionais de trabalho, o que poderia 

principalmente ter o efeito de civilizar a economia no plano internacional e evitar que as normas de 

trabalho sejam tributárias das leis do mercado.  

 

Outros afirmam que um tratado não deveria se limitar apenas à exigência do respeito de direitos 

primários, como os direitos democráticos eleitorais.  Deveria interessar-se também pelos direitos de 

terceira geração como o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito a um meio ambiente 

limpo e saudável e o direito a um desenvolvimento razoável.  Além disso, um tratado não deveria 

ignorar certas dimensões sociais, políticas e culturais da integração econômica.  É por isso que um 

tratado econômico hemisférico poderia ser provido de uma política de imigração.  

 

Enfim, foi dito que um tratado de livre comércio não deveria se limitar a expressar grandes princípios 

em matéria de direitos humanos; deveria prever alguns mecanismos eficientes para garantir 

concretamente o respeito dos direitos humanos em cada um dos países signatários, concedendo 

principalmente aos organismos internacionais as ferramentas necessárias para agir de maneira eficiente 

nos países envolvidos.  

 

Segundo alguns participantes, os parlamentares deveriam apropriar-se de maneira mais sistemática 

das diferentes questões referentes ao respeito dos direitos humanos, estudando os diferentes resultados 

produzidos por certos organismos internacionais.  Para tal, os parlamentares deveriam favorecer a 

criação de comissões parlamentares sobre os direitos humanos.  Também é necessário romper o 

isolamento do Parlamento com a sociedade civil, a fim de que as questões referentes aos direitos 
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humanos não sejam estudadas exclusivamente no Parlamento.  
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Os parlamentares deveriam também exercer um rigoroso controle diante dos seus governos, a fim de 

garantir que este último não negocie um tratado econômico de livre comércio sem levar em conta o 

respeito dos direitos humanos.  Neste sentido, os parlamentos que têm tal poder deveriam recusar a 

ratificação de qualquer tratado econômico de comércio livre que não preveja expressamente o 

respeito dos direitos humanos.  

 


